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of intimacy understood as a kind of sociality, or mode of social being, characterized by an 
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Förord 

När jag påbörjade arbetet med denna bok fantiserade jag om att skriva 
”boken om intimitet”. Vad en sådan bok skulle innehålla och vilket material 
den avsåg att behandla var i högsta grad vagt formulerat. Fantasin var en 
förnimmelse om det möjliga, och den behövde inte tydliggöras. Nu är boken 
avslutad och fantasin har under arbetet kompletterats med mer konkreta 
önskemål och krav på en doktorsavhandling. Jag är emellertid djupt tacksam 
för att jag har fått möjlighet att genomföra just detta projekt enligt mina egna 
önskemål (fantasier) och efter min egen förmåga. Jag vill därför passa på att 
rikta ett tack till de som har möjliggjort detta arbete och som på olika sätt har 
stöttat mig.  

Högskolan Skövde har finansierat större delen av min tid som doktorand, 
vilket jag är tacksam för. Särskilt tack till Lars-Erik Berg och Anette Lundin 
vilka båda har följt mig från början till slut. Sociologiska institutionen vid 
Uppsala universitet har varit min dagliga arbetsplats. Att arbeta med utsikt 
över Engelska parken, att låna böcker på Carolina Rediviva och att 
promenera i universitetskvarteren, tillsammans med likasinnade, har bidragit 
till känslan att vara del av en verklig akademisk miljö. Tack alla kollegor 
och vänner vid sociologen! Prefekterna vid båda lärosätena; Bo Lewin, 
Elisabet Näsman, Anne Persson och Nomie Eriksson, vilka med 
gemensamma krafter hjälpte mig när jag behövde det, är betjänta av ett tack i 
efterhand. 

När det gäller själva arbetet vill jag tacka Elisabet Näsman för 
handledning och stöd i mer än man kan begära. Tack också Jukka Gronow 
för handledning i form av viktiga diskussioner om mina teoretiska idéer. 
Panoptikon-seminariet har, vid sidan av mina handledare, tålmodigt, 
intresserat och kritiskt tagit sig an allt som jag har velat och behövt 
diskutera, från mina allra första idéer till mina mer fullständiga texter. Tack 
alla Panoptikaner! Det är emellertid ett hjälpande bidrag som framstår som 
helt ovärderligt, utan vilket jag inte tror att jag ens hade kommit i närheten 
av det jag fantiserat om att uppnå: Mitt sista och djupaste tack går till Sverre 
Wide för sociologik. 
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Inledning 

Jag skulle önska att jag oförmärkt kunde glida in i denna undersökning. 
Hellre än att ta till orda vill jag redan vara innesluten av orden och buren 
långt bortom varje möjlig början. Jag känner ett begär att undvika början, att 
istället redan befinna mig i texten utan att behöva fundera över vad som kan 
tänkas göra den unik, farlig eller kanske rentav intressant. Seder och 
traditioner besvarar dock en sådan önskan med ironi då inledningar har blivit 
något högtidligt och påtvingats ritualiserade former; en början måste finnas 
med en redogörelse av studiens fält, varför den är av intresse och vad som 
saknas i tidigare studier av liknande slag.  

Foucaultkännaren har säkert uppmärksammat att denna inledande ovilja 
att tvingas bestämma en början för sin studie är en något förkortad och litet 
reviderad version av Michel Foucaults installationsföreläsning vid Collége 
de France 1970.1 Det är visserligen inte direkt samma svårigheter som får 
mig och Foucault att tveka inför att ta till orda. I mitt fall är det en blandning 
av att inte vilja göra bokslut för detta projekt och en känsla av obehag och 
orimlighet som följer med uppgiften att leta mig tillbaka i tiden, skala bort 
de insikter som kommit under arbetets gång – som om de inte infunnit sig – 
och åter försöka minnas en ursprunglig impuls till den undersökning som nu 
ligger framför mig, som får mig att tveka inför att formulera dess början. 
Detta motstånd måste emellertid bekämpas, inte bara för att konventionen 
kräver det utan också för att arbetet fordrar en början där skälen till studien, 
dess frågeställningar och tillvägagångssätt presenteras. 

Föreliggande arbete är framförallt en undersökning av intimitet. Impulsen 
att undersöka just intimitet kommer sig av att ett påtagligt ökat intresse för 
intimitet under senare år har gjort sig känt inom forskning som rör det 
sociala livet. Mest påtagligt tar sig detta ökade intresse uttryck genom att 
begreppet intimitet har spridit sig inom forskningen. Allt fler böcker och 
artiklar har publicerats med intimitet i sin titel och intimitet har på flera 
områden ersatt tidigare kategoribeteckningar; nära relationer har döpts om 
till intima relationer, den privata sfären har omvandlats till den intima sfären 
och aktiviteter som omvårdnad, kärlek och omsorg förstås som intima 
praktiker. Intimitet har också i ökad utsträckning förekommit som tema för 
tidskrifter, konferenser och forskningsprojekt i vilka forskare från flera disci-
pliner och med olika infallsvinklar samlas runt diskussioner och utredningar 
                                                 
1 Foucault (1993) s. 5-6. 
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av frågan om intimitet.2 Det är denna påtagligt ökade uppmärksamhet av 
intimitet inom forskningen som har fångat mitt intresse och fått mig att 
undra vad det är som gör intimitet så aktuellt (att studera) just nu. 

Det verkar inte orimligt att anta att detta plötsliga intresse vilket nu har 
hållit i sig i runt femton år innebär att intimitet, som begrepp, ligger i tiden. 
Åtminstone till viss del skulle den ökade produktionen av forskning om 
intimitet kunna förstås som ett uttryck för att det är just begreppet intimitet 
som är tidsenligt; att det lockar läsare eller fångar det privata livets 
angelägenheter på ett nytt sätt. Med en sådan tolkning har nära relationer 
döpts om till intima relationer, den privata sfären till den intima sfären, 
omsorg och omvårdnad till intima praktiker utan att dessa fält har förändrats 
innehållsmässigt. Men en närmare granskning av forskningen visar att en 
sådan tolkning inte rymmer hela sanningen om det ökade intresset för 
intimitet. Det framkommer av såväl studiers titlar som av deras innehåll att 
intimitet, i det nutida västerländska samhället, uppfattas som präglat av 
problematiska omständigheter: Intimitet används i övergripande teori-
diskussioner om det privata livets karaktär och förändringar, men också i 
relation till det offentliga livet, samt i diskussioner om förhållandet mellan 
dessa båda sfärer.3 Intimitet framhålls som värdefullt i vad som uppfattas 
som ett avtraditionaliserat samhälle.4 Intimitet får i sådana diskussioner 
bland annat namnge en ny, nutida, sentimental ordning.5 Dessutom kontrast-
eras intimitet i dessa sammanhang mot juridiska, ekonomiska och andra 
socialt förpliktigande skäl som binder människor till varandra i relationer 
och framhålls som den relationella kvalitet vilken håller (eller bör hålla) rela-
tioner samman i det nutida, västerländska samhället.6 Intimitet som socialt 
uttryck av autenticitet eller närhet till sig själv framhålls som ett hyllat ideal 
för det nutida västerländska samhällets socialitet, men också till viss del som 
en realitet.7 Även om intimitet är ett positivt laddat begrepp så visar 
forskningen också att intimitet som ideal inte enbart är förenat med förbätt-
ringar av människors sociala relationer. Vissa forskare hävdar att intimitet 
som ett hyllat socialt ideal också kan leda till ödesdigra sociala konsekvenser 

                                                 
2 Här följer några exempel som jag har uppmärksammat under den tid som avhandlingen har 
författats: Tidskriften Aiolos, nr 32-33, 2008, med tema intimitet; Årligen återkommande 
internationella och tvärvetenskapliga konferenser i projektet Inter-Disciplinary.Nets regi med 
namnet Persons, Intimacy & Love, 2007-2009. Jag deltog själv med presentationer under 
konferenserna år 2007 och 2008. Under 2008 års konferens ledde jag också en session; En 
internationell och interdisciplinär konferens på tema intimitet hölls vid Loughborough 
University i England hösten 2010 med titeln Writings of Intimacy in the twentieth and twenty 
first Centuries; Några aktuella forskningsprojekt är The Nordic Network of Intimacy Reserach 
med stationering i Oslo och Intimate Citizenship vid The Birkbeck Institute for Social 
Research i London. 
3 Gerstein (1978); Marks (1994).  
4 Gross (2005). 
5 Bawin-Legros (2004). 
6 Beck & Beck-Gernsheim (2005 [1990]); Giddens (1992).  
7 Giddens (1992); Sennet (1992 [1977]). 
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om strävan efter intimitet blir för ivrig. Intimitet ifrågasätts därför i vissa 
studier som ett tveeggat fenomen vilket kan resultera i såväl destruktiva 
relationer som i ett intimitetstyranni där människor vräker sig på varandra i 
vad som framstår som en falsk intimitet.8  

Jag uppfattar den utbredda forskningen om intimitet i sig som ett tecken 
på att intimitet berör en angelägen fråga vad gäller det sociala livet i det 
nutida västerländska samhället. Också denna korta exposé över forskning om 
intimitet visar att intimitet är ett begrepp som används för att peka ut något i 
grunden problematiskt i människors sätt att träda i och stå i relation till 
varandra på i det nutida västerländska samhället. För att fånga denna 
känsliga ställning har intimitet omtalats som ”ett begrepp för vår tid. Och 
samtidigt inte alls”.9 Men begreppet intimitet är inte enbart tidsenligt i 
betydelsen att det är ett mode-begrepp. Den ökade användningen av och 
utforskandet av intimitet i forskning om det sociala livet har nämligen 
framförallt skett inom en specifik sociologisk förståelse av det nutida väster-
ländska samhället som ett senmodernt samhälle. Detta senmoderna samhälle 
förstås som ett radikaliserat modernt samhälle vilket skiljer sig från det 
moderna samhälle som sociologer länge har studerat. Det är framförallt i 
beskrivningar av och undersökningar av detta senmoderna samhälle som 
intimitet framhålls som ett specifikt karaktäristiskt drag för det sätt på vilket 
människor står i relation till varandra. Intimitet ligger på så sätt i tiden också 
genom att framstå som något typiskt för det nutida västerländska samhällets 
sociala liv. 

Trots den alltjämt ökande forskningen om intimitet och begreppets 
spridning är det emellertid inte tydligt definierat och inte heller ordentligt 
utrett vad intimitet innebär som socialt fenomen. Den sociala betydelsen av 
intimitet är på det hela taget oklar, och ändå används begreppet i fortsatt 
ökad utsträckning. Föreliggande arbete utgör ett försök att nå en bättre 
förståelse av intimitetens särskilda betydelse för socialt liv i det nutida 
västerländska samhället (förstått som ett senmodernt samhälle). De över-
gripande frågor som lyfts inom ramarna för detta syfte är: Vad slags intimitet 
är det som undersöks i forskning om intimitet? Vilken innebörd tilldelas 
intimitet som socialt begrepp och socialt fenomen inom denna forskning? 
Och, vilken specifik betydelse tillskrivs intimitet i relation till det nutida 
västerländska samhällets sociala liv? Dessa frågor omfattar också en önskan 
att förstå intimitetsbegreppets potential som socialt begrepp. Kan intimitet 
som begrepp bidra till en fördjupad förståelse av socialt liv i det senmoderna 
samhället? Det är min förhoppning att denna undersökning ska bidra till vår 
samlade förståelse av vad som präglar det sociala livet för nutida människor 
och framförallt med avseende på den plats och betydelse som intimitet har i 
detta.  

                                                 
8 Gross & Simmons (2002); Sennet (1977), (1992 [1977]). 
9 Arnald m. fl. (2008). 
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Nåväl. Hur går man tillväga för att bäst besvara sina frågor?10 Den 
precisering och formulering av arbetets frågor som jag just har beskrivit får 
också följder för hur studien kan genomföras. Det framgår av problemets 
formulering att denna studie inte kan bedrivas empiriskt i betydelsen att 
samla in material och svara på frågor om intimitet inom en given population. 
Snarare bör studien bedrivas teoretiskt genom att undersöka samtida disku-
ssioner om intimitet och med stöd av dessa söka svara på hur vi kan förstå 
intimitet under de specifika förutsättningar som råder i det nutida väster-
ländska samhället.11 Uppdelningen mellan teori och empiri är emellertid 
alltid förenklad. Också teoretiska undersökningar har ett material att arbeta 
med och många empiriska studier gör anspråk på att bidra till teori-
utveckling. Likafullt används denna uppdelning mellan empiriska och 
teoretiska arbeten ofta och med en sådan utgångspunkt utgör denna studie en 
teoretisk avhandling. Att arbetet är teoretiskt innebär emellertid inte att jag 
kommer att lägga fram en teori om intimitet. Snarare kommer jag helt enkelt 
genom en teoretisk diskussion att avhandla intimitet och presentera ett 
förslag på hur intimitet kan förstås socialt, som en relationell kvalitet, och 
vilken dess betydelse är i det nutida västerländska samhället. 

För empiriska studier, vilka i stort sett bygger på att använda en lämplig 
metod för insamling och analys av ett givet material, finns hyllmeter med 
litteratur om hur undersökningar bör genomföras för att vara så tillförlitliga 
som möjligt. Hur man genomför en teoretisk analys beskrivs däremot sällan 
på liknande sätt. Dessa författas och det är argumentens hållbarhet eller 
trovärdighet som avgör hur väl genomförd en studie uppfattas vara. Jag vill 
kortfattat beskriva hur jag har arbetat, dels vad gäller mitt övergripande 
förhållningssätt till frågan (om intimitetens specifika betydelse i det nutida 
västerländska samhället), dels mer preciserat i form av en diskussion av 
material och tillvägagångssätt. 

                                                 
10 Denna metodologiska fråga dominerade under en period mitt arbete med avhandlingen. 
Några av de tankegångar som jag då arbetade med finns publicerade i två kortare skrifter. Den 
ena texten är en reflektion över innebörden i att forska utifrån Mills idé om frihet och förnuft: 
Frihet och förnuft gör en god sociolog? Mjöberg (2007a). Den andra texten behandlar olika 
typer av socialpsykologi: Outlook from a Conference. Social Psychology in Sweden. Mjöberg 
(2007b). 
11 I inledande försök att utforma studien laborerade jag hypotetiskt med möjliga empiriska 
undersökningar av intimitet i det senmoderna samhället: Jag skulle kunna studera framväxten 
av metoder för medveten närvaro som en form av praktiserande av intimitet. Jag skulle också 
kunna studera dans eller körsång som intima aktiviteter. Jag skulle kunna studera intimitet 
inom vänskapsrelationer eller intimitet i sexuella förbindelser. Men jag fann att denna typ av 
studier inte skulle ge mig tillfredsställande svar på mina frågor. De skulle oundvikligen utgöra 
undersökningar kopplade till en specifik verksamhet eller till en speciell grupp av människor. 
Av mer avgörande betydelse för att jag valde bort dessa uppslag är att de redan tycks förut-
sätta en förståelse av intimitet, och det är ju just förståelsen (eller förståelser) av intimitet som 
jag vill undersöka. 
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I det nu klassiska verket The sociological imagination diskuterar C. 
Wright Mills bland annat hur sociologisk forskning bäst bör bedrivas.12 Mills 
framhåller i en uppsats spänningsförhållandet mellan frihet och förnuft och 
jag har i läsningen av Mills tolkat nödvändigheten av att blanda frihet och 
förnuft som en metodologisk fråga. Betydelsen av Mills förnuftiga frihet i en 
sådan tolkning ska inte förstås som något mindre än vad den är:  

Freedom is not merely the chance to do as one pleases; neither is it merely 
the opportunity to choose between set alternatives. Freedom is, first of all, the 
chance to formulate the available choices, to argue over them – and then, the 
opportunity to choose.13  

 
Som inspiration och stöd för föreliggande arbete innebär detta att jag har 
skrivit avhandlingen med förvissningen om att jag själv har både frihet och 
förnuft inte bara att formulera studiens frågor utan också att förnuftigt 
navigera utifrån frågorna i mina ansatser att besvara dem med metoder och 
teorier som jag finner lämpliga.14 Detta fria (och förnuftiga!) sätt att arbeta 
för med sig många fördelar. Framförallt möjliggör det flera olika tillväga-
gångssätt och därmed en bred möjlighetshorisont för studien. Jag har i 
arbetet strävat efter att förhålla mig så förutsättningslöst som möjligt till 
frågan om intimitet och låta det material jag har arbetat med visa vad som är 
kännetecknande och relevant när det gäller frågan om intimitet i det nutida 
västerländska samhället.15 Istället för att på förhand bestämma mig för ett 
givet perspektiv, givna kategorier att analysera eller en given betydelse av 
intimitet har jag strävat efter att låta de för frågan relevanta aspekterna visa 
sig under arbetets gång och dessutom visa vägen för det fortsatta arbetet. 
Konkret har detta inneburit att jag har utfört en analys i taget och avhängigt 
dess resultat gått vidare till nästa analys som visat sig vara värdefull att 
utreda, tills dess att jag slutligen upplevt att avhandlingens frågor erbjudits 

                                                 
12 Mills (1970 [1959]). 
13 Mills (1970 [1959]) s. 193. 
14 Mills (1970 [1959]). Diskussionen berörs framförallt i kapitel nio om frihet och förnuft. Se 
också min diskussion av frihet och förnuft. Mjöberg (2007a). 
15 Detta arbetssätt kan på sätt och vis liknas vid grundad teori. En hänvisning till grundad teori 
kanske förvånar den som arbetar metodiskt grundat i sina analyser. När jag läser Glaser och 
Strauss beskrivningar av sitt arbete uppfattar jag emellertid deras arbete som en enkel och klar 
beskrivning av hur en abstraktion av ett material kan ta form i ett vetenskapligt arbete snarare 
än som en mall för ett tillvägagångssätt vilket bör upprepas i andra studier. Se Glaser & 
Strauss (1967). Just deras betoning på att teori (vilket inte heller bör förstås i sin strängaste 
innebörd) växer fram ur ett material utan att forceras fram av specifika ställningstaganden 
eller på förhand valda perspektiv, erbjuder enligt min mening en frihet att förhålla sig till 
deras beskrivning av arbetets gång utan att nödvändigtvis upprepa det de själva har gjort. 
Innebörden i att arbeta grundat uppfattar jag framförallt som att anta en öppen attityd till sitt 
material så att man som forskare är mottaglig för att uppfatta det som visar sig vara relevant i 
materialet. En sådan mottaglighet kan kanske för vissa forskare underlättas av att följa just de 
steg som Glaser och Strauss beskriver i sitt arbete, men det innebär inte att det är det enda 
rätta eller möjliga sättet att praktiskt nalkas sitt material. 
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tillfredsställande svar. Detta arbetssätt innebär också att de enskilda 
analyserna i första hand är skrivna som fristående texter med frågor och 
teorier vilka inte nödvändigtvis till fullo följs upp i de övriga analyserna. 
Analyserna kan därmed till viss del kanske uppfattas som mer fristående från 
varandra än vad som är vanligt för kapitel som följer på varandra i en bok. 
Analyserna är emellertid placerade i en följd så att de besvarar frågor som 
uppstått i föregående analys och enligt min uppfattning behandlar analyserna 
olika aspekter av avhandlingens övergripande frågeställning. 

Arbetsgången kan tyckas osystematisk och osäker, framförallt då det är 
först när de olika delstudierna är genomförda, när allt material är insamlat 
och diskuterat var för sig och i relation till varandra; när de (och jag) har gått 
igenom ett slags hermeneutisk spiral runt frågan (vad som gör intimitet så 
angeläget att förstå i det nutida västerländska samhället) som det är möjligt 
att erbjuda svar på studiens frågor. Richard Sennet beskriver emellertid 
nödvändigheten i detta förhållningssätt när det handlar om teoretiska under-
sökningar med följande ord: “the argument is complete only when the book 
has come to an end. You cannot state ‘the theory’ all at once and then lay it 
like a map over the [historical] terrain.”16 Det gäller med andra ord att ha 
tålamod och visshet om att ”teorin” eller en ökad förståelse av det som 
studeras kommer att infinna sig.  

Mer konkret består arbetet av tre delar vilka har något olika karaktär 
beroende på att de behandlar olika frågor, innehåller olika material och 
behandlas med olika metoder. Den första delen är kartläggande och består av 
två kapitel i vilka föreställningar om intimitet inom forskningen undersöks. 
Materialet är (sociologisk) forskning om intimitet och metoden är en forsk-
ningsöversikt följd av en begreppsdiskussion. Denna del av avhandlingen 
fungerar som en inramning av befintliga föreställningar och förståelser av 
intimitet som fenomen och begrepp. Avslutningsvis diskuterar och föreslår 
jag hur intimitet skulle kunna undersökas ytterligare för att uppnå en mer 
preciserad förståelse av dess sociala innebörd. 

Den andra delen är explorativ och består av tre analyser av intimitet som 
socialt fenomen. Dessa analyser bygger på den första delens diskussion av 
tidigare forskning. Metoden utgörs här delvis av fenomenologisk analys, 
delvis av teoretisk diskussion.17 Materialet består av olika intima situationer. 
Denna del av avhandlingen skulle troligtvis kunna utvidgas med diverse 
analyser som till exempel kroppens relation till intimitet, intimitetens 
                                                 
16 Sennet (1992 [1977]) s. 6. En liknande diskussion finns även i Glaser & Strauss (1967) s. 
61. 
17 Vad fenomenologi är och hur fenomenologiska studier bör bedrivas är en omfattande och 
svår fråga. Den fenomenologi som jag framförallt är inspirerad av är närmast en ”social 
fenomenologi” (Dag Østerberg, Alfred Schütz och Jean-Paul Sartre). Denna fenomenologi 
studerar och beskriver det sociala livet och i viss mån sociala föreställningar. På så sätt är den 
kanske inte så ”ren” som den fenomenologi som Husserl försökt formulera. En mer utförlig 
diskussion om förtjänsterna med en social fenomenologi i denna studie finns i anslutning till 
de kommande analyserna. 
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förhållande till ålder, kön och sexualitet… Ja – listan kan göras lång, men 
jag är inte säker på att ytterligare sådana undersökningar skulle tillföra 
avhandlingen särskilt mycket. En utvidgning av analyserna i en sådan 
riktning skulle snarare innebära att lägga samman olika delstudier om 
intimitet i olika sammanhang utan att nödvändigtvis komma närmare en 
kärnfull innebörd av intimitet. De tre genomförda analyserna täcker in 
intimitetens mest centrala drag samtidigt som de utmanar några av dess 
tydligaste gränser. I de tre analyserna växer ett förslag fram av hur intimitet 
teoretiskt kan förstås som ett slags socialitet. Den relationella kvalitet som 
intima situationer bär på föreslås alltså vara uttryck för (eller upplevelse av) 
ett speciellt sätt att vara social på. 

Den tredje och avslutande delen är diskuterande. Här sätts i två kapitel 
förståelsen av intimitet som socialitet i relation till teorier om det sen-
moderna samhället. Materialet består av samhällsteorier om framväxten av 
det moderna och det senmoderna samhället. Metoden är en teoretisk 
diskussion. Syftet är att avhandla frågan hur intimitet kan förstås som tids-
specifikt för det senmoderna samhället. Efter dessa två kapitel avslutas 
avhandlingen med en sammanfattning av undersökningen, vad den har 
kommit fram till och vilka frågor som återstår att utforska. 

Då metod och material skiljer sig åt i de tre delarna återfinns metod- och 
materialdiskussioner löpande i arbetet när nytt material förs in i analysen. 
Det öppna arbetssätt som jag har tillämpat och som har medfört att 
varierande metoder och material har använts leder inte endast till de fördelar 
som jag har nämnt utan också till vissa svårigheter vad gäller att avgränsa 
arbetet. Med ett öppet arbetssätt är det möjligt att anlägga en mängd olika 
perspektiv på det som undersöks. Jag har förhållit mig till denna mångfald av 
möjligheter genom att låta frågan om intimitetens specifika tidstypiska 
karaktär i det nutida västerländska samhället utgöra den huvudsakliga av-
gränsningen av arbetet. En följd av denna avgränsning är att de teoretiker 
som används i studien endast refereras där de är som mest centrala för denna 
fråga trots att flera av dem säkerligen skulle kunna finnas med genomgående 
som perspektiv eller utgångspunkt. En annan följd är att de teorier som 
används i regel inte är äldre än att de diskuterar det moderna och i de allra 
flesta fall det senmoderna (nutida) västerländska samhället vilket innebär att 
formuleringar av intimitet av tidigare datum ej ryms inom ramarna för 
studien. Då syftet med studien inte är att pröva någon enskild teori på ett nytt 
fält utan snarare att utreda frågan om intimitetens betydelse i det nutida 
västerländska samhället har dessa avgränsningar tett sig befogade.18  

 

                                                 
18 En diskussion om vad teori är och vad teoretisk forskning kan innebära finns i texten Teori 
för rädda, Wide (2008). Relevant i förhållande till min diskussion om olika sätt att förhålla 
sig till befintlig teori är Wides avsnitt om att hålla en teoretiker i handen eller ej. 
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I. Intimitet som fält 

 
Från det att enskilda verk med långa intervall har behandlat frågan om 
intimitet blir en ökad användning av begreppet intimitet märkbar inom 
forskningen under 1990-talet. Det tilltagande intresset för intimitet har hållit 
i sig fram till idag. Böcker och artiklar tituleras med intimitet, konferenser 
anordnas på tema intimitet och forskningsprojekt får anslag för att studera 
intimitet. Det ökade intresset kan uppfattas som en signal om att intimitet 
idag är en viktig eller rent av problematisk fråga för det sociala livet och är 
på så sätt i sig värt att undersöka. I detta kapitel betraktar jag det ökade 
intresset för intimitet inom forskning om det sociala livet på just detta sätt, 
som en signal om att intimitet har blivit en social angelägenhet. Genom att 
kartlägga den tilltagande forskningen om intimitet hoppas jag kunna nå svar 
på frågor om varför intresset för intimitet har utvecklats just nu och vad det 
är som faller under beteckningen intimitet i forskningen. Jag vill poängtera 
att jag i en sådan kartläggning av intimitetsforskningen inte är ute efter att 
spåra uppkomsten eller utvecklingen av intimitet som fenomen eller praktik i 
det sociala livet.19 Det är snarare det ökade intresset för och den ökade 
uppmärksamheten av intimitet inom forskningen som är föremål för under-
sökningen. 

Den huvudsakliga urvalsprincipen för forskningsöversikten är studier i 
vilka intimitet används som centralt begrepp.20 Utöver detta urvalskriterium 
är den forskning som omfattas av översikten framförallt sociologisk. Båda 
dessa urvalsgränser har emellertid visat sig vara, till viss del, svåra att 
upprätthålla. Alla urval innebär nämligen att de samtidigt som de preciserar 
en studies omfång dessutom i någon mån inskränker detta. Att basera ett 
urval på användningen av ett visst begrepp har visat sig vara på en och 
samma gång snävt och brett. Begreppet intimitet visar sig nämligen 
användas inom ett brett spektrum av sociologi: från samhällsteori till emp-
iriska studier av specifika grupper; från huvudfårans allmänna uttalanden till 
feministisk och queer kritik; från ett inifrån upplevt tillstånd av intimitet till 
observatörens utanförstående blick på det intima. I en forskningsöversikt 
finns inga hinder för att redogöra för så pass olika infallsvinklar då dessa inte 

                                                 
19 Se exempelvis Duerr (1996) och Zeldin (1995) för exempel på historiska studier av inti-
mitet. 
20 På engelska intimacy och på tyska intimität. 
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behöver sammanfalla i en gemensam förståelse av intimitet. Det blir däremot 
min uppgift att försöka finna gemensamma såväl som särskiljande drag i 
förståelsen och behandlingen av intimitet. De svårigheter som har visat sig i 
urvalsförfarandet gäller framförallt möjligheten att finna de studier i vilka 
intimitet används som centralt begrepp. I de fall intimitet används i en 
studies titel är den lätt att finna. I de fall intimitetsbegreppet istället återfinns 
i en kapitelrubrik eller enbart i löpande text är studien däremot svårare att 
finna. Identifieringen av sådana studier är till stor del avhängig i vilken mån 
de refereras i verk som jag redan har tagit del av. En annan begränsning med 
urvalet är att forskning vilken i sak kan tyckas behandla samma fråga som i 
andra studier benämns som intimitet faller utanför forskningsöversikten om 
intimitet inte används som begrepp. Framförallt är detta aktuellt i empiriska 
forskningsfält som emotionsforskning, familjesociologi och sexualitets-
forskning, men det gäller också vissa teoretiska texter om närhet, vänskap 
och kärlek.21 Alternativet att utöka urvalet av forskning till att också omfatta 
till exempel närliggande begrepp som närhet, sexualitet och den privata 
sfären skulle dock innebära att en inledande förståelse av intimitet redan var 
bestämd. Då forskningsöversikten framförallt syftar till att sammanställa och 
diskutera den forskning som bedrivits om intimitet är ett sådant utvidgat 
urvalsförfarande inte aktuellt. Med ett primärt intresse för begreppets ökade 
användning och betydelse ser jag denna begränsning med urvalet som svår 
att undvika. Vad gäller studiernas disciplinära tillhörighet har jag utöver 
sociologiska verk inkluderat några enstaka studier från närliggande disci-
pliner vilka har refererats i den litteratur jag tagit del av eller på annat sätt 
har framträtt som centrala studier av intimitet. 

Forskningsöversikten presenteras kronologiskt och tematiskt utifrån vad 
jag uppfattar som olika vågor i utvecklingen av intimitet som forskningsfält. 
Även om det framkommer att ett sådant forskningsfält bildas först en bit in i 
denna utveckling så har jag valt denna kronologiska återgivning för att visa 
på ett slags, i annat fall, osynlig utvecklingslinje av intimitetsforskningen. 
Min förhoppning är att en presentation av forskningen på detta sätt kan visa 
hur intimitet som begrepp har använts på olika sätt inom forskningen och hur 
                                                 
21 Framför allt i två fall har jag haft svårigheter att avgöra om en studie ska omfattas av 
forskningsöversikten eller ej. Det första fallet berör Zygmunt Baumans formulering av en 
tidstypisk relation vilken omfattas av forskningsöversikten. För Bauman är intimitet inte ett 
centralt begrepp. Då hans ansats är så påfallande lik den hos Anthony Giddens och Ulrich 
Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim och då andra forskare diskuterar hans verk i relation till 
Giddens och Beck & Beck-Gernsheim har jag valt att i detta fall göra ett undantag och 
inkludera hans text i forskningsöversikten. Det andra fallet berör Georg Simmels behandling 
av intimitet vilken inte omfattas av forskningsöversikten. Trots att Simmels diskussion skulle 
kunna utgöra en första sociologisk definition av intimitet har jag valt att utesluta denna ur 
forskningsöversikten då jag inte uppfattar intimitet som ett centralt begrepp hos honom. 
Intimitetsbegreppet berörs endast under ett par sidor av en mycket längre text där frihet och 
ensamhet är de centrala begreppen. Simmels passage om intimitet diskuteras däremot i kapitel 
IV, Intimitetens aritmetik, där den bidrar till en fördjupad diskussion av intimitet som ett 
specifikt socialt drag i relationer. 
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det har utvecklats till ett centralt begrepp för att förstå nutida relationer. 
Detta val av presentationsform innebär också att jag i stor utsträckning, 
framförallt vad gäller teoretiska verk, presenterar varje verk i ett fristående 
referat. För att kompensera för den förlust som ett sådant presentationssätt 
innebär vad gäller diskussioner av gemensamma teman följer på varje 
tematisk rubrik en kortare diskussion av och en sammanfattning av den 
forskning som det omfattar. Kanhända behandlas någon studie mer utförligt 
än andra. Detta kan i så fall vara en effekt av att somliga studier och forskare 
intar en mer central plats än andra när det gäller begreppets användning och 
spridning. Forskningsöversikten avslutas med en övergripande reflektion 
över intimitet så som det ter sig som forskningsfält, vilken kunskap forsk-
ningen omfattar och vilken betydelse intimitet tillskrivs i det nutida 
västerländska samhället.  

Det sociala livets strukturomvandling 
I den sociologiska forskning som jag har tagit del av figurerar intimitet till en 
början i diskussioner om det sociala livets strukturella omvandlingar under 
det moderna samhällets framväxt. Som en del av den klassiska sociologins 
primära intresse av att förstå det moderna samhällets utveckling används 
intimitet i flera teoretiska arbeten som diskuterar påtagliga förändringar av 
det sociala livet i det moderna, västerländska samhällets framväxt. Samtliga 
dessa verk betonar också det senare stadium av det moderna samhället som 
vi enligt en gängse sociologisk uppfattning har trätt in i efter industri-
aliseringens fullbordan. Dessa studier av intimitet som en del av det sociala 
livets strukturomvandling har bedrivits av några av sociologins giganter: 
Jürgen Habermas, Richard Sennet, Niklas Luhmann och Anthony Giddens. 
Det är emellertid endast de enskilda verk i vilka dessa teoretiker behandlar 
intimitet som refereras här och inte deras respektive teoretiska perspektiv 
eller livsverk. De fyra sociologiska verk det handlar om utkom med ungefär 
tio års intervall mellan 1960-talet och 1990-talet och är från varandra helt 
fristående. Trots att verken följer på varandra och till viss del behandlar 
samma fråga så hänvisar de inte till varandra.22 De fyra verken betraktas här 
därför som tidiga och fristående behandlingar av intimitet inom ramarna för 
det moderna sociala livets strukturomvandling vilka, även om de inte alltid 
refereras i den senare tilltagande forskningen om intimitet, lägger grunden 
för en sociologisk förståelse av intimitet. 
 

                                                 
22 Det finns också de som misstänker att bristen på referenser mellan dessa verk har att göra 
med att de på sätt och vis konkurrerar om att beskriva det moderna samhället. Schoug (1997). 
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Jürgen Habermas och den intima sfären 
Den första sociologiska behandling av intimitet som jag har funnit återfinns i 
Jürgen Habermas studie Strukturwandel der Öffentlichkeit.23 Boken utkom i 
Tyskland 1962 och handlar i huvudsak om en historiesocial utveckling och 
förändring av ett slags borgerligt offentligt liv vilket också enligt Habermas 
var privat. När Habermas i detta arbete beskriver den borgerliga offentlig-
hetens utveckling och nedgång så beskriver han samtidigt uppkomsten av en 
intim sfär.  

Även om Habermas arbete täcker en lång historisk utveckling av hur 
uppdelningen och samspelet mellan det sociala livets olika sfärer förändras 
så handlar det främst om en utveckling från 1700-talet fram till dess att 
boken publiceras på 1960-talet. Den borgerliga offentligheten innebär 
nämligen ett särskilt slags offentlighet som uppstod i Europa under 1700-
talet då människor, tillhörande medelklass och överklass, samlades i offent-
liga salonger och klubbar för att diskutera socialt, politiskt och personligt 
angelägna frågor. Habermas betonar att dessa möten i högsta grad var 
privata i den meningen att de som träffades där gjorde det som privata 
personer snarare än som representanter för ett ämbete eller en specifik roll. 
Den borgerliga offentligheten står för en tid och ett socialt liv där det privata 
och det offentliga livet inte skildes åt. Dessa två delar av socialt liv stod 
istället båda i kontrast till den statliga sfären. 

I Habermas skiss över det borgerliga samhället delas den sociala världen 
därför upp i de två sfärerna statlig och privat sfär. Den statliga sfären 
innehåller statens reglerande funktioner i form av monark och/eller parla-
ment. Den privata sfären består i motsats till detta av allt folkligt liv; arbete, 
fritid och familjeliv. Den privata sfären kan emellertid också enligt 
Habermas delas upp i två sfärer. En sfär är relaterad till arbete och ekonomi 
och kallas av Habermas för den sociala sfären. Den andra sfären består av 
hemmet och familjen och kallas för den intima sfären.24 Den privata sfären 
och dess båda subsfärer är dock inte privata i den meningen att de är stängda. 
Både socialsfären och intimsfären är istället förbundna med varsitt slags 
offentlighet. Den sociala sfären, i vilken demokratiska, politiska och eko-
nomiska frågor behandlas, innebär vad Habermas kallar en politisk 
offentlighet, medan den intima sfären omfattar en litterär offentlighet där 
dikter, dagböcker och brevväxlingar skrivs och diskuteras. Enligt Habermas 
är hela den privata sfären en sfär i vilken människor känner sig fria och 
fullständigt mänskliga genom att de där står fria från direkt konfrontation 
med staten och kan uppleva sig som sig själva, vare sig det är som arbetare 
eller som familjemedlemmar. I uppdelningen av det privata livet i en social 
och en intim sfär framträder emellertid familjen som den mest privata 
                                                 
23 Jag har använt den svenska översättningen som utkom 1984 med titeln Borgerlig 
offentlighet. Habermas (1984). 
24 Habermas (1984) s. 46. 
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enheten, och det är därför familjelivet kallas för den intima sfären. Men 
behandlingen av intimitetens förändring och betydelse för det sociala livet 
stannar inte vid denna lokalisering av familjen som intimitetens hemvist. Det 
som framförallt berör den intima sfären i det sociala livets struktur-
omvandling är enligt Habermas att den utvecklas till att bli än mer intim 
genom den polarisering som uppstår mellan social och intimsfär.25  

Strukturomvandlingen av den statliga och den samhälleliga sfären sker 
enligt Habermas genom att gränsen mellan stat (det reglerade systemet) och 
samhälle (det folkliga) löses upp. Denna utveckling berör allt socialt liv. 
Gränsen mellan vad som utgör privat och offentligt liv påverkas väsentligt i 
denna utveckling och Habermas menar att den offentliga dimensionen av det 
privata livet löses upp. Kvar i den privata sfären blir därför till slut endast det 
intima livet i familjen. Men det stannar inte heller vid det utan Habermas 
menar att också själva familjelivet förändras till sin karaktär. Medan stat och 
samhälle alltmer genomtränger varandra, bland annat genom att den 
politiska offentligheten vilken tidigare varit förbunden med den privata 
sfärens sociala domän nu rycker in i staten, så lösgör sig samtidigt familjen 
som institution från samhällets reproduktionsfunktioner och blir en autonom 
enhet.26 Intimsfären vilken en gång varit i centrum av den privata sfären 
flyttas därmed ut i dess periferi.27 Genom denna utveckling töms familjen på 
sina sociala funktioner. Först genom att arbetet flyttas ut från familjens 
domän, senare genom att familjens ansvar för omvårdnad och undervisning 
alltmer blir en statlig angelägenhet. Familjen utvecklas genom denna 
urlakning av uppgifter till en enhet vilken framförallt konsumerar förvärvad 
inkomst och fritid istället för att som tidigare producera arbete, uppfostra 
barn, omhänderta familjemedlemmar etc..28 Familjen förändras i denna 
utveckling enligt Habermas från en storfamilj bestående av flera 
generationer med omsorg om allt från vaggan till graven till att slutligen 
bestå av den avgränsade kärnfamiljens känslo- och sexualliv. Denna 
utveckling innebär dels att familjen blir helt beroende av känslor, dels att den 
”frihetens sfär” som tidigare omfattat hela den privata sfären krymper till att 
endast omfatta den avgränsade intimsfären. Det är därmed slutligen endast 
inom familjen som den enskilde människan kan känna sig fullständigt fri att 
vara sig själv. Den utveckling som Habermas beskriver av den intima sfären 
är utvecklingen av kärnfamiljen som platsen för känsloliv. 
 

                                                 
25 Habermas (1984)§ 17. 
26 Habermas (1984) s. 196. 
27 Habermas (1984) s. 197. 
28 Habermas (1984) s. 202. 
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Richard Sennet och det intima samhället 
Femton år efter det att Habermas publicerat Strukturwandel der Öffentlich-
keit ger den amerikanske sociologen Richard Sennet ut boken The fall of 
public man.29 Sennets arbete påminner till stor del om Habermas då också 
Sennet vill visa hur det offentliga livet har förändrats under modernitetens 
framväxt. Men Sennets arbete skiljer sig också från Habermas. Sennet är 
nämligen framförallt intresserad av förändringar i människors sätt att 
framträda på i samhället och hans analys inskränker inte intimiteten till 
familjens sfär. Snarare menar Sennet tvärtemot Habermas att ett intimt 
förhållningssätt har spridit sig i samhället, såväl i det privata som i det 
offentliga livet, så att möjligheterna till offentliga eller opersonliga relationer 
har minskat. I förlängningen av denna utveckling myntar Sennet uttrycket 
”det intima samhället” om det nutida västerländska samhället. 

Sennets analys behandlar i synnerhet framväxten av storstäder i Europa 
under 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet och hur det sociala livet i dessa 
städer (London och Paris) har genomgått karaktäristiska förändringar vad 
gäller balansen mellan privat och offentligt liv. I denna sociala historie-
skrivning menar han att möjligheten till offentligt liv (förstått som 
opersonligt) från mitten av 1800-talet och fram till idag ständigt har minskat. 
1700-talets urbana liv präglades av stark tillväxt och utveckling av en 
offentlig sfär baserad på administration, byråkrati och anonymitet i en 
växande massa av människor. Denna utveckling lade enligt Sennet grunden 
för en separation mellan det privata livet i hemmet och det offentliga livet i 
staden eller offentligheten. Då staden erbjöd många möten gav det offentliga 
livet möjlighet till att slippa vara privat; det gav möjlighet att spela rollen av 
någon annan än den man verkligen var samt av att vara anonym. Det rådde 
enligt Sennet en befriande distans till personligheten i 1700-talets stadsliv. 
Det personliga fick stanna hemma.30 Möjligheten till offentligt liv lägger 
alltså grunden för denna uppdelning mellan det privata och det allmänna 
livet som emellertid fortsätter att utvecklas. De två sfärerna erbjöd till en 
början på ett befriande sätt olika arenor för olika slags socialt beteende, men 
de utvecklas enligt Sennet också till att utgöra varandras korrektiv.31 Medan 
stadens offentliga liv erbjöd gränslös frihet kontrasterades detta av hemmets 
fasta rutiner och roller. Denna uppdelning mellan privat och offentligt liv 
leder enligt Sennet, liksom tidigare enligt Habermas, till att familjen 
utkristalliseras som kärnfamilj och töms på andra funktioner än de som rör 

                                                 
29 Sennet (1992 [1977]). 
30 Sennet (1992 [1977]) s. 87. Sennet påtalar emellertid vid flera tillfällen att denna frihet var 
männen förunnad. 
31 Sennet (1992 [1977]) s. 91. Som korrektiv till varandra framträder också de två sfärernas 
kontrasterande laster. Det offentliga, kulturella, livets last var ojämlikhet, medan det privata 
eller ”naturliga” livets last var barbari och grovhet. Intimitetsbegreppets relation till barbari 
och civilisation berörs också i Hans Peter Duerrs kritik av Norbert Elias civilisationskritik. 
Duerr (1996). 
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själva familjelivets praktiska och emotionella funktioner. Men Sennet menar 
att också balansen mellan de två sfärerna förändras på så sätt att det privata 
livet framhålls som moraliskt högre och mer ärligt än det offentliga livets 
rollspel. I takt med denna förändring ändras enligt Sennet skälen till att vara 
del av en familj på ett sätt som är karaktäristiskt för det sociala livets 
utveckling under 1800-talet och som har att göra med att den enskilde 
individen och dennes personlighet blir mer synlig. Familjen utvecklas i linje 
med detta från att vara något naturligt tilldelat till att som så mycket annat 
baseras på ett aktivt val, i detta fall av partner.32 Den privata sfärens sätt att 
vara på sprider sig på grund av sin högre moral såväl som ideal betraktat och 
som praktik till den offentliga sfärens sociala liv. Personligheten blir på så 
sätt också central i det offentliga livet där en person alltmer visar vem han 
eller hon är genom att signalera sina personliga kvaliteter på olika sätt, med 
kläder, val av aktiviteter och sätt att uttrycka sig. Alla sociala utbyten och 
kontakter kommer under 1800-talet att betraktas som ett blottande av sig 
själv som person. Detta offentliga blottande av sig själv och det moraliska 
upphöjandet av det intima livets praktiker lägger grunden för det som enligt 
Sennet utvecklas till ett intimt samhälle under 1900-talet.33  

Det intima samhälle som Sennet menar utvecklas under 1900-talet bygger 
på att enskilda individers personlighet står i centrum och enligt Sennet 
utvecklas två principer som håller detta samhälle i rörelse, narcissism och 
destruktiv gemenskap.34 Dessa tendenser visar sig i det sociala livet i det 
första fallet genom att människan i allt större utsträckning tenderar att 
betrakta sina relationer, aktiviteter och tillhörigheter som en avspegling av 
sig själv. När spegelbilden inte är tillfredsställande byts såväl ägodelar som 
relationer ut i hopp om en bättre avspegling av sitt inre. Den andra ten-
densen, destruktiv gemenskap, uppstår som en social konsekvens av denna 
strävan efter korrekt avspegling vilket i praktiken innebär att människan 
blottar sig själv i hopp om att på så sätt verkligen kunna nå sitt eget såväl 
som den andres äkta jag. Enligt Sennet tenderar detta blottande emellertid att 
eskalera till vältranden i såväl bekymmer som begär. Hos Sennet bär det 
intima idealet att vara sig själv fullt ut skulden för det offentlighetens fall 
som blir dess följd.  

Den innebörd som Sennet tilldelar intimitet som socialt begrepp är ett 
aktivt och medvetet blottande av känslor och önskningar som följer med 
människans alltmer utbredda önskan att visa vem hon verkligen är utan att 
behöva gömma sig bakom en fasad eller att spela ett artigt spel. Det förfall 
som detta leder till beror på att dagens människa inte någonstans längre 
tillåts vara offentlig. Istället påtvingas hon överallt andra människors mest 
intima tankar, känslor och upplevelser. Intimitetsidealet präglar enligt Sennet 

                                                 
32 Sennet (1992 [1977]) s. 183. 
33 Sennet (1992 [1977]) s. 219. 
34 Sennet (1992 [1977]) s. 220. 
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allt socialt liv och till och med arkitekturen vilken alltmer består av öppna 
ytor och transparenta material. Sennets beskrivning av det intima samhället 
är på det hela taget negativ vilket vi har anledning att återkomma till längre 
fram i arbetet.  

Niklas Luhmann och intimitet som system 
Ytterligare en tid senare behandlar den tyske sociologen Niklas Luhmann 
intimitet i sin undersökning Liebe als Passion. Zur Codifierung von Intimität 
vilken utkom 1982.35 Även om också Luhmann placerar sitt arbete inom en 
diskussion om övergången till det moderna samhället så skiljer sig hans 
arbete till formen från Habermas och Sennets arbeten då det är skrivet inom 
ramarna för Luhmanns allmänna systemteori.36 Det Luhmann kallar för 
intimsfären, bestående av kärleksrelationer och familjeliv, förstås (liksom 
exempelvis ekonomin och rättssystemet) ur ett systemteoretiskt perspektiv 
som ett eget autonomt system i samhället vilket också kan förstås helt i 
förhållande till sig självt, oavhängigt resten av samhället. Varje sådant 
självständigt och självrefererande system kan systemteoretiskt förstås som 
ett kommunikativt system bestående av en binär kod utifrån vilken alla 
empiriska relationer kan sorteras och förstås. Som del av en diskussion om 
det moderna samhällets villkor påtalar Luhmann att det är just under 
modernitetens utveckling som intimsfären utkristalliseras som ett sådant 
självständigt och självrefererande system, och det är utvecklingen av 
intimsfären som system och dess binära kod som han behandlar.  

Det material som Luhmann arbetar med är romaner författade från 1600-
talet och framåt, vilka han menar blottar kärlekens och intimitetens kod i 
form av idealiserade bilder av kärleken. Dessa idealbilder ska enligt 
Luhmann inte förstås som slumpmässiga utan snarare som reaktioner på det 
rådande samhället och dess förändringstendenser.37 Luhmann menar att 
intimsfärens utveckling till ett autonomt självrefererande system under 
moderniteten också innebär att den förlorar sin tidigare förankring till 
arbetets och hushållets ekonomi (jfr Habermas). Kärleken blir fristående från 
det resterande livet och utvecklas till en kärlek för kärlekens egen skull. 
Denna utveckling av kärleken för dess egen skull menar han har uppstått på 
grund av en högt uppdriven individualisering och ett ökat behov av vad han 
kallar en närvärld bestående av betydelsefulla relationer.38 Denna dubbelhet i 
det moderna samhället lägger grunden för intimitetens binära kod vilken 
utgörs av ”älskar/älskar inte” eller ”personliga relationer/opersonliga rel-
ationer.” Den avgörande skillnaden mellan dessa två slags relationer består 
                                                 
35 Jag använder den svenska översättningen från 2003 med titeln Kärlek som passion. 
Luhmann (2003). 
36 Luhmann (2003) s. 19. 
37 Luhmann (2003) s. 33. 
38 Luhmann (2003) s. 28-29. 



 

 27 

enligt Luhmann i om en person kan eller inte kan introducera hela sitt jag i 
en relation.39 Ett behov uppstår här, menar Luhmann, av att uppleva sig själv 
på ett sätt som skiljer sig från, och som känns mer fullständigt, än det jag 
som kan eller får presenteras i opersonliga relationer. Han menar att en intim 
relation inte handlar om att kommunikationen i en relation alltid handlar om 
den andre. Snarare bör intim kommunikation och intima relationer förstås 
som att en person i alla livssituationer också beaktar sin partner.40 Det som 
karaktäriserar en intim relation är således vad Luhmann kallar ”hög 
mellanmänsklig interpenetration.” Intimitet innebär enligt Luhmann att allt 
som berör den ene parten också berör den andre, att allt den ene säger är 
intressant för den andre, att deras båda världar (system) fullständigt 
genomsyrar varandra. Behovet att uppleva sig själv som mer fullständig i 
relation till den andre (än i relation till andra personer) korresponderar därför 
också med ett behov av att möta ett mer fullständigt jag i den andre.41 Såväl 
kärleksrelationer som vänskapsrelationer utvecklas enligt Luhmann utifrån 
denna logik till att bli alltmer intensiva, men denna utveckling innebär också 
att dessa relationer mister den stabilitet som de tidigare haft genom att inte 
enbart bygga på personliga band. Därför blir dessa relationer enligt Luhmann 
temporära.42 Just denna förändring av de intima relationerna utgör också 
enligt Luhmann ett problem för att förstå intimitet teoretiskt. Det labila 
draget hos intima relationer så som de utvecklas under modernitetens 
fortskridande innebär att äktenskapets form inte längre ryms inom de intima 
relationernas kvalitativa drag.43 Det finns enligt honom inte längre något bra 
teoretiskt begrepp som kan fånga vad intimitet handlar om. Närmast menar 
Luhmann att vi kommer om vi betraktar relationer utifrån grad av mellan-
mänsklig interpenetration. Genom detta förslag erbjuder Luhmann en möjlig 
teoretisk förståelse av intimitet som ett kvalitativt och kommunikativt drag i 
moderna relationer. 

 

Anthony Giddens och intimitetens omvandling 
Ytterligare tio år efter Luhmanns behandling av intimitet publicerar den 
brittiske sociologen Anthony Giddens år 1992 boken The transformation of 
intimacy.44 Av undertiteln Sexuality, love & eroticism in modern societies 
framgår att Giddens förknippar intimitet med sexualitet och kärlek och på 
vissa påtagliga sätt liknar Giddens undersökning Luhmanns, även om inga 
synliga referenser till verket visar på Luhmannska influenser. Giddens 

                                                 
39 Luhmann (2003) s. 225. 
40 Luhmann (2003) s. 34. 
41 Luhmann (2003) s. 225. 
42 Luhmann (2003) s. 227. 
43 Luhmann (2003) s. 231. 
44 Giddens (1992). 
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material består av den alltmer utbredda genren självhjälpslitteratur utifrån 
vilken han undersöker sexualitetens och den romantiska kärlekens för-
ändrade karaktär under moderniteten.  

När Giddens skrev The transformation of intimacy var hans syfte att 
förstå innebörden i och konsekvenserna av den sexuella revolution som 
påståtts ha pågått sedan 1970-talet. Men detta syfte, skriver han, förändrades 
snart då fokus på enbart sexualitet inte omfattar de mest centrala 
förändringar som samtidigt skett av rådande ideal vad gäller kärlek och 
familjestruktur. Giddens uppfattning av relationer i det nutida samhället är 
att hela den intima, förstått som den privata, sfären har genomgått en 
karaktärsförändring i vad han kallar intimitetens omvandling. Denna om-
vandling av den intima sfären menar han har sitt ursprung i en förändring av 
äktenskapets betydelse och uppkomsten av ett romantiskt kärleksideal.  

Det är inte någon fullständig historisk undersökning som Giddens 
genomför, men han utgår från äktenskapet och kärleksrelationen som 
fallstudie för sin undersökning. I förmoderna samhällen (tidigare än 1700-
talet) menar Giddens att äktenskap först och främst ingicks av ekonomiska 
snarare än känslomässiga skäl.45 Äktenskapet var en affärsuppgörelse där 
såväl ekonomi som reproduktion tryggades. Vid sidan av, och i undan-
tagsfall inom, äktenskapet fanns den passionerade kärleken. Denna kärlek 
innebar den sexuella lusten till någon annan och betraktas av Giddens som 
universell. Sådan sexuell passion förekommer enligt honom i alla samhällen 
och i alla tider. I samband med modernitetens framväxt uppkommer dock en 
kulturspecifik kärlek – modernitetens kärleksform – vilken han kallar den 
romantiska kärleken. Med det romantiska kärleksidealet uppstår en 
föreställning om äktenskapet som en känslomässig förening av ”två halvor 
som tillsammans blir en helhet.” På så sätt förknippas den passionerade 
kärleken med äktenskapet. Enligt Giddens är detta en alldeles central 
utveckling, då föreningen av passion och äktenskap är en utveckling som 
sker på kvinnors initiativ och som förbättrar kvinnors sexuella situation. För 
män har det alltid varit möjligt att skilja mellan ett icke-sexuellt äktenskap 
och utomäktenskapliga sexuella förbindelser, medan kvinnors sexualitet (om 
de ville vara respektabla kvinnor) enbart fått utspela sig inom ramarna för 
äktenskapet. 46 

Äktenskapets sexualitet är i första hand förknippad med reproduktion och 
den sexuella lusten med utomäktenskapliga förbindelser. Genom det 
romantiska kärleksidealet föds dock idén om sexualitet och kärlek inom 
äktenskapet. I praktiken innebar detta att passionens frihetsuttryck blir en del 

                                                 
45 Giddens (1992) s. 38. 
46 Ett skönlitterärt exempel på detta finner vi i Hjalmar Söderbergs bok Den allvarsamma 
leken, i vilken huvudpersonen Arvid älskar sin hustru Dagmar ”på Lutherskt vis” men får 
älska sin älskarinna Lydia ”på hedniskt vis”. Söderberg (1948 [1912]). 
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av den äktenskapliga institutionen, vilket Giddens hävdar måste uppmärk-
sammas: 

The romantic love complex is in this respect as historically unusual as traits 
Max Weber found combined in the protestant ethic. Love breaks with 
sexuality while embracing it; ‘virtue’ begins to take on a new sense for both 
sexes, no longer meaning only innocence but qualities of character which 
pick out the other person as ‘special’.47 

 
Med denna historiska framväxt av ett romantiskt kärleksideal följer enligt 
Giddens en betydelsefull förändring av kärleksrelationer. Det radikalt nya i 
det romantiska kärleksidealet är främst valet av en person att dela såväl 
vardagsliv som sexuell passion med. Den enskilde personens önskningar och 
självförverkligande får en central plats genom att den enskilde betraktar sig 
själv som en självständig individ fri från familj, släkt och bygd tillsammans 
med en annan person. Sökandet efter den rätte innebär sökandet efter den 
speciella person som skall utgöra en äkta hälft.  

I bilden av paret som den centrala enheten för privat liv, kärlek och 
sexuell njutning satsas framtiden som insats. Idealet bygger till stor del på att 
trygga sin framtid tillsammans med sin livskamrat enligt devisen ”tills döden 
skiljer oss åt”. Det romantiska kärleksidealet betonar åtskillnaden mellan 
relationer vilka ingås på grund av yttre eller tvingande band och de som 
ingås på grund av inre eller känslomässigt valda band. Vissa ”yttre” 
funktioner finns dock kvar i det romantiska äktenskapet genom fortsatt krav 
på trohet inom äktenskapet. Liksom många andra moderna fenomen växer 
det romantiska kärleksidealet dock som en del av modernitetens rörelse så 
småningom ur sin egen form och övergår i allt större utsträckning i vad 
Giddens kallar ett sammanflödande kärleksideal, vilket han menar råder i det 
nutida samhället.48  

Betydelsen av det fria valet av partner och den enskilde personens 
känslomässiga val och tillfredsställelse har ökat och i Giddens formulering 
har sökandet efter en speciell person bytts ut mot sökandet efter en speciell 
relation.49 Den speciella relationen är en relation som tillåter personen att 
uppleva starka känslor och förverkliga sig själv, vilket inte behöver vara 
förknippat med en enda rätt person. Devisen ”tills döden skiljer oss åt” har 
på så sätt bytts ut mot ett ”tillsvidare” och den komplementära synen på två 
halvor vilka tillsammans utgör en helhet har bytts ut mot synen på två helor 
som tillsammans skapar en ny och ännu bättre helhet. Det sammanflödande 
kärleksidealet tar också steget mot sexuell njutning inom ramarna för 
                                                 
47 Giddens (1992) s. 40. 
48 Det sammanflödande kärleksidealets relation till det romantiska kärleksidealet är detsamma 
som senmodernitetens relation till moderniteten. Det innebär nämligen en utveckling av dess 
inneboende kvaliteter så att det slutligen övergår i någonting annat. Utvecklingen från 
modernitet till senmodernitet diskuteras i kapitel VII, Det senmoderna samhället. 
49 Giddens (1992) s. 62. 
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relationen fullt ut och sexualiteten – inte bara som lust utan även som konst 
eller teknik – blir betydelsefull i relationen. Utan att vi kan avgöra vad som 
är orsak och vad som är dess verkan har sexualiteten (bland annat med hjälp 
av preventivmedel) särskilts från reproduktionen och blivit plastisk. Med en 
plastisk sexualitet omfattar det sammanflödande kärleksidealet homosex-
uella och bisexuella relationer och bryter på så sätt romantikens och sexual-
itetens heteronormativa ideal. För Giddens är det också hos homosexuella, 
och framförallt lesbiska par, som det sammanflödande kärleksidealet är som 
tydligast.50 Han menar därför att intimitetens omvandling bär på en subversiv 
kraft då det är icke-normativa relationer som står för idealet. Giddens träder i 
detta resonemang om intimitetens subversiva kraft också utanför sexual-
itetens sfär och hävdar i ett avslutande kapitel att intimitet och de intima 
relationer som han menar har utvecklats till vår tids idealtypiska relationer 
har spridit sig utanför kärlekens och sexualitetens sfär till att bli 
normgivande för alla sociala relationer.  
 

Sammanfattning: Intimitet som social sfär 
De fyra fristående samhällsteoretiska verk som har presenterats behandlar på 
olika sätt intimitet som en del av det moderna samhällets strukturomvandling 
av det sociala livet. Gemensamt för ansatserna är att de är historie-
sociologiska; med något olika infallsvinklar och material blickar de tillbaka 
på det moderna livets framväxt för att visa hur formerna för socialt liv har 
förändrats och hur det i skrivande stund för respektive författare fortfarande 
är under förändring. När intimitetsbegreppet ”dyker upp” i dessa disk-
ussioner om nya livsvillkor framstår ett historiesocialt perspektiv som 
nödvändigt för att förstå det nutida samhällets sociala liv som del av en 
långvarig förändringsprocess. Dessa fyra behandlingar av intimitet utgör på 
så sätt en fond mot vilken intimitetsbegreppet kan förstås och betraktas 
sociologiskt.  

Med sina skilda material och olika syften ter sig de fyra verken på sätt och 
vis väldigt olika, men gemensamt för dem är att de förknippar intimitet med 
en specifik social sfär. Denna sociala sfär likställs på det hela taget med det 
privata livet (och i Sennets fall påpekas bestämt att det borde hålla sig där). 
Denna sociala sfär förstås till stor del i relation till sin motsats. Hos 
Habermas och Sennet som det privata i motsats till det offentliga, hos 
Luhmann och Giddens som det personliga i kontrast till det opersonliga.51 
Villkoren för och de sätt på vilka privata relationer levs uppfattas i dessa 
                                                 
50 Giddens (1992) s. 63. 
51 Ett förslag på olika motsatspar vilka har föreslagits som liknande intimitet och dess mot-
satser finns i Schoug (1997) s. 28-29. Enligt förslaget att intimitet behöver ett nytt utrymme så 
är sådana motsatspar felaktigt formulerade om syftet är att fånga innebörden av intimitet och 
dess motsats. 
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verk vara förändrade i så hög grad att de bör uppmärksammas i samma 
utsträckning som andra allmänsociologiska frågor som samhällsekonomiska 
och arbetsmarknadsrelaterade förändringar.  

Intimitet framträder i dessa diskussioner som benämning på en specifik 
social sfär bland andra sfärer av socialt liv. Denna intima sfär preciseras 
också ytterligare i dessa verk då den trots stora likheter inte visar sig vara 
helt synonym med den privata sfären. Betydelsen av intimitet som beteck-
ning på en social sfär förskjuts för varje verk. Det förknippas alltmer med 
kärlek, parrelationer och vänskapsrelationer, och slutligen med sexualitet. 
Dessutom förstås intimitet alltmedan tiden går i högre grad i relation till en 
ökad individualisering och ett ökat behov för människor att uppleva sig 
själva som bekräftade och äkta i sina relationer. Den intima sfären, oavsett 
hur den avgränsas, har på så sätt tilldelats en ökad betydelse för den moderna 
människans personliga identitet vilket är tydligast i Giddens arbete. Det är 
denna glidning i betydelsen av intimitet som medför att det tappar sin 
innebörd av att vara synonym med det privata samtidigt som dess betydelse 
ökar i relation till människans personliga identitet. En följd av denna 
förändrade betydelse är att intimitet inte (längre) ryms i binära dikotomier 
som privat – offentlig, personlig – opersonlig. Intimitet uttalas snarare, 
framförallt av Sennet och Giddens, som ett socialt förhållningssätt vilket är 
utbrett i alla sociala sfärer. Ett nytt socialt utrymme bör därför formuleras för 
intimitet med nya begrepp och tankefigurer vilka inte förknippas enbart med 
den privata sfärens relationer. 

Det senmoderna samhällets tidstypiska relationer 
I de fyra samhällsteoretiska verk som utkom med ungefär tio års mellanrum 
från 1960-talet till 1990-talet framträder intimitet visserligen som ett centralt 
begrepp, men det är först med Giddens verk som begreppet får fäste för 
fortsatt forskning. Fram till dess att Giddens publicerade The transformation 
of intimacy var intimitet inte mer än en beteckning på en specifik social sfär, 
men med Giddens får begreppet förutom denna sfär-beteckning också en 
betydelse av att vara ett karaktäristiskt kvalitativt drag i det nutida samhällets 
kärleks- och vänskapsrelationer. Även om det inte framhålls som ett lika 
centralt begrepp hos Luhmann så påtalar också han att intimitet, förstått som 
hög grad av mellanmänsklig interpenetration är det slags kvalitet i relationer 
som teoretiskt är mest relevant för att förstå socialt liv i det nutida 
västerländska samhället. Giddens och Luhmanns formuleringar av intimitet 
utgör på så sätt båda två en språngbräda för vad som sedan kommer att 
utvecklas till intimitet som ett forskningsfält i nutida sociologi.  

Även om det är i boken om intimitetens omvandling som Giddens 
framförallt utvecklar sin idé om intimitet i det nutida västerländska samhället 
skissar han redan året innan, 1991, preliminärt på denna diskussion i det mer 
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övergripande samhällsteoretiska verket Modernity and self-identity.52 I detta 
verk presenteras intimitetens omvandling och dess tidstypiska relationsform 
rena relationer inom ramarna för Giddens allmänna förståelse av det nutida 
moderna västerländska samhället som senmodernt. Giddens formulering av 
rena relationer i en övergripande samhällsteori om det nutida västerländska 
samhället motsvaras av liknande formuleringar av för denna tid karaktär-
istiska sätt att träda i relation till varandra i två andra teoretiska verk. Det 
första återfinns i Ulrich Becks & Elisabeth Beck-Gernsheims bok Das ganz 
normale Chaos der Liebe och det andra i Zygmunt Baumans bok Liquid 
love.53 Dessa tre verk innehåller var sitt förslag på hur nutida relationer kan 
förstås. Formuleringarna av tidstypiska relationer är också del av en mer 
övergripande samhällsteori om det nutida (senmoderna) samhället vilken 
framförallt presenteras i andra publikationer.54 

Tillsammans utgör dessa tre formuleringar av nutida tidstypiska relationer 
en första våg av forskning i vilken intimitet framträder som ett centralt 
begrepp för att förstå relationer i det nutida samhället. Framförallt utgörs 
denna våg av Giddens och Becks & Beck-Gernsheims arbeten. Trots att 
Bauman skrev sin bok långt senare (och trots att han som jag tidigare nämnt 
inte själv använder sig av intimitetsbegreppet) så inkluderar jag också 
honom i denna teoretiska våg. I det följande avsnittet presenteras Giddens, 
Becks & Beck-Gernsheims och Baumans respektive beskrivningar av nutida 
tidstypiska relationer. Deras allmänna samhällsteoretiska diskussioner om ett 
senmodernt samhälle behandlas i avhandlingens tredje och sista del. 
 

Anthony Giddens rena relationer 
Det sammanflödande kärleksideal vilket Giddens menar uppstår som en 
framväxt ur ett tidigare romantiskt kärleksideal ger också upphov till den för 
det nutida, senmoderna samhället, tidstypiska relationsform som Giddens 
kallar för rena relationer.55 Den rena relationen ”refers to a situation where a 
social relation is entered into for its own sake, for what can be derived by 

                                                 
52 Giddens (1991). 
53 Bauman (2003); Beck & Beck-Gernsheim (2005 [1990]).  
54 De verk jag syftar på är framförallt Bauman (2000), (2002); Beck (1994); Beck & Beck-
Gernsheim (2002); Giddens (1991). Bland annat dessa verk, men också de redan refererade 
verken av Sennet och Habermas har av Schoug (1997) kallats för ”intima samhällsvisioner”. 
55 I original benämns dessa relationer för pure relationships. I svensk översättning har flera 
benämningar varit aktuella: I boken Rutinisering och reflexivitet, vilken är en introduktion till 
Giddens arbeten i Sverige utgiven innan hans arbeten blivit översatta till svenska, översätter 
Thomas Johansson (1995) begreppet till öppna relationer. I översättningen av The trans-
formation of intimacy (1995) översätts begreppet till rena förhållanden och i översättningen 
av Modernity and self-identity (1997) översätts det till rena relationer. Jag finner samtliga 
översättningar passande. Dessutom nyanserar de olika förslagen betydelsen av begreppet. Jag 
väljer i avhandlingen att använda mig av översättningen rena relationer.  
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each person from a sustained association with another; and which is 
continued only in so far as it is thought by both parties to deliver enough 
satisfactions for each individual to stay within it.”56 Den rena relationen är på 
så sätt inte ren i betydelsen obefläckad utan snarare i betydelsen fri från yttre 
eller tvingande band. Den påminner på så sätt om Luhmanns formulering om 
kärlek för kärlekens egen skull. Även om känslomässiga band och en önskan 
om gemenskap finns inom ramen för det romantiska kärleksidealet och 
äktenskapets ramar så är de i dessa fall blandade med de yttre krav som 
också förknippas med äktenskapet. Den rena relationen menar Giddens har 
slagit sig fri från sådana yttre band och den hålls enbart samman av frivilliga 
band. Det enda som håller den rena relationen samman är ömsesidiga 
känslor samt den gemensamma historia som ett par skapar tillsammans. En 
konsekvens av det sammanflödande kärleksidealets spridning genom alltfler 
rena relationer är att relationer har blivit mer instabila till sin karaktär. Om 
de inre banden upphör så upphör också relationen (jmf Luhmann). Det finns 
helt enkelt inga yttre ekonomiska, juridiska eller släktskapsbaserade band 
som fogar samman relationen. Därför kräver de rena relationerna någonting 
bindande för att fortgå och inte enbart vara tillfälliga. Giddens lösning på 
detta är ett ömsesidigt engagemang vilket innebär att aktivt verka för att 
relationen ska fortgå. Det går inte att i en ren relation luta sig tillbaka och 
tänka att ”man har sitt på det torra”. Detta skiljer dem från relationer inom 
det romantiska kärleksidealet vilka i jämförelse kan anses vara passiva då 
parterna där kan vila i att relationen, oavsett engagemang, förutsätts fortgå. 
De rena relationerna menar han istället är reflexiva och aktiva då de bygger 
på att de personer som trätt in i dem ideligen ställer sig frågor om huruvida 
den relation de lever i uppfyller deras önskemål om den slags relation de vill 
leva i, och om det finns möjligheter att förändra något till det bättre.57  

Om formuleringen av en skillnad mellan yttre och inre krav på relationer 
kan förstås som strukturella omständigheter kring framväxten av rena 
relationer så har även andra konsekvenser uppstått på grund av uppkomsten 
av rena relationer som relationsideal. Giddens föreslår bland annat att de 
måste bygga på en maktbalans mellan parterna. Att vara i en ren relation 
innebär nämligen en balansakt mellan att inte falla in i beroende och inte 
heller hålla för hårt på sina egna gränser. Detta för oss till den betydelse som 
Giddens tilldelar intimitet: 

Intimacy is not being absorbed by the other, but knowing his or her 
characteristics and making available one’s own. Opening out to the other, 
paradoxically, requires personal boundaries, because it is a communicative 
phenomenon.58 

 

                                                 
56 Giddens (1992) s. 58. 
57 Giddens (1997) s. 109 ff. 
58 Giddens (1992) s. 94. 
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Med denna formulering definierar Giddens intimitet som en specifik 
situation som karaktäriserar rena relationer. Han menar dessutom att den 
rena relationen utgör mallen för alla mellanmänskliga relationer i det nutida 
samhället. Även vänskapsrelationer, relationer mellan föräldrar och barn 
samt relationer i arbetslivet är i högre grad rena relationer.59 Konsekvensen 
av att dra resonemanget till denna punkt är att Giddens hävdar att den 
maktbalans och det ömsesidiga engagemang som förutsätts i rena relationer 
innebär en ökad demokratisering av hela det privata livet. Med denna analys 
av den rena relationens ideal och omfattning menar Giddens att det nutida 
samhället ger utrymme för en ökad demokratisering av alla mellanmänskliga 
relationer: 

A democratisation of the private sphere is today not only on the agenda, but 
is an implicit quality of all personal life that comes under the aegis of the 
pure relationship.60  

 
Och fortsatt: 

Intimacy implies a wholesale democratising of the interpersonal domain, in a 
manner fully compatible with democracy in the public sphere. There are 
further implications as well. The transformation of intimacy might be a 
subversive influence upon modern institutions as a whole. For a social world 
in which emotional fulfilment replaced the maximising of economic growth 
would be very different from that which we know at present.61 

 
Med dessa uttalanden får Giddens framställning av intimitetens omvandling 
ett inslag som kanske bäst kan kallas radikalt eller progressivt. Han ser en 
möjlig utveckling av mellanmänskliga relationer i en mer demokratisk 
riktning mot ett friare och mer jämlikt samhälle. Utan att ge några förslag på 
hur denna förändring ska spridas till alla samhällets sfärer så förutspår han 
att kapitalistiska drivkrafter i det intima samhället kommer att bytas ut mot 
känslomässiga drivkrafter och att denna känslomässiga revolution kommer 
att ledas av kvinnor.62 

                                                 
59 Giddens (1997) s. 109 ff. 
60 Giddens (1992) s. 184. 
61 Giddens (1992) s. 3. 
62 Liknande uttalanden finns genomgående i The transformation of intimacy, bland annat 
tydligt i inledningen. De kan tyckas förhastade och den förutspådda utvecklingen kan 
uppfattas som osannolik. Uttalandet bygger emellertid på forskning om kvinnors större 
tillgång till intima praktiker. Liknande uttalanden av andra forskare finns till exempel i 
Duncombe & Marsden (1993) och Fehr (2004): ”Women and men agree on the path to 
intimacy, but only women follow it” (s. 12). Sådana uttalanden och resultat möter också 
reaktioner genom kontrauttalanden om att mäns och kvinnors intima praktiker kan skilja sig 
åt. Se Fehr (2004). 
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Ulrich Becks & Elisabeth Beck-Gernsheims centrifugala 
relationer 
De tyska sociologerna Ulrich Beck och Elisabeth Beck-Gernsheim 
publicerade två år tidigare än Giddens The transformation of intimacy en 
analys av samtida kärleksrelationer i boken Das ganz normale Chaos der 
Liebe.63 Även om boken i Tyskland kan uppfattas som en uppföljning av 
Luhmanns Liebe als Passion, så är det först efter Giddens framgång med 
idén om intimitetens omvandling som deras arbete uppmärksammas 
internationellt och översätts till engelska efter vilket det ofta refereras 
parallellt med Giddens .64  

Beck och Beck-Gernsheim delar såväl Giddens positiva inställning till de 
möjligheter som nutida livsvillkor erbjuder som hans inställning att en stor 
del av förändringen står att finna i att kvinnors livsvillkor har förändrats. 
Denna tanke utvecklas i ett flertal böcker där de framförallt betonar att 
människans villkor idag karaktäriseras av individualisering i betydelsen av 
en rådande normativ förväntan inte bara på att själv få leva sitt eget liv, utan 
att alla har rätt till sitt eget liv med egna val och risker. Detta förhållningssätt 
präglar också människors relationer som ju innebär en gemensam situation:  

To adapt Habermas’s concept of an ‘ideal speech situation’, we might speak 
here of an ‘ideal intimacy situation’. If the former refers to general norms, the 
latter establishes specific rules for the intimate interactions involved in 
relationships, marriage, parenthood, friendship and the family – a normative 
horizon of expectations of reciprocal individuation which, having emerged 
under conditions of cultural democratization, must be counterfactually 
assumed and sustained.65 

 
Förstått som en ideal situation måste intimitet förutsättas för att alls kunna 
uppstå. Intimitet kan inte uppstå ur krav eller förväntan om kärlek eller 
omsorg. Det kan endast uppstå om samtliga personer i en relation ges 
möjlighet att uttrycka sina känslor och önskemål, samt att alla förutsätts och 
ges möjlighet att bemöta de andras önskemål och känslor. Liksom Giddens 
fäster Beck & Beck-Gernsheim stor vikt vid att detta gäller både kvinnor och 
män, och att den främsta skillnaden och effekten av denna förändring beror 
på att kvinnors livsvillkor har förändrats så att de alltmer liknar mäns 
livsvillkor. Istället för att som tidigare då män har levt som individualister 
och kvinnor har levt med ett kollektivt ansvar framförallt för familjen så 

                                                 
63 Citat återges i texten på tyska kompletterat med en engelsk översättning i fotnot. Ett av 
citaten är emellertid hämtat från boken Individualization vilken utkom direkt på engelska och 
därför återges på engelska i brödtexten. 
64 Även om såväl metod som syfte skiljer sig åt mellan Luhmanns och Becks & Beck-
Gernsheims verk så liknar de varandra såtillvida att Luhmann kallar kärleken ”en helt normal 
osannolikhet”. Luhmann (2003) s. 20, medan Beck & Beck-Gernsheim kallar den ”ett helt 
normalt kaos”. Beck & Beck-Gernsheim (2005 [1990]). 
65 Beck & Beck-Gernsheim (2002) s. xxii, min kursivering. 
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lever både kvinnor och män idag i allt större utsträckning ett individualiserat 
liv. Den effekt som individualiseringen har på mellanmänskliga relationer är 
enligt Beck och Beck-Gernsheim ett sammanfogande av centrifugala krafter. 
De kallar därför de relationer som uppstår i dagens samhälle för centrifugala 
relationer vilket betonar att relationens gemenskap utgör mittpunkten utifrån 
vilken de personer som står i relation strävar åt olika håll:66  

[…] die ihrer eingebauten Verhaltenslogik nach um sich selbst kreisen 
müssen. Zwei derart zentrifugale Biographien zusammenzubinden und 
zusammenzuhalten, ist aber ein Dauerkunststück, ein Drahtseildoppelakt, der 
so pauschal keiner Generation zuvor zugemutet wurde, mit wachsender 
Gleichberechtigung aber allen zukünftigen Generationen abverlangt wird.67 

 
Alla relationer innebär en balansakt som i Becks och Beck-Gernsheims 
ögon, trots sin centrifugala karaktär av att sträva bort från det gemensamma, 
inte tolkas som någonting som för människor bort från varandra. Människors 
strävan i sin egen riktning för dem snarare samman eftersom riktningen på 
rörelsen inte är mot ensamhet utan mot en vald gemenskap. Med formu-
leringen av centrifugala relationer vill Beck & Beck-Gernsheim ifrågasätta 
vad de uppfattar som en utbredd uppfattning att människor i dag skulle bära 
på ett tomrum eller upplevelser av att centrala värden saknas när gamla 
traditioner inte längre ger riktlinjer för hur livet bör levas. De menar att ett 
sådant sätt att betrakta relationer mellan människor innebär att använda en 
mall som inte längre är giltig. Dessutom tyder det på en brist på fantasi vad 
gäller att beskriva det som nu existerar.68 Det nya måste istället förstås 
utifrån det som är betydelsefullt: 

Entsteht vielleicht doch unterhalb des Nichts, in den Ritzen der Leere eine 
andersartige, kleinformatige Utopie jenseits der großen Sinntraditionen, eine 
nichttraditionale (nicht codifizierbare, nicht institutionalisierbare, nicht 
legitimationspflichtige), auf die individualisierte Existenzlage zugeschnittene, 
sie in ihrem Versprechen aufhebende Utopie?69 

                                                 
66 Att välja begreppet centrifugal innebär en liknelse med fysikens lagar. Skillnaden mellan 
den centripetala och den centrifugala kraften är att den förra böjer sig in mot sitt centrum 
medan den senare flyr bort från detsamma. Centrifugala relationer skulle alltså innebära att de 
personer som ingår i en relation strävar utåt från relationens gemensamma mittpunkt.  
67 Beck & Beck-Gernsheim (2005 [1990]) s. 14. I engelsk översättning: “[…] since their inner 
logic demands that both partners have to put themselves first. Interlinking two such 
centrifugal biographies is a feat, a perilous balancing act, which was never expected so widely 
of previous generations but will be demanded of all coming ones.” Beck & Beck-Gernsheim 
(1995) s. 6. 
68 Beck & Beck-Gernsheim (2005 [1990]) s. 222. 
69 Beck & Beck-Gernsheim (2005 [1990]) s. 223. I engelsk översättning: “Perhaps beneath the 
nothingness, between the cracks across the emptiness one can glimpse a new kind of small-
scale paradise quite unconnected with the old realms and their rules which gave life its 
meaning, a little utopia which does not depend on tradition and therefore cannot be codified 
or institutionalized and need not justify itself; it is simply tailored to fit individual needs.” 
Beck & Beck-Gernsheim (1995) s. 169 . 
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Med denna inställning söker Beck och Beck-Gernsheim efter vad som är 
meningsfullt i nutida mellanmänskliga relationer. Vad de finner är att 
kärleken är det centrala nav runt vilket den nutida, individualiserade 
människan lever sitt liv.70 I ett samhälle som inte längre drivs av traditioner 
har personliga relationer, och främst kärleksrelationer tagit över den plats 
som traditioner och religion tidigare haft.71 Ju mer andra referenspunkter 
försvinner, desto mer riktas längtan efter mening mot de personer vi älskar. 
Det är i personliga relationer som människan söker såväl gemenskap som sig 
själv. Det som relationerna erbjuder är bekräftelse på människans självbild 
samt en struktur att förhålla sig till som traditioner tidigare har gett oss. 
Kärleksrelationer har blivit den plats där människan söker sig själv, gör 
anspråk på autenticitet och bekräftelse. Men detta innebär inte enbart som 
Giddens antyder, rena och demokratiska relationer. Beck & Beck-Gernsheim 
menar att kärleken på grund av sin centrala och upphöjda plats också är svår 
att uppnå. Strävan efter ärliga, öppna relationer där människor tillåts vara sig 
själva och dessutom samtidigt utvecklas leder till att kärleken sätts på 
piedestal så att den samtidigt som den utgör mallen för det eftertraktade livet 
är svår att uppnå.  

Att leva individualiserat står enligt Beck & Beck-Gernsheim inte i 
opposition till intimitet och gemenskap. De menar att kärleken i vår tid har 
fått en närmast religiös (i betydelsen att den står för trygghet, stabilitet, 
ramar och moral) karaktär som också leder till att dessa relationer kommer 
att fortsätta ha en betydelsefull men varierad karaktär. Ett ökat antal 
skilsmässor och separationer ska inte (miss)tolkas som en rädsla för 
engagemang. De bör snarare förstås som en konsekvens av att kärlekens 
logik följs, vilken varken är linjär eller institutionaliserad. Kärlekens logik 
bygger istället (likt Giddens rena relationer och Luhmanns kärlek för 
kärlekens skull) på engagemang och frihet, starka känslor och bekräftelse. 
Vid utebliven bekräftelse eller vid stagnation kan och kommer relationer 
som inte följer kärlekens logik att avslutas och nya relationer kommer att 
inledas. Detta är skälet till att Beck & Beck-Gernsheim betraktar kärlekens 
naturliga tillstånd som kaos.  
 

Zygmunt Baumans flytande relationer 
Även om det har gått mer än tio år sedan Giddens och Beck & Beck-
Gernsheim formulerade sina nutida relationstyper när Zygmunt Bauman år 
2003 publicerar sin bok Liquid love så placerar jag hans ansats tillsammans 

                                                 
70 Beck & Beck-Gernsheim (2005 [1990]) s. 223. 
71 Beck & Beck-Gernsheim (2005 [1990]) s. 49. 
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med dem.72 När Bauman skissar den nutida människans relationella situation 
kan han betraktas som motsatsen till Giddens och Beck & Beck-Gernsheim 
vad gäller värderingen av karaktären på relationer. Bauman, som tidigare har 
publicerat flera böcker med analyser av modernitetens villkor och problem, 
och också skrivit om ett postmodernt samhälle, har i sina senaste 
publikationer ägnat sig åt att formulera det flytande samhällets karaktär-
istik.73 I inledningen till boken Liquid love konstaterar han att analysen 
tillägnas riskerna och oron av att leva tillsammans och åtskilda i det flytande 
samhället.74 De drag som Giddens samt Beck & Beck-Gernsheim uppfattar 
som en potential att komma varandra närmare tolkar Bauman snarare som en 
risk för att glida allt länge ifrån varandra. Hans beskrivningar av (nära) 
relationer innebär närmast att de präglas av en distanserad närhet där 
människor upprättar en distans till varandra av rädsla för att bli sårade om de 
kommer för nära och sedan blir lämnade. Med många hänvisningar till 
skönlitteratur inleder Bauman med att hänvisa till Robert Musils bok 
Mannen utan egenskaper som han menar utgör en pricksäker skiss av den 
moderna människan. Det han själv vill göra är att skissa den nutida 
människan som han betraktar som människan utan band: ”Der Mann ohne 
Verwandtschaften.”75 Detta är att förstå i relation till Ferdinand Tönnies 
Gemeinschaft som framförallt handlar om blodsbanden inom släktskapet 
vilka präglade livet i traditionella samhällen.76 Bauman menar att det nu inte 
längre existerar den typen av obrytbara band. Dagens människor måste 
själva knyta de band som de vill ha och som de behöver: ”Unbound, they 
must connect”.77 Bauman undrar med spänning hur dessa relationer ska hålla 
samman med hjälp av så sköra och osäkra band.  

Baumans flytande samhälle innebär en liknelse med kemiska ämnens 
möjlighet att anta en fast eller en flytande form. Han menar att det moderna 
samhällets utveckling har gått från att skapa fasta former för relationer och 
institutioner till att lösa upp dessa fasta former och ersätta dem med flytande 
former. Denna utveckling avspeglar sig också i människors relationer. På 
sätt och vis är relationerna desamma men sättet på vilket människor står i 
relation till varandra i dessa relationer har förändrats. De är friare inom 
relationens gränser. I Baumans analys leder denna frihet emellertid inte 
enbart till en positiv frihetskänsla, utan snarare till en ambivalens där önskan 
att vara delaktig i en gemenskap trängs med rädslan för den bundenhet som 
                                                 
72 Bauman (2003). 
73 Dessa böcker om det flytande samhället har utkommit som serie på Polity Press: Liquid 
modernity, 2000; Liquid love 2003; Liquid life 2005; Liquid fear, 2006 och Liquid times, 
2007. 
74 Bauman (2003) s. xiii. 
75 Bauman (2003) s. vii. Ordagrant mannen utan släktingar/släktskap. På engelska ”the man 
with no bonds”. 
76 En utförlig diskussion av Tönnies distinktion mellan Gemeinschaft och Gesellschaft följer i 
kapitel VIII, Framväxten av en senmodern socialitet.  
77 Bauman (2003) s. vii. 
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gemenskapen kan innebära.78 Tvivlande inför valet mellan frihet och 
gemenskap präglas nutida relationer enligt Bauman av en flyktighet och 
människors ständiga sökande efter ett bättre och mer passande val där de i 
ännu högre grad kan vara sig själva utan att riskera att slukas upp av ett 
tvång. Den ökade grad av känslomässig tillfredsställelse som Giddens 
beskrivit i sina rena relationer får i Baumans analys konsekvensen att dagens 
människor strävar efter än mer tillfredsställelse utan att låta sig nöja. Och i 
det står den nutida människan inför valet mellan ensamhet och trygghet.79 
Med en sådan kluven inställning till relationers samtidiga tvång och trygghet 
betraktar Bauman människan i det flytande samhället som individualiserad i 
sådan utsträckning att hon blivit främmande för själva gemenskapen. I 
rädslan att fastna, och bli oförmögen att kunna ta sig ur ett beroende eller ett 
tvång, måste banden till andra knytas löst för att enkelt kunna lösas upp igen. 
På så sätt beskrivs de nutida mellanmänskliga relationerna som ”semi-
detached”, där endast vissa delar av en kärleksrelation är gemensam. Dessa 
par delar inte hela sitt vardagsliv utan bor i separata bostäder och 
upprätthåller sina egna vänskapsgrupper. Det enda de har gemensamt är 
enligt Bauman sin kärleksrelation.80 

Med band som endast är delvis knutna får gemenskap och relationer 
enligt Bauman en ny betydelse i det flytande samhället. Bauman diskuterar 

                                                 
78 Bauman (1991). 
79 Isadora, huvudpersonen i Erica Jongs roman Rädd att flyga, gestaltar den ambivalenta 
kampen i en dialog med sig själv: 
Jag: Varför är det så hemskt att vara ensam? 
Jag: Därför att jag inte har någon identitet, om jag inte har en man som älskar mig. 
Jag: Du vet mycket väl att det inte är sant. […] 
Jag: Ingenting av det där gör min ensamhet mindre. Jag har ingen man, jag har inga barn. 
Jag: Nog vet du att barn inte är något motgift mot ensamhet. 
Jag: Jo, det vet jag. 
Jag: Och du vet att män och kvinnor inte kan äga varandra helt. 
Jag: Jo, jag vet det.  
Jag: Och du vet att du inte skulle stå ut med att ha en man som ägde dig helt och inte gav dig 
några andhål. 
Jag: Jo, det vet jag – men jag längtar ändå så mycket efter det.  
Jag: Men om du hade det så skulle du känna dig inlåst. 
Jag: Jo, jag vet. 
Jag: Det du önskar dig är motsägelsefullt. 
Jag: Jo, jag vet. 
Jag: Du vill både ha frihet och närhet. 
Jag: Jag vet.  
Jong (1976) s. 274 f. 
80 Bauman (2003) s. 36. Det Bauman kallar semi-detached-couples verkar på det hela taget 
vara samma sak som det som inom sociologisk familjeforskning kallas särbor eller 
internationellt LAT-relations (Living Apart Together). Baumans referens är emellertid till en 
rådgivningsspalt i en tidning snarare än till forskningen och med innebörden av att det är ett 
problem snarare än en variant av ett möjligt och utbrett sätt att leva tillsammans. Det framgår 
dock inte om semi-detached-couples definierar varandra som partners vilket är ett av kri-
terierna för särbo-relationer. Se Levin & Trost (1999) s. 281. 
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detta genom att som Giddens skilja på valda och givna gemenskaper och 
liknar dessa vid skillnaden mellan de besläktade begreppen kinship och 
affinity. Orden har den gemensamma betydelsen släktskap men grunden för 
släktskapet skiljer sig åt genom att kinship är släktskap baserat på blodsband 
(och därmed givna) medan affinity är släktskap baserat på känslan av 
samhörighet (och valda). Han menar att människor idag är alltmer benägna 
att skapa relationer av affinity-karaktär och undvika kinship-relationer.81 De 
valda relationernas spridning finner Bauman inte enbart på ett praktiskt utan 
även på ett diskursivt plan genom en begreppslig glidning till att idag alltmer 
tala om nätverk än om relationer, vilket signalerar att de är lätta att träda in i 
och ut ur. Det är det egna valet, men inte bara valet som något kognitivt och 
rationellt, utan ett val baserat på känsla, upplevelse och vilja, som styr hur 
lång och hur intensiv en relation blir.  

Bauman menar att detta sätt att relatera till varandra framförallt är utbrett 
inom sexuella relationer. I en tolkning av betydelsen av Giddens rena 
relationer menar Bauman att den renaste relationen är den tillfälliga sexuella 
förbindelsen som snarare utgör en ”episod” än en relation.82 Med episodiska 
relationer menar Bauman att människor frånsäger sig ett långvarigt 
engagemang i varandra och i stället låter relationerna vara temporära, endast 
förankrade i stunden utan löften eller förhoppningar om något mer. Bauman 
lånar återigen ett uttryck från självhjälpslitteraturen när han kallar dessa 
relationer för ”Top-pocket-relationships”. Genom att finnas tillgängliga i 
bröstfickan (som en illustration av att den andre inte är längre bort än ett 
SMS eller samtal) löser detta slags relationer den ambivalens som präglar 
människan i hennes samtidiga önskan och rädsla för närhet genom att de 
tillåter ett tillfälligt engagemang i en annan person. Banden som knyts i 
sådana relationer menar han är rena i den betydelsen att de har reducerats till 
att enbart beröra den sexuella akten. Relationerna är enligt Bauman 
konsumerande och deras renhet innebär en avsaknad av ansvar inför någon 
annan än sig själv. Och detta skiljer sig väsentligt från den renhet som 
Giddens formulerat som baserad på ömsesidig tillit och intimitet.  

Bauman fortsätter sin diskussion av förutsättningar för intimitet i det 
nutida samhället i relation till den alltmer utbredda tekniken. Utan att 
nödvändigtvis beskylla tekniken för att urlaka människors förmåga att 
relatera till varandra finner Bauman en av de stora förändringarna i det 
nutida sociala förhållningssättet i den mobila teknologin. Genom att alltid 
vara i potentiell kontakt med andra menar Bauman att relationer har antagit 
en virtuell karaktär. Han menar att människan med hjälp av mobil teknologi 
har utvecklat en känsla av virtuell närhet med människor som är fysiskt 
frånvarande men virtuellt närvarande ”online”. En konsekvens av den 
virtuella närheten är enligt Bauman att en virtuell distans uppstår till dem 

                                                 
81 Bauman (2003) s. 28 f. 
82 Bauman (2003), kapitel 2 särskilt s. 45-52. 
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som eventuellt är närvarande i samma rum som den personen som talar med 
någon annan via virtuella medel. Att vara i virtuell kontakt med någon och 
samtidigt vara fysiskt nära andra utestänger nämligen den kommunikation 
som skulle kunna utspela sig i det fysiska rummet. Bauman uppfattar den 
nya tekniken som så pass utbredd att han hävdar att den virtuella och den 
icke-virtuella närheten har bytt plats med varandra. Den virtuella närheten 
har blivit den verklighet och standard mot vilken alla slags relationer 
jämförs. Bauman uttrycker i denna passage en rädsla för att det virtuella 
sociala livet urlakar människors förmåga att lära sig vad verklig närhet 
innebär. Den verkliga närheten, vilken han definierar som förmågan att 
öppna sig för en annan människa och ta emot denne, vilket i stort samman-
faller med Giddens innebörd av intimitet, är i denna utveckling på väg att 
försvinna. De relationer som kvarstår är distanserade relationer.83  

Sammanfattning: Tidstypiska relationer 
Formuleringarna av rena, centrifugala och flytande relationer är 
beskrivningar av vad som uppfattas som ett nytt tidstypiskt relationssätt i 
kärleksrelationer men sedermera också i praktiskt taget alla sociala 
relationer. Jag uppfattar dessa försök att beskriva nutida tidstypiska 
relationer som formuleringar av idealtyper snarare än som betraktelser av 
faktiska relationer.84 Som idealtyper kan formuleringarna förstås som 
teoretiska renodlingar eller koncentrat av en mängd observationer vilket 
också får till följd att inga enskilda relationer till fullo stämmer med idén så 
som den formuleras i sin renhet.85 

Vad som framförallt karaktäriserar dessa tidstypiska relationer som idé är 
att de inleds och upprätthålls med en känsla av och en vilja till gemenskap. 

                                                 
83 Bauman (2003) s. 63. 
84 Se Webers formulering av idealtyper: “[...] wir [können] uns die Eigenart dieses Zusamm-
enhangs an einem Idealtypus pragmatisch veranschaulichen und verständlich machen [...] Er 
wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch 
Zusammenschluβ einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar 
nicht, vorhandenen Einzel erscheiungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichts-
punkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde. In seiner begrifflichen Reinheit 
ist dieses Gedankenbild nirgends in der Wirklichkeit empirisch vorfindbar.“ Weber (1968 
[1904]) s. 190-191. Eller i svensk översättning: ”Vi [kan] använda en idealtyp för att göra 
egenarten i detta sammanhang åskådlig och förståelig för oss på ett pragmatiskt sätt. […] Man 
kommer fram till idealtypen genom att ensidigt betona ett eller ett par synsätt och genom att 
lägga samman en mängd spridda och inte klart avgränsbara fenomen, som kan förekomma i 
större eller mindre omfattning eller ibland inte alls – enskilda fenomen som fogar sig efter 
dessa ensidigt betonade synsätt och som blir till en i sig enhetlig tankebild. Det finns inte 
någonstans i verkligheten en empirisk motsvarighet till denna tankebild i dess begreppsliga 
renhet.” Weber (1991) s. 139. 
85 Exempel på empiriska prövningar vilka bekräftar svårigheten att återfinna dessa 
relationsformer i praktiken finns under den kommande rubriken empiriska invändningar och 
användningar. 



 

 42 

På så sätt skiljer de sig från de relationer som människor kan vara del av utan 
att aktivt välja sitt medlemskap. De är helt enkelt inte givna. Denna skillnad 
mellan relationer som är redan befintliga, tvingande och omöjliga att bryta, 
och de relationer som uppstår på grund av val och vilja och som är möjliga 
att bryta är central. Tendensen att vilja välja sina relationer går nämligen så 
långt att de även omfattar relationer som per definition är bestående (även 
om det ligger en omöjlighet i det). Baumans språkliga exempel på tendensen 
att hellre tala i termer av kinship än affinities är ett exempel på detta. Han 
menar också att detta språkliga skifte är ett uttryck för att grunden för 
relationer mellan människor har omdefinierats. Människor i dagens samhälle 
vill enligt detta välja sitt eget ursprung, sin tillhörighet och sitt uttryck. 
Denna glidning från givna till valda relationer får dessa teoretiker att föreslå 
att vänskapens ideal har blivit rådande som relationsideal. Ömsesidiga 
känslor och engagemang är det som upprätthåller relationer snarare än 
traditioner eller släktskap som tvingande band. Viljan att välja sina relationer 
är emellertid inte något unikt för vänskap och kärleksrelationer. Snarare 
föreslås detta förhållningssätt ha spridit sig till att utgöra ett förhållningssätt 
som präglar nutida relationer i allmänhet.  

Villkoren för relationer i dagens samhälle framställs i dessa idealtypiska 
formuleringar som fundamentalt förändrade och intimitet används som ett av 
de centrala begrepp som betonar att relationer idag i stor utsträckning kan 
baseras på möten mellan personer som är öppna för varandra och jämlika i 
situationen. Giddens och Beck & Beck-Gernsheim framhåller att detta 
förhållningssätt, om det nyttjas av alla, kan innebära en ökad demokrat-
isering av hela samhällets relationer där alla respekterar och räknar med sin 
egen likväl som alla andra människors fria val och vilja. Alla fyra och 
framförallt Bauman är icke desto mindre också noga med att påtala att 
intimitet på grund av viljan att välja är något tillfälligt.86 Genom det fria valet 
och de starka känslorna är intima relationer instabila och lätta att bryta upp. 
När detta sker så uppstår konsekvenser som kan sägas utgöra intimitetens 
baksidor. En sådan konsekvens är att människor (om inte annat så i perioder) 
kan komma att leva utan intimitet om de inte lyckas upprätthålla relationer 
som präglas av ett intimt sätt att stå i relation till varandra. 

Empiriska invändningar och användningar 
Reaktionerna på de idealtypiska formuleringarna av intimitetens omvandling 
lät inte vänta på sig från empiriska och feministiska forskare. En andra våg 

                                                 
86 Såväl Giddens som Beck & Beck-Gernsheim erkänner intimitetens inneboende tillfällighet 
och skörhet, men de betraktar inte som Bauman detta som något negativt. En mer omfattande 
genomgång av negativa aspekter av individualism och självreflexivitet i relation till nära 
relationer finns i Jamiesons bok Intimacy, (1998). 
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av intimitetsforskning utvecklas snabbt i form av empirisk kritik och 
prövning av den första vågens formuleringar. Men denna empiriska och 
kritiska forskning förändras också genom att intimitet med tiden etableras 
som ett empiriskt begrepp vilket leder till att intimitet uppstår som ett nytt 
forskningsfält och till att en tredje våg av intimitetsforskning uppstår i form 
av en queer kritik. Nedan följer en redogörelse för denna empiriska och 
kritiska utveckling av intimitetsforskningen.  

Feministisk kritik av en förändrad intimitet 
Som en direkt reaktion på Giddens och Beck & Beck-Gernsheims arbeten 
om intimitetens omvandling utför den brittiska sociologen Lynn Jamieson en 
omfattande undersökning av de senaste tjugo årens forskning om privata 
relationer vilken hon publicerar i boken Intimacy. Personal relationships in 
a modern society.87 Jamieson är en av de forskare som har varit mest uttalat 
kritisk mot de idealtypiska formuleringarna om nutida relationer och nutida 
intimitet. I sin studie söker hon därför stöd för att intimitet så som det 
beskrivs av Giddens och Beck & Beck-Gernsheim har blivit mer utbrett och 
centralt i nutida relationer. Men hon anser sig inte finna mycket stöd för 
dessa formuleringar i den empiriska forskningen. Enligt Jamieson visar den 
empiriska forskningen snarare att människor idag precis som tidigare ingår i 
relativt stabila nätverk av såväl vänner som familj. Skillnader visar sig 
visserligen finnas mellan människor som lever på landsbygden och i städer 
på så sätt att familjen är mer betydelsefull på landsbygden och vännerna av 
större betydelse i storstäder. I den mån intimitetens omvandling har någon 
giltighet menar hon därför att den endast skulle vara giltig som ett 
storstadsfenomen.88 Även andra empiriska studier har genomförts för att 
finna stöd för Giddens och Becks & Beck-Gernsheims idéer. En uttalad 
prövning av förekomsten av rena relationer som en tidstypisk relation 
återfinns i en amerikansk levnadsundersökning.89 Av de som svarade på 
enkäten kunde endast 3,3 procent i sträng mening anses leva i en ren 
relation. Resultaten behöver emellertid inte uppfattas som nedslående då 
endast 15,5 procent i sträng mening överensstämmer med alternativet 
romantiska relationer. Övriga drygt 81,3 procent av de tillfrågade lever i 
relationer som utgör blandformer av dessa två relationsideal. Resultatet av 
undersökningen visar på så sätt att idealtypiska relationer i sin stränga form 
                                                 
87 Jamieson (1998). 
88 Vad Jamieson inte tar i beaktande är att urbaniseringen som process framförallt handlar om 
ett förändrat ”medvetande” på så sätt att det är stadslivet som livsstil som har utvecklats till 
vår tids standard. Även människor på landsbygden är därför i stor utsträckning urbaniserade i 
sitt medvetande. Se Berger m. fl. (1973) s. 65. Utvecklingen av former för vänskap, 
partnerskap och familj bör förstås på samma sätt som urbaniseringen, vilket innebär att vad 
som anses vara viktigt eller centralt i relationer också förändrar föreställningen om dessa 
relationer. 
89 Gross & Simmons (2002). 
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är mycket svåra att hitta i praktiken och att de allra flesta relationer snarare 
utgör blandformer av sådana relationsideal.90 

Empirisk forskning om intimitet i det nutida västerländska samhället 
förnekar förvisso inte att det privata livets relationer har förändrats. Den är 
snarare inriktad på att undersöka huruvida dessa förändringar, till exempel 
det faktum att familjer och relationer idag har en kortare varaktighet än 
tidigare, har förändrat det sätt som människor bryr sig om varandra på. 
Enligt Jamiesons undersökning har det som utgör intimitet i nära relationer 
inte genomgått någon direkt förändring. Hon ställer sig därför kritisk till 
formuleringar om att intimitet så som det formulerats av Giddens och Beck 
& Beck-Gernsheim skulle utgöra det mest centrala draget i nutida relationer. 
Hon ställer sig också ytterst tveksam till att denna intimitet skulle utgöra en 
subversiv kraft i samhället, vilket Giddens föreslår.  

Den främsta motsättningen som Jamieson finner mellan dessa formu-
leringar av intimitet och det levda intima livet är att intimitet skulle innebära 
en jämlik kommunikativ situation. Jamieson och andra feministiska forskare 
menar att detta är omöjligt att uppnå i ett samhälle som präglas av strukturell 
ojämlikhet. Den strukturella ojämlikheten omöjliggör en sådan intimitet 
mellan kön, generationer, klasser och etniska grupper. Dessutom kan intima 
relationer endast förstås på ett idealtypiskt sätt om vardagens nödvändiga 
sysslor inte tas med i beräkningen.91 De förändringar av framförallt kvinnors 
livsvillkor som såväl Giddens och Beck & Beck-Gernsheim lyfter fram i sina 
analyser ter sig ur ett feministiskt perspektiv som överdrivna och präglade av 
en bristande uppmärksamhet på ojämlika strukturella förhållanden i 
samhället. Trots att en betydande del av Giddens och Becks & Beck-
Gernsheims analyser ägnas åt kvinnors förändrade livsvillkor och deras 
påverkan på förändrade relationsmönster92 så saknar de enligt denna kritik en 
medvetenhet om strukturella förhållanden mellan kvinnor och män.93 
Empiriska studier av heterosexuella parrelationer visar enligt denna 
feministiska kritik att det snarare är vanligt att upprätthålla en känsla av 

                                                 
90Att de olika relationsidealen återfinns i sträng mening innebär att respondenterna i enkäten 
ska ha svarat med höga värden på de frågor som gäller respektive relationsideal. Denna 
sammanfattning av procentsatserna anges här, liksom i Gross och Simmons artikel, gällande 
för både kvinnor och män. I Gross och Simmons artikel (2002) finns även tabeller som visar 
skillnader i svar baserade på kön, ålder, etnicitet, utbildning och socioekonomisk status. 
91 Jamieson (1998) s. 174. 
92 I Giddens fall har förändringen sin grund i en friare sexualitet vilken inte längre förbinder 
kvinnors njutning med rädsla för graviditet och där kvinnor liksom män tillåts ha en fri 
sexualitet. Hos Beck & Beck-Gernsheim tar sig förändringen uttryck i kvinnors ändrade 
livsvillkor, vilka de menar alltmer liknar männens vad gäller arbetstider, karriärmöjligheter 
och sexualitet. 
93 Se till exempel Jamieson (1998); Jamieson (1999); Roseneil & Budgeon (2004); Sandell & 
Mulinari (2006). Den feministiska kritiken av allmänsociologiska behandlingar av det privata 
livet ter sig som en upprepning av den kritik som feministiska kritiker under 1970-talet 
riktade mot dåtidens allmänsociologiska behandlingar av familjen som en trygg hamn i en i 
övrigt osäker och alienerad värld. Se Roman (2004).  
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intimitet i relationer som är ojämlika än att relationerna verkligen är intima.94 
Att parrelationer ofta inleds med en önskan om ömsesidigt emotionellt stöd 
innebär inte nödvändigtvis att detta uppfylls eftersom många par lever enligt 
stereotypa könsroller. 

Jamieson menar med anledning av detta att det snarare är de berättelser 
om nutida relationer som sprids inom självhjälpslitteratur, massmedia och 
samhällsteori som stämmer överens med de teoretiska formuleringarna om 
intimitetens omvandling. Formuleringarna av en nutida ideal intimitet följer 
självhjälpslitteraturens bild av goda relationer som bygger på ett verbalt 
blottande och ett aktivt lyssnande till andras verbala blottanden:  

Although stories told about personal life emphasize disclosing intimacy to an 
unprecedented degree, there is no clear evidence that disclosing intimacy is 
increasingly the key organizing principle of personal lives.95  

 
Den innebörd av intimitet som Giddens har beskrivit betonar enligt 
Jamieson, i likhet med självhjälpsgenren, vikten av att känslor uttrycks 
verbalt i allt för hög grad. För att fånga den begränsade innebörd som 
Jamieson anser att Giddens tillskriver intimitet döper hon om det till 
”blottande intimitet”. Med en sådan betoning på det verbala menar hon att 
intimitet fråntas innebörder av omsorg, tysta handlingar och kroppslig 
intimitet för att istället framförallt vara en verbalt blottande intimitet: 

Mutual self-disclosure is the basis of intimacy in ‘the pure relationship’, but 
empirical evidence suggests this is not the sole or necessarily the ascendant 
type of intimacy between couples. Love and care expressed through actions is 
a very different dimension of intimacy from ‘knowing’ the mutual disclosure 
of the ‘pure relationship’, but it continues to loom large in how many couples 
view their relationship.96  

 
Jamiesons tolkning av den blottande intimiteten har emellertid också 
kritiserats för att vara en misstolkning, och trots att den bygger på en 
omfattande undersökning så erbjuder hon själv ingen bättre och mer 
omfattande definition av innebörden av intimitet.97 Detta kan bero på att 
Jamieson, åtminstone när hon skrev boken Intimacy, var av åsikten att 
intimitet inte var mer än ett modeord vilket ersatte en tidigare beteckning på 
ett forskningsfält utan att något substantiellt nytt hade inträffat i hur 
människor lever sina liv. Under det att idéerna om intimitetens omvandling 
undergår kritiska prövningar så etableras intimitet emellertid som begrepp 
inom den empiriska forskningen och kommer att stå för nära relationers 

                                                 
94 Jamieson (1999). 
95 Jamieson (1998) s. 2. 
96 Jamieson (1999) s. 485. Blottande (self-disclosure) anges dock ofta som ett mått på 
intimitet i empiriska studier, framförallt av kvinnor. Se till exempel Fehr (2004) s. 13. 
97 Gross & Simmons (2002) s. 541. 
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innehåll och praktiker. Jamieson fortsätter också själv att använda begreppet 
på detta sätt i sin fortsatta forskning.98  

Trots den inledningsvis hårda kritiken av intimitetens omvandling så 
välkomnas intimitet över tid som begrepp inom empirisk och feministisk 
forskning som undersöker nära relationer; familj, sexualitet och vänner. 
Istället för att fortsätta att kritisera formuleringarna av intimitetens 
omvandling så gör den empiriska forskningen i dessa fortsatta studier 
anspråk på begreppet. Intimitet kommer då att stå för de över tid stabila 
praktiker som utförs i nära relationer och som ett klassificerande begrepp för 
dessa relationer. Ett slags kompromiss uppstår på så sätt efter den inledande 
kritiken där de teoretiska idéer som formulerats som del av intimitetens 
omvandling undersöks var för sig i avgränsade empiriska studier av det fält 
som nu går under beteckningen intima relationer. I en belgisk undersökning 
prövas och bekräftas exempelvis Giddens formulering att ett romantiskt 
kärleksideal verkar ha ersatts av ett mer sammanflödande kärleksideal.99 
Flera studier ägnas åt att studera kvinnors relationer och levnadsmönster 
vilka stödjer formuleringar av en mer individualiserad livsstil.100 Individ-
ualiseringen, men också globaliseringens påverkan på intimitet har 
undersöks, med resulterande förslag att relationer vilka odlas ”online” via 
dator är mer ”rena” i Giddens bemärkelse än relationer ”offline”.101 Intimitet 
etableras som begrepp inom den empiriska forskningen och Jamieson får på 
så sätt rätt i sitt uttalande att det har blivit ett modeord som har ersatt tidigare 
benämningar som nära, privata eller personliga relationer inom forskningen 
utan att nödvändigtvis tilldela det någon kvalitativt ny betydelse. 
 

Intima relationer som nygammalt forskningsfält 
Den empiriska forskningen om intimitet eller intima relationer som nära, 
privata eller personliga relationer har under 1990-talet också etablerats inom 
det närliggande forskningsfältet socialpsykologi. Liksom inom sociologisk 
forskning handlar det här om att den tidigare beteckningen ”nära relationer” 
på ett forskningsfält har ersatts av benämningen intima relationer. Som ett 
led i att nå en mer sammanhållen förståelse av intimitet och etablera intimitet 
som forskningsfält publiceras år 2004 Handbook of closeness and 
intimacy.102 Handboken innehåller ett urval av artiklar om intimitet, för-
fattade av kliniker och forskare inom socialpsykologi och psykologi vilka av 
redaktörerna anses vara mest inflytelserika och aktuella.  

                                                 
98 Se exempelvis Jamieson (2004), (2005); Jamieson m. fl. (2006). 
99 Bawin-Legros (2004). 
100 Simpson (2006); Willmot (2007). 
101 Valentine (2006). 
102 Mashek & Aron (2004). 
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De definitioner av intimitet som tillhandahålls i handboken är direkt 
knutna till möjliga sätt att mäta förekomsten av intimitet i relationer. Trots 
skillnader i tillvägagångssätt för att studera intimitet och intima relationer 
framkommer i dessa definitioner några drag av intimitet som är intressanta i 
en jämförelse med den utveckling och diskussion som försiggår i sociologisk 
intimitetsforskning. I en självvärderande studie där informanter ombeds att 
berätta vilken relation som är deras mest intima så visar sig denna (föga 
förvånande) oftast vara en vänskapsrelation, en familjemedlem eller en 
romantisk partner.103 I en annan studie där informanter själva ombeds 
beskriva vad en intim relation består av visar sig ”self-disclosure” eller 
verbalt blottande vara ett av de mest centrala kännetecknen för en intim 
relation. Framförallt gäller detta när öppenheten uppfattas vara ömsesidig.104 
Men den verbala öppenheten är inte det enda som gör en relation intim. 
Blottandet av sig själv, ett positiv engagemang i den andre, samt 
gemensamma värderingar och upplevelser anges som tre centrala 
komponenter av intimitet.105 Detta stödjer den sociologiska diskussionen av 
blottandets centrala men inte fullständigt dominerande betydelse för 
intimiteten.  

Vad som framförallt framkommer som karaktäriserande för intimitet som 
ett slags kvalitet till skillnad från den relation som denna kvalitet upplevs 
inom är upplevelsen av ömsesidighet och uppriktighet. Genom att förstå 
intimitet på detta sätt erbjuds en distinktion mellan ”intima relationer” 
förstått som en översättning av nära relationer och ”relationell intimitet” 
förstått som de handlingar och det samspel som upplevs som intima i en 
relation. Med en sådan åtskillnad är det möjligt att påvisa att de relationer 
som benämns som intima relationer inte alltid har höga värden av relationell 
intimitet.106 Det visar också att intimitet är ett fruktbart begrepp för att belysa 
en kvalitativ aspekt av relationer som gör att de upplevs som betydelsefulla 
och känslostarka. Stark relationell intimitet definieras som en relation som 
präglas av djup och öppenhet, där delgivande av känslor och åsikter sker 
utan motstånd och där parterna berörs av varandras känslor och åsikter, samt 
att de har en gemensam förståelse av sin relation. Sammantaget innebär detta 
att upplevelsen av sig själv i en intim relation också till viss del inkluderar 
den andre.107 En fråga som ägnas stor uppmärksamhet inom denna forsk-
ningsgren är gränsen mellan själv och den andre.108  
                                                 
103 Berscheid, Sneider & Omoto i Fehr (2004) s. 9. 
104 Fehr (2004) s. 20; Laurenceau m. fl. (2004). 
105 Prager & Roberts (2004). 
106 Prager & Roberts (2004) s. 47. 
107 Prager & Roberts (2004) s. 48, vilka också föreslår att partners i en relation reglerar sin 
intimitet så att de kan gå in i och ut ur relationell intimitet och andra relationella 
förhållningssätt till varandra (s. 52).  
108 Se framför allt definitionen av intimitet som ett inkluderande av den andre i självet; Aron 
m. fl. (2004). Denna definition har använts i flera studier av nära relationer, exempelvis Aron 
& Aron (1996) och Aron m. fl. (1992). 
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De socialpsykologiska studier som samlats i denna handbok som en 
ansats att definiera ett nytt forskningsfält kompletterar väl den sociologiska 
placeringen av intimitet som social relation genom att betona individens 
upplevelse i relationen. Liksom inom den sociologiska forskningen framgår i 
socialpsykologisk forskning tydligt att intimitet värderas som ett begrepp 
vilket fångar nutida relationer på ett sätt som tidigare, liknande, benämningar 
på relationer inte längre anses göra. 

Queer intimitet 
Efter 1990-talets formuleringar av intimitetens omvandling och den följande 
empiriska kritiken och prövningen av densamma har intimitet tydligt 
etablerats som ett centralt begrepp inom empirisk forskning om nutida 
relationer. Men ur denna etablerade position uppstår ytterligare en våg av 
kritik som tar intimitetsforskningen i ännu en riktning. Denna tredje våg av 
intimitetsforskning menar att intimitetens betydelse inskränks av att vara så 
starkt förknippad med heterosexuella parförhållanden och familjeliv, vilket 
begränsar både vilken betydelse intimitet kan tillskrivas och vad forskning 
om intimitet kan uttala sig om.109 Intimitet behöver istället tänkas om och 
tänkas nytt utanför ramarna för det heterosexuella parförhållandets ramar: 

Rethinking intimacy calls out not only for redescription but for trans-
formative analyses of the rhetorical and material conditions that enable 
hegemonic fantasies to thrive in the minds and on the bodies of subjects 
while, at the same time, attachments are developing that might redirect the 
different routes taken by history and biography. To rethink intimacy is to 
appraise how we have been and how we live and how we might imagine lives 
that make more sense than the ones so many are living.110 

 
Denna utvidgning av intimitetsbegreppets omfång sker framförallt genom att 
undersöka intimitet utanför dess mest givna ramar och samtidigt mitt i dem. 
Forskningsansatsen är queerteoretisk, och det queera handlar inte om att 
utmana forskning om heterosexuella parförhållanden genom att studera 
homosexuella parförhållanden. Snarare innebär denna ansats att studera 
intimitet utan heteronormativa förväntningar på hur livet ska levas. 
Forskningen omfattar homosexuella och bisexuella personer vilka betraktar 
sin närmaste krets som vänskapsfamiljer,111 homosexuella, bisexuella och 
heterosexuella människor som lever utan partner,112 med partner men som 
särboende,113 kollektiva hushåll och polyamorösa relationer.114 För att påtala 

                                                 
109 Roseneil (2005); Roseneil & Budgeon (2004). 
110 Berlant (2000) s. 6. 
111 Pahl & Spencer (2004). 
112 Roseneil (2006a); Simpson (2006). 
113 Levin (2004); Levin & Trost (1999). 
114 Jamieson (2004). 
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att detta handlar om en annan förståelse av intimitet men samtidigt en 
förlängning av tidigare förståelser har detta kallats för en ”posttraditionell 
intimitet”.115 

Genom att utvidga intimitetens fält på detta sätt menar queerteoretiska 
forskare att en mer fullständig förståelse av hur människor lever sina liv och 
hur de mår i sina relationer är möjlig: ”A new sociology of affective life is 
needed which can register a full range of practices of intimacy and care”.116 
Detta uttalande är framförallt ett uttryck för att sociologin bör omfatta alla 
sätt att leva på och att en utvidgning av intimitetens omfång skulle inkludera 
en större del av de människor som lever i det nutida västerländska samhället. 
Men förslaget att utvidga intimitetens betydelse på detta sätt grundar sig 
också på tanken att dessa variationer från normen kan vara ett uttryck för det 
nutida samhällets villkor. Då alltfler vuxna människor idag lever långa 
perioder utanför parrelationer finns starka skäl att undersöka intimitet 
utanför den konventionella familjen. Denna forskning innebär att studera 
dem som lever ”at the cutting edge of social change”.117 

Inom queerteoretisk forskning framstår den brittiska sociologen Sasha 
Roseneil som det främsta namnet. Roseneil håller visserligen med Jamieson 
och andra feministiska forskare om att de idealtypiska teorierna om 
intimitetens omvandling till viss del överdriver graden av förändring och att 
de förhåller sig onyanserat till strukturella förhållanden mellan kvinnor och 
män. Likväl menar hon att de beskrivningar av nutida relationsmönster som 
återfinns i dessa verk ”maps the theoretical terrain from which investigations 
of the future of intimacy and care must proceed”.118 Till skillnad från den 
kritik som påtalar att de teoretiska formuleringarna av intimitetens 
omvandling brister i giltighet då de baseras på fiktiva berättelser om intimitet 
snarare än på levd intimitet menar Roseneil att populärkulturella fram-
ställningar av intimitet faktiskt verkar vara mer fruktbara och sanningsenliga 
än familjeforskningens när det gäller att gestalta en variation i människors 
faktiska vardagsliv i dagens samhälle:119  

As the global distribution and mainstream success of a plethora of television 
series such as Friends, Seinfeld, Ellen and Will and Grace attests, popular 
culture is proving rather better than sociology at proffering stories which 
explore the burgeoning diversity of contemporary practices of intimacy and 
care.120  

 
De livsstilar som representeras i regisserade underhållningsprogram måste 
emellertid studeras empiriskt i det levda livet vilket är vad Roseneil gör i sin 
                                                 
115 Budgeon (2006). 
116 Roseneil & Budgeon (2004) s. 154. 
117 Roseneil & Budgeon (2004) s. 135. 
118 Roseneil & Budgeon (2004) s. 140. 
119 Jamieson (1998) s. 10 ff. 
120 Roseneil & Budgeon (2004) s. 136. 
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forskning om människor som på olika sätt lever vad hon kallar ett 
okonventionellt vardagsliv. Resultaten från Roseneils studier korrigerar 
såväl familjeforskningens empiriska syn på intimitet som det som sker inom 
familjens ramar som de teoretiska formuleringarna av intimitetens om-
vandling. Roseneil ger i sin forskning idéerna om individualisering och 
intimitetens omvandling delvis rätt, men hon korrigerar samtidigt tolkningen 
av individualiseringen och de nya sätten att stå i relation till varandra på som 
karaktäriserar det nutida västerländska samhället. Långt ifrån alla som lever 
okonventionellt, menar hon, gör detta som ett aktivt val av fri vilja. Många 
av dem har snarare gått sårade ur en eller flera tidigare relationer och är 
rädda för att träda in i samma mönster i en ny relation. Att leva i rena, 
centrifugala eller flytande relationer är därför enligt Roseneil mer av en 
reaktion på den utsatthet som informanterna upplevt sig ha hamnat i när en 
högt värderad relation har avslutats. Vad som av Giddens, Beck & Beck-
Gernsheim och Bauman antas vara ett uttryck för individualisering och fria 
val, till exempel att värdera vänskapsrelationer högre än romantiska eller 
sexuella relationer, att omge sig med ett omfattande socialt nätverk och att 
motverka att eventuella kärleksrelationer är de mest centrala relationerna i 
livet, är enligt Roseneil snarare omständigheter än val baserade på lust och 
vilja.121 Detta sätt att leva är visserligen tidstypiskt, men inte enbart som 
utfall av ökad individualisering, val och vilja utan också av konsekvenserna 
av sådana val. Hon menar dessutom att denna aspekt av individualiseringen i 
sig är queer, då den innebär att allt fler människor, i perioder, lever utanför 
normen.  

I den queera forskningsansatsen förstås intimitet som en social praktik 
bestående av omsorg om varandra och vardaglig närhet. Den utvidgade 
förståelse av intimitetens betydelse och omvandling som denna forskning ger 
upphov till ger också skäl att, liksom Roseneil, återvända till de senmoderna 
teorierna om det nutida samhället för att se om intimitetsbegreppet, vars 
betydelse nu har utvecklats något, kan leda till en bättre förståelse av socialt 
liv i det nutida västerländska samhället. 
 

Sammanfattning: Intimitet i det levda livet 
Av den empiriska och kritiska forskning som omfattas av detta avsnitt 
framgår att begreppet intimitet efter Giddens, men också Becks & Beck-
Gernsheims och implicit Luhmanns formuleringar, plötsligt låg i tiden som 
ett begrepp att reagera på. Reaktionerna visar sig på framförallt två parallella 
sätt inom forskningen. Dels reagerar feministiska forskare på att de 
allmänteoretiska beskrivningarna av det privata livets relationer i allt för hög 
grad bortser från strukturella orättvisor i samhället och därför ger en felaktig 
                                                 
121 Roseneil (2006b), (2007). 
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bild av hur livet verkligen levs. Dels sprider sig begreppet intimitet inom 
empirisk forskning om nära relationer som en ny beteckning på denna sfär. 
Intimitetsbegreppet framhålls också inom denna empiriska forskning som ett 
begrepp med möjlighet att definiera det substantiella känslomässiga 
innehållet i nära relationer utan att förstå dem i strukturella termer. Med 
dessa två parallella utvecklingar av intimitetsbegreppets användning 
etableras intimitet som ett empiriskt forskningsfält. Fältet breddas ytterligare 
när en tredje våg i form av queer kritik tar diskussionen om intimitet och 
intima relationer tillbaka till utgångspunkten i det senmoderna samhällets 
specifika villkor för socialt liv. Även i den queerteoretiska forskningen 
framstår intimitet som ett för det nutida västerländska samhällets sociala liv 
passande begrepp men med ytterligare ett tillägg: Intimitet anses stå fritt från 
normativa förväntningar vilket uppfattas som såväl queert som senmodernt. 

Utvecklingen av ett forskningsfält 
Forskningsöversikten omfattar forskning om intimitet från 1960-talet fram 
till idag och visar hur utvecklingen av intimitet som forskningsfält kan 
uppfattas som bestående av ett förstadium följt av tre vågor av forskning om 
intimitet. Jag vill avsluta forskningsöversikten med att diskutera framväxten 
av intimitet som forskningsfält, vilket slags kunskap om intimitet den 
omfattar och vilken betydelse denna forskning tillskriver intimitet i det 
nutida västerländska samhället.  

Framväxten av intimitet som forskningsfält. De första sociologiska 
formuleringarna av intimitet återfinns i fyra fristående samhällsteoretiska 
behandlingar av intimitet. Dessa fristående formuleringar placerar intimitet i 
den sociala vokabulären som en särskild social sfär. Även om de inte kan 
sägas utgöra en sammanhållen forskningsgren så lägger dessa verk grunden 
för en social förståelse av intimitet vilken outtalat också kommer till uttryck 
i den kommande utvecklingen av forskningsfältet. I det som sedan utgör en 
första våg av mer sammanhållen intimitetsforskning förstås intimitet som ett 
kvalitativt drag vilket är karaktäristiskt för en tidstypisk relationsform i det 
nutida västerländska samhället. Den kvalitet som intimitet föreslås innebära 
är relationell. Den beskriver alltså ett sätt på vilket personer står i relation till 
varandra, och beskrivs med ord som jämlikhet, ömsesidighet, starka känslor 
och vilja till relation. Denna första våg av forskning utgör en brygga mellan 
de fristående samhällsteoretiska ansatsernas placering av intimitet i en social 
sfär under förändring och den kommande forskningen som undersöker hur 
människor lever sina liv i det nutida västerländska samhället. Det nutida 
västerländska samhället definieras i dessa verk som ett senmodernt 
(överskridet modernt) samhälle. Detta samhälle och dess specifika sociala 
struktur kan förstås som en förlängning av det moderna västerländska 
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samhällets sociala strukturomvandling vilken behandlas i de fyra historie-
sociala verken. 

Då intimitet i den första vågen av forskning tillskrivs innebörden att 
utgöra en relationell kvalitet vilken utmärker de intima relationerna får 
intimitet en betydelse som socialt begrepp. Att denna forskning uppfattas 
som en första våg av intimitetsforskning avgörs av att den raskt följs upp av 
två vågor av kritik. De idealtypiska formuleringarna av nutida intimitet 
uppfattas av empiriska och feministiska forskare som alltför allmän-
sociologiskt vaga och skeva då de inte tar hänsyn till strukturella orättvisor. I 
och med denna framförallt empiriska kritik sprids emellertid intimitet som 
begrepp också inom empirisk forskning och växer till att utgöra ett nytt 
forskningsfält vilket skiljer sig från andra närliggande forskningsfält 
(exempelvis nära relationer och familjesociologi). Begreppet intimitet 
uppfattas i denna forskning som användbart och tidsenligt vilket, även om 
dess exakta betydelse är omtvistad, fångar det sociala livets karaktär i det 
nutida västerländska samhället. Genom att etableras som en kategori-
beteckning för relationer inom empirisk forskning kan intimitet också anses 
vara etablerat som forskningsfält. Den tredje vågen och den i nuläget senaste 
etappen av intimitetsforskning utgörs av en queer kritik. Här förs 
diskussionen om intimitetens tidstypiskhet ytterligare ett steg genom att 
hävda att intimitet som begrepp och socialt fenomen står fritt från 
(hetero)normativa förväntningar och krav, vilket i sig påtalas som ett 
tidstypiskt drag för det nutida västerländska samhällets relationer. 

Vilken kunskap om intimitet omfattar denna forskning? I utvecklingen av 
intimitet som forskningsfält behandlas, placeras och i förlängningen 
definieras och förstås intimitet på olika sätt i de olika forskningsansatserna. 
Någon gemensam eller ackumulerad definition av intimitet står därför inte 
att finna i en jämförelse mellan de olika ansatsernas behandling av intimitet. 
Det är också svårt att uttala sig om hur pass fullständig den senaste i raden 
av förslag till inramning av intimitet är. Redan har denna queera förståelse 
av intimitet utvecklats i riktning mot ett psykodynamiskt utforskande av 
intimitet i vad som kallas psykosociala studier.122 Ur den språngvisa 
framväxten av intimitet som forskningsfält kan man likväl ana en på sätt och 
vis växande förståelse av intimitet som socialt fenomen. I takt med att 
intimitet blir ett mer centralt begrepp preciseras dess betydelse. Från att först 
ha använts som en beteckning på en social sfär, preciseras det till att förstås 
som en specifik typ av relationer vilka bär på en specifik intim relationell 
kvalitet. Dessa föreslagna intima kvaliteter kritiseras emellertid i den 
empiriska och queera kritiken och utmynnar i två olika förståelser av 
intimitet. Å ena sidan som kategoribeteckning på nära relationer, å andra 
sidan som de sociala praktiker vilka präglar dessa nära eller intima 
relationer. I den empiriska vändning som äger rum i den andra och tredje 
                                                 
122 Se Roseneil (2006b), (kommande). 
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vågen av intimitetsforskning förlorar begreppet emellertid den teoretiska 
innebörd som det tillskrivits i de historiesociala skildringarna av intimitet 
som social sfär samt i de idealtypiska formuleringarna av nutida intimitet. 
Intimitet är trots utvecklingen av forskningsfältet därför fortfarande inte 
mycket mer än socialt inringat till att hänvisa till människors mest 
betydelsefulla relationer. Denna definition har visserligen med en queer 
ansats tillskrivits ett stort värde då den tillåter en variation av relationer 
snarare än att definieras som likställt med en relation till en partner. De 
intima relationerna får med en sådan definition skifta och bero på relationens 
kvaliteter och sociala praktiker av omsorg. Vad som går förlorat i denna 
utveckling av intimitet som forskningsfält är den teoretiska betydelse av 
intimitet som föreslagits i de teoretiska verken. Den betydelse som kvarstår 
av intimitet som begrepp är trots utvecklingen av fältet som en kategori-
beteckning på nutida nära relationer och de praktiker de består av. 

Vilken betydelse tillskrivs intimitet i det nutida samhället? I denna 
framväxande förståelse av intimitetens betydelse i det nutida västerländska 
samhället uppfattar jag fyra centrala tendenser av intimitetens ökade 
betydelse: En alltjämt pågående samhällsförändring påverkar balansen och 
gränsen mellan vad som är privat och offentligt men också mellan vad som 
är familjärt/främmande, personligt/allmänt, intimt/distanserat; Denna sam-
hällsförändring påverkar människors sätt att stå i relation till varandra; 
Människors, relationers och samhällets (väl)mående påverkas av för-
ändringen; Intimitet framträder i denna sociala förändring som en både 
hyllad, önskvärd och hotad social kvalitet.  

Utvecklingen av intimitetens ökade betydelse för att förstå nutida 
västerländskt socialt liv inleds när begreppet blir aktuellt i den sociala 
diskursen på grund av påtagliga strukturella förändringar av det sociala livet 
där balansen och samspelet mellan privat och offentligt liv upplevs som 
förändrat. I denna sociala strukturomvandling utgör det som kallas den 
intima sfären eller intima relationer de mest betydelsefulla relationerna i 
människors sociala liv. Det intima förstås därmed alltid i relation till det icke 
intima vilket också innebär att alla relationer varken kan eller bör vara 
intima. De intima relationerna är de viktigaste och mest betydelsefulla 
relationerna och de utgör ett ideal att sträva efter för icke-intima relationer i 
den mån dessa ska kunna utvecklas till att bli mer betydelsefulla (även om 
sådana strävanden enligt Sennet har visat sig slå fel). Även om intimitet som 
social sfär betraktat sätts i motsats till icke intima sociala sfärer så visar 
forskningsöversikten att intimitetsbegreppet förändrar balansen mellan de 
två sociala sfärerna offentligt och privat liv. Intimitetsbegreppets användning 
påvisar att distinktionen mellan privat och offentligt inte (längre) till fullo är 
giltig för upplevelsen av skillnaden mellan olika slags sociala sfärer och 
relationer. Det intima som social sfär visar sig nämligen inte vara helt 
liktydig med den privata sfären. Skillnaden mellan intima och icke-intima 
relationer föreslås därför idag bättre fånga skillnaden mellan olika slags 
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relationer än vad distinktionen mellan privat och offentligt liv tidigare har 
gjort. Att framhålla intimitet som ett mer passande begrepp för att fånga ett 
specifikt skikt av sociala relationer idag är påtagligt i de tidstypiska 
formuleringarna av senmoderna relationer och den forskning som följer på 
dessa då intimitet utvecklas till att utgöra ett eget forskningsfält.  

Att intimitet anses passa så väl med det senmoderna samhällets sociala liv 
beror på dess nära samhörighet med enskilda individers viljor och känslor. 
Intima relationer framhålls som på intet sätt påtvingade av förväntningar, 
krav eller tradition. De är snarare fullständigt avhängiga den enskildes val, 
vilja och känsla. Här framgår att den utveckling som visat sig redan i de 
historiesociala skildringarna av individens alltmer utpräglade frigörelse från 
olika slags kollektiva tillhörigheter har fortsatt i den grad att individen 
behöver en intensiv bekräftelse av sitt fullständiga jag i dessa (intima) 
relationer. Intensiteten och kravet på ömsesidig öppenhet som dessa intima 
relationer bär på ger emellertid också upphov till intimitetens baksidor. De 
intima relationerna är intensiva men ibland kortvariga. Dessutom kan 
relationer av oönskad eller ensidig öppenhet och innerlighet uppstå.  

Individens frigörelse från tillskrivna tillhörigheter påtalas i den senaste av 
forskningsgrenarna som ett queert drag. Intima relationer står enligt denna 
forskningsansats inte bara fria från juridiska och ekonomiska band utan 
också helt utanför heteronormativa förväntningar på hur det sociala livet bör 
levas. Intima relationer, som social sfär betraktat, har med ett queert synsätt 
vaga men tillåtande gränser. Vad som är intimt och inte är varken geo-
grafiskt, juridiskt eller konventionellt reglerat. Snarare bestäms det intima av 
en ömsesidig vilja till relation och av starka känslor, ömsesidighet och 
öppenhet. Med en sådan förståelse av intimitet tydliggörs också att intimitet 
som social sfär framförallt omfattar relationer som bär på en intim relationell 
kvalitet.  

Att intimitet lyfts fram som centralt begrepp i diskussioner om det 
senmoderna samhällets specifika sociala karaktär stärker betydelsen av 
intimitet som en relationell kvalitet i relationer. Vad som karaktäriserar 
denna relationell kvalitet är emellertid ytterst vagt formulerat då de två 
senare grenarna av intimitetsforskning har avfärdat tidigare ansatser att 
formulera intimitet som relationell kvalitet och istället ersatt det med en 
empirisk definition som kategoribeteckning på nära relationer. Trots den 
kritik som dessa senare ansatser har riktat mot de teoretiska ansatsernas 
formuleringar av intimitet visar utvecklingen av intimitet som forskningsfält 
att intimitet i relation till det nutida västerländska samhällets sociala liv 
anses vara ett (empiriskt) betydelsefullt begrepp. 

Den markanta ökningen av forskning om intimitet som har kommit till 
stånd sedan 1990-talet och framåt påvisar, trots att intimitetsbegreppet inte 
har preciserats tillräckligt, att intimitet framstår som ett begrepp som lämpar 
sig för att förstå socialt betydelsefulla relationer i det nutida västerländska 
samhället. För forskningsfältets utveckling samt för en bättre förståelse av 



 

 55 

nutida socialt liv bör begreppet ägnas ytterligare utredning. I det kommande 
kapitlet diskuterar jag fortsatt den befintliga förståelsen av intimitet genom 
att undersöka dess betydelse som ord och begrepp inom forskningen och 
inom språket i allmänhet. 
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II. Intimitet som begrepp 

Av forskningsöversikten framgår att intimitet har utvecklats till ett centralt 
begrepp för att förstå socialt liv i det nutida västerländska samhället. 
Begreppets ökade aktualitet inom forskningen till trots har ingen gemensam 
eller fullständig förståelse av begreppet intimitet kommit till stånd.123 Den 
betydelse som intimitet föreslås innebära som en relationell kvalitet i vad 
som utgör intima relationer är ännu vag och opreciserad. Diskussioner av 
begreppet inom forskningen tycks nöja sig med att konstatera att intimitet är 
ett för vår tid lämpligt begrepp. Denna fråga om huruvida intimitet som 
begrepp kan fördjupa förståelsen av nutida socialt liv är framförallt aktuell i 
den första vågen av intimitetsforskning vilken påtalar intimitetens om-
vandling. Såväl Giddens, Beck & Beck-Gernsheim och Bauman framhåller i 
andra verk än de som här har behandlats behovet av nya begrepp som passar 
det nya samhällets sociala karaktär.124 Ulrich Beck uttalar sig i en intervju 
målande om att vissa begrepp som har varit betydelsefulla under förra 
generationens sociologi, exempelvis familj, i dagens sociologi utgör vad han 
kallar zombiebegrepp.125 Deras status av zombiekaraktär innebär att de har 
förlorat sin betydelse under det att samhället och sociala relationer har 
förändrats, men att vi (sociologer) är så vana att använda dem att vi inte törs 
göra oss av med dem trots att vi inte längre finner dem giltiga. Lösningen på 
zombiebegreppens ogiltighet ligger enligt Beck i att begrava dem och istället 
finna nya begrepp som är anpassade till det nutida samhällets karaktär. Även 
om varken Beck & Beck-Gernsheim, Giddens eller Bauman i dessa 
diskussioner explicit framhåller intimitet som förslag på ett sådant nytt 
begrepp så tyder användningen och spridningen av begreppet på att det är ett 
sådant begrepp med potential att fånga något centralt i vår tid vars innebörd 
inte längre ryms i invanda sociologiska begrepp. En sådan tolkning får också 
stöd från empiriska forskare.126 

I detta kapitel vill jag med anledning av intimitetsbegreppets samtidiga 
aktualitet och vaghet kommentera forskningsöversikten med utgångspunkt i 

                                                 
123 Liknande kritik har riktats mot emotionsforskningen: ”The abundance of empirical projects 
and studies are indeed impressive. However, they neither appear capable of answering the 
theoretical questions that supposedly have motivated them, nor do they provide the 
universally valid descriptions of emotions that researchers seek.” Misheva (2008) s. 76. 
124 Bauman (1991); Beck & Beck-Gernsheim (2002); Giddens (1991). 
125 Beck & Beck-Gernsheim (2002). 
126 Duncombe & Marsden (1993); Roseneil & Budgeon (2004). 
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intimitetsbegreppets befintliga och potentiella status som begrepp. 
Begreppets befintliga status diskuterar jag utifrån hur det används inom 
forskningen och dess potentiella status genom att föreslå hur det skulle 
kunna definieras på ett mer precist och betydelserikt sätt. Jag pekar i denna 
diskussion också ut några brister som i nuläget präglar intimitetsbegreppet 
inom forskningen och avslutar kapitlet med ett förslag på hur fortsatta 
analyser av intimitet kan utformas för att nå en bättre förståelse av intimitet 
som relationell kvalitet. 

Vardagliga och vetenskapliga begrepp 
Även om själva ordet intimitet alltid är ett och samma så skiljer sig dess 
betydelse, omfång och precision åt beroende på hur det används. Innan jag 
åter ger mig i kast med begreppets användning inom forskningen vill jag 
kort beröra ordets språkliga ursprung och innebörd då detta tillför en 
förståelse för dess grundläggande betydelse som inte alltid (behöver) uttalas. 
Intimitet härstammar från det latinska ordet intimus vilket är superlativ av 
interior, det vill säga det inre. Det som språkligt säger mest om intimitetens 
innebörd är dess superlativa form då detta innebär den högsta formen av 
komparationer. Intimitet innebär alltså inte endast något av inre natur, utan 
det allra innersta.127 Tyngden eller allvaret i detta allra innersta varierar dock 
när ordet används. Till vardags finner och använder vi intimitet i olika 
sammanhang, på intimhyllorna på apoteket förknippas intimitet med 
kroppslig intimhygien och intimvård, inom skönlitteraturen står intimitet för 
en själslig intimitet som uttrycker något privat eller innerligt förtroligt, i 
allmänna samtal är det intima ofta en omskrivning för det sexuella livet. Allt 
detta är på sin plats, då åtminstone alla dessa tre användningar av ordet på 
olika sätt vid komparation kan anses beröra det allra innersta hos människor. 
Ett blottande av det allra innersta tyder på en helhjärtad innerlighet och att 
någon annan tilldelats (eller påtvingats) insyn i detta. Denna ordboks-
definition är emellertid som sagt allmän och en första distinktion som jag vill 
diskutera är den mellan ett begrepps vardagliga och vetenskapliga status.128  

För forskning om det sociala livet gäller (kanske med några få undantag) 
att dess studieobjekt förstås begreppsligt såväl inom forskningen som inom 
människors vardagsspråk. Inom forskningen måste dock begreppen 
definieras på ett sätt som skiljer dem från vardagsbegreppen genom att vara 
mer precisa. Alfred Schütz berör detta när han formulerar den sociala 

                                                 
127 Jämför med Arnald (2008) vilken uppfattar begreppet som poröst snarare än exakt och som 
menar att dess vardagliga betydelse inte ska förnekas i en begreppsdefinition.  
128 För en mer omfattande diskussion av åtskillnaden mellan en vardaglig och en vetenskaplig 
förståelse av det sociala livet se Alfred Schütz uppsats Den vardagliga och den vetenskapliga 
tolkningen av mänskliga handlingar. Schütz (1999) s. 27-76. Schütz utredning är för övrigt en 
diskussion av A. N. Whiteheads vetenskapsteoretiska arbeten. 
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vetenskapens dubbla syfte. Det ena syftet menar han är att skapa en teori 
som stämmer med verkligheten. Det andra är att, åtminstone i grova drag, 
förklara de vardagliga begreppen. Genom att förklara de vardagliga 
begreppen menar han att en bro slås ”mellan sinnesförnimmelsernas flytande 
vaghet och tankens exakta definition”.129  

Vissa svårigheter kan dock uppstå vid denna bro mellan det empiriskt 
vaga och det vetenskapligt exakta. Begrepp inom forskning om det sociala 
livet kan nämligen inte preciseras med hjälp av exakta eller definitiva 
formuleringar. För att vara giltiga måste de istället hållas vaga men känsliga 
för att rymma det som är betydelsefullt för det sociala fenomen som det 
refererar till. Det är därför som Herbert Blumer kallar giltiga sociala begrepp 
för ”sensitizing concepts” eller meningsbärande begrepp.130 Det kan låta 
motsägelsefullt att dessa begrepp måste vara vaga men Blumer menar att 
begrepp som ska fånga det sociala livet förlorar sin giltighet om de inte har 
ett mått av känslighet för variation hos det fenomen som det hänsyftar på. 
Och det är i förlängningen av detta uttalande som Blumer hävdar att: 
”Whereas definitive concepts provide prescriptions of what to see, 
sensitizing concepts merely suggest directions along which to look”.131 

Såväl Schützs som Blumers resonemang om sociala begrepp är aktuella 
när det gäller intimitet. Intimitet är ett begrepp som används såväl inom 
forskning som till vardags och det borde inte kunna definieras som ett 
definitivt begrepp utan snarare som meningsbärande. Men även om jag 
håller med Blumer om att den sociala världen är för komplex, ambivalent 
och tillfällig för att kunna beskrivas med definitiva eller operationaliserade 
begrepp, så tror jag inte att problemen med intimitet som socialt begrepp i 
nuläget låter sig lösas genom att det betraktas som ett meningsbärande 
begrepp. Problemet med intimitetsbegreppets användning inom forskningen 
verkar snarare vara att det många gånger används som vardagsbegrepp och 
att det därför snarare är vagt på grund av att det inte har omformulerats till 
ett meningsbärande begrepp inom forskningen. Vi har visserligen i forsk-
ningsöversikten stött på några undantag och ansatsen är troligtvis att de 
definitioner som erbjuds av intimitet alla ska utgöra meningsbärande 
begrepp. Luhmanns definition av intimitet som relationer präglade av hög 
mellanmänsklig interpenetration utgör en rent teoretisk definition av 
begreppet. Också Becks & Beck-Gernsheims formulering av den ideala 
intimitetssituationen och Giddens formulering av intimitet som kommu-
nikativ utgör ansatser till en teoretisk formulering av intimitet. Men det 
problem som har visat sig uppstå i utvecklingen av intimitet som 
forskningsfält är att dessa ansatser till teoretiska definitioner varken har 
tillämpats eller förts vidare inom forskningsfältet, trots att de har utpekas 

                                                 
129 Schütz (1999) s. 28. 
130 Blumer (1954). 
131 Blumer (1954) s. 7. 
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som den teoretiska grund vilken fortsatt forskning måste utgå från. Istället 
används intimitet snarast som ett vardagligt begrepp men med anspråk på att 
vara vetenskapligt, vilket bidrar till att begreppet är vagt och oprecist. De 
båda syften som Schütz formulerade för forskningen kan inte anses vara 
uppfyllda vad gäller intimitetsforskningen då det vardagliga begreppet inte 
sammantaget har formulerats i mer meningsbärande termer som ett 
vetenskapligt begrepp. Till skillnad från Blumers meningsbärande begrepp 
som vill visa i vilken riktning vi ska titta så är jag därför inte säker på att 
intimitet, så som det nu används inom forskningen, får oss att rikta blicken åt 
rätt håll. Åtminstone är jag inte säker på att det ger oss skärpan att uppfatta 
vad det är vi får syn på. Intimitet har helt enkelt inte ännu formulerats på ett 
tillräckligt känsligt sätt för att utgöra ett meningsbärande begrepp. Ett 
möjligt skäl till att intimitet ännu inte är färdigformulerat som vetenskapligt 
begrepp kan vara att det används i en dubbel bemärkelse. Vi har i 
forskningsöversikten sett att intimitet framförallt används i betydelsen 
”intima relationer” men att det också tillskrivs betydelsen av att utgöra den 
”relationella kvalitet” som karaktäriserar dessa relationer. Med denna 
inledande begreppsdiskussion har jag dessutom velat visa att den betydelse 
som intimitet har, förstått som ”intima relationer”, i stort sett är densamma 
som ett vardagligt begrepp medan dess betydelse förstått som ”relationell 
kvalitet” gör anspråk på att vara ett vetenskapligt begrepp. Använt på båda 
sätten blir begreppet likafullt vagt på ett sätt som hämmar dess möjlighet att 
vara meningsbärande i ett vetenskapligt sammanhang. 

Empiriska och teoretiska begrepp 
Jag vill försöka förtydliga problemet med intimitet som begrepp genom att 
koncentrera diskussionen på dess status som vetenskapligt begrepp. Inom de 
vetenskapliga begreppen vill jag för den skull föra in en distinktion mellan 
en empirisk och en teoretisk status på begrepp. Med denna diskussion vill 
jag också föreslå ett sätt att minska den befintliga otydligheten i bruket av 
intimitet som begrepp inom forskningen.  

Ett möjligt sätt att betrakta den befintliga användningen av begreppet 
inom forskningen som oproblematisk vore genom att betrakta det som ett 
empiriskt begrepp. Detta vore också fullt möjligt då de betydelser av 
intimitet som har presenterats inom forskningsöversikten, även om de 
varierar något, håller sig inom ramarna för nära relationer. Den mest 
utbredda förståelsen av intimitet är i nuläget synonym med personliga eller 
nära relationer. De relationer som avses är socialt institutionaliserade 
relationer som vänskap, partnerskap och relationer inom familjer. Som 
institutionaliserade former för socialt liv är detta också det närmaste en 
sociolog kommer objektiva fakta. De ger sken av att vara fasta och 
avgränsade sociala enheter att fästa uppmärksamhet på och studera. Om 
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intimitet förstås och används som ett empiriskt begrepp skulle det därför 
vara som en utpekande definition som innebär intima (d.v.s. nära) relationer.  

Förtjänsten med en empirisk definition är att den pekar ut de sociala 
relationer som den omfattar, men en brist är att den inte definierar vad det är 
som utgör det intima i relationen. Det är visserligen rimligt att tro att det är i 
just dessa institutionaliserade nära relationer som intimitet oftast återfinns, 
men det är en betydelsefull skillnad mellan att betrakta intimitet som 
synonymt med nära relationer och som en kvalitativ aspekt som kan uppstå i 
relationer. Det är framförallt denna skillnad som jag menar skiljer empiriska 
och teoretiska begrepp åt. Skillnaden mellan dessa två betydelser består i att 
antingen låta intimitet stå för en empirisk (faktisk) relation eller att förstå det 
som ett fenomen som kan uppstå i relationer. I det första fallet är begreppet 
utpekande och konkret, i det andra fallet abstrakt och till för att bättre förstå 
konkreta empiriska fenomen. Så som begreppet har använts hitintills så 
menar jag att det har haft anspråk på att omfatta båda dessa nivåer vilket 
bidrar till att det brister i precision. Genom att skilja mellan empiriska och 
teoretiska begrepp kan möjligen intimitetsbegreppets vaghet minska.  

En åtskillnad mellan en empirisk och teoretisk status på begrepp visar att 
begreppets betydelse och omfång skiljer sig åt beroende på dess status. 
Framförallt visar sig detta vara betydelsefullt då en sådan åtskillnad av 
nivåer också tillåter att ett och samma begrepp kan förstås på båda sätten. 
Att intimitet som begrepp skiljer sig åt mellan de två abstraktionsnivåerna 
får flera konsekvenser. En är att intimitet kan återfinnas inom olika 
omfattande spann av relationer. Som empiriskt begrepp är det redan 
definierat var intimitet möjligen kan finnas, samtidigt som det exkluderas 
från andra sfärer av socialt liv än de relationer som benämns som nära. Som 
teoretiskt begrepp är det istället inte på förhand bestämt inom vilka relationer 
som intimitet kan återfinnas. Om intimitet förstås som ett fenomen som kan 
uppstå i relationer, snarare än som ett visst slags relationer, borde det kunna 
återfinnas i tillfälliga möten likväl som i varaktiga relationer, mellan 
främlingar såväl som bekanta, mellan fiender såväl som vänner. Intimitet 
som teoretiskt begrepp borde inte heller nödvändigtvis behöva vara positivt 
laddat. Att begreppets spann skiljer sig åt på de olika nivåerna innebär också 
att dess användning och det sätt varpå frågor kan ställas med hjälp av det 
skiljer sig åt. Hur vi möjligen kan förstå och var vi kan finna intimitet är 
beroende av begreppets status. Som empiriskt begrepp formuleras frågan om 
intimitet på följande sätt: Här har vi en intim relation (intimitet), hur kan vi 
förstå den? Som teoretiskt begrepp ställs frågan om intimitet istället på 
följande sätt: Kan vi förstå det här som intimitet?  

När skillnaderna i betydelse av intimitet som empiriskt och teoretiskt 
begrepp blir synliga är det också möjligt att röra sig mellan dessa två nivåer. 
Den teoretiska betydelsen av intimitet är emellertid också beroende av denna 
rörelse då den uppnås genom en abstrahering från det empiriska fältet där 
specifika empiriska omständigheter lämnas därhän. På så sätt abstraheras en 
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Abstraherings-
process för att 
nå en teoretisk 
innebörd. 

Användning av 
teoretiskt 
begrepp på 
empiriska 
relationer 

betydelse av intimitet från en empirisk till en teoretisk nivå. Genom en sådan 
abstrahering skulle intimitet som teoretiskt begrepp fånga betydelsen av 
intimitet som socialt fenomen eller social kvalitet. Med denna teoretiska 
innebörd skulle begreppet därefter kunna användas vid studier av och 
förståelsen av empiriska relationer vilka då skulle kunna vara mer 
omfattande än de som kallas nära relationer. Detta innebär alltså att denna 
rörelse är både möjlig och nödvändig för att nå en teoretisk betydelse av 
intimitet (oavsett dess empiriska sammanhang). Modellen nedan illustrerar 
hur denna rörelse mellan begreppets två abstraktionsnivåer kan förstås. 

 
 
Teoretisk nivå  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Nära relationer  Sociala relationer 
    
 
 
 
Empirisk nivå 

Illustration 1. Rörelse mellan abstraktionsnivåer av intimitet som begrepp 
 

 
Distinktionen mellan empiriska och teoretiska begrepp är i nuläget endast 
fullföljd i den mån intimitet har föreslagits en innebörd som empiriskt 
begrepp. Betydelsen av intimitet som teoretiskt begrepp har däremot 
fortfarande endast antytts som en relationell kvalitet. För att kunna ge ett mer 
substantiellt förslag på vad detta skulle kunna innebära krävs en fortsatt 
utredning, där föreställningar om intimitet undersöks och dess relationella 
kvaliteter abstraheras och samlas i ett förslag till intimitet som teoretiskt 
begrepp. 
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Att röra sig mellan begreppsnivåer: Ett nödvändigt 
fenomenologiskt språng 
När jag nu har diskuterat vissa problem med den befintliga användningen av 
intimitetsbegreppet inom forskningen och dessutom har föreslagit en möjlig 
väg för att nå en tydligare teoretisk förståelse av intimitet som relationell 
kvalitet är det dags att också försöka följa denna väg och uppnå detta. De tre 
följande kapitlen, som utgör avhandlingens andra del, innehåller analyser 
som är tänkta att realisera den rörelse mellan begreppsnivåer som jag har 
illustrerat och beskrivit ovan. Då abstraheringen från en empirisk till en 
teoretisk förståelse av intimitet innebär att söka efter intimitetens betydelse-
bärande element kommer jag att utföra denna rörelse med hjälp av 
fenomenologiskt grundade analyser. Att beskriva hur man nalkas och hur 
man hanterar ett material i en fenomenologisk analys är en grannlaga 
uppgift. Edmund Husserl, som utnämnts till fenomenologins grundare, ger i 
sina skrifter själv inte några tydliga beskrivningar av hur detta går till rent 
praktiskt, exempelvis genom ett stegvis förfarande, utan hävdar istället att 
tillvägagångssättet inte låter sig demonstreras.132 Jag håller med Husserl om 
det omöjliga i att erbjuda ett exakt tillvägagångssätt för en fenomenologisk 
analys men jag vill ändå i det följande diskutera några av de centrala drag 
som jag uppfattar som del av en fenomenologisk hållning och som ligger till 
grund för de följande analyserna.  

När Husserl formulerade fenomenologins idé bestod den av två anspråk, 
dels att med en fenomenologisk hållning lägga grunden för filosofin som en 
sträng vetenskap, dels att formulera ett praktiskt tillvägagångssätt för att 
vetenskapligt hantera det psykiska, eller mentala livet.133 Strävan efter att 
genom fenomenologin grundlägga filosofin som en sträng vetenskap ligger 
utanför denna avhandlings intressen, men formuleringarna av fenomenologin 

                                                 
132 Husserl (1989) s. 45 f. Fenomenologin kan kanske uppfattas som ofullständig som metod 
betraktad då den inte går att följa steg för steg. Merleau-Ponty skriver emellertid följande om 
fenomenologin: ”The unfinished nature of phenomenology and the inchoative atmosphere 
which has surrounded it are not to be taken as a sign of failure, they were inevitable because 
phenomenology’s task was to reveal the mystery of the world and of reason. If pheno-
menology was a movement before becoming a doctrine or a philosophical system, this was 
attributable neither to accident, nor to fraudulent intent. It is as painstaking as the works of 
Balzac, Proust, Valéry or Cézanne – by reason of the same kind of attentiveness and wonder, 
the same demand for awareness, the same will to seize the meaning of the world or of history 
as that meaning comes into being. In this way it merges into the general effort of modern 
thought.” Merleau-Ponty (1989 [1962]) s. xxi. Fenomenologins strävan efter att nå essenser; 
det betydelsefulla hos olika fenomen; det som visar sig självt, lyfts fram som ett värdefullt 
anspråk vilket bidrar till en innerlig förståelse av det som studeras vilket inte förtas av att 
tillvägagångssättet inte till fullo låter sig beskrivas. Med Merleau-Pontys beskrivning står det 
också klart att valet av en fenomenologisk hållning inte ska tolkas som ett uttryck för lättja 
hos dess utförare. Snarare kräver detta förfarande närvaro och intensitet.  
133 Se särskilt Husserl (1989), (2002). Men det har också påtalats att Husserl under hela sin 
gärning ägnade sig åt att formulera en inledning till fenomenologin. Birnbaum & Wallenstein 
(1992). 
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som en hållning och ett tillvägagångssätt för att vetenskapligt ta sig an 
människans mentala (och sociala) liv, vilket framförallt innebär att utarbeta 
en metod som överensstämmer med sitt studieobjekt, är högst relevant för 
denna undersöknings syften. Den empiriska förståelse av intimitet som nu 
råder inom forskning om intimitet fångar inte intimitetens betydelsebärande 
element och dessa måste därför fångas med andra metoder än de som redan 
har använts inom forskningen. Husserls studieobjekt var alltså det mänskliga 
medvetandet eller medvetandets psykologi vilket i förlängningen även 
omfattar det sociala livet. I kontrast till den psykologi som på Husserls tid 
utgår från naturvetenskapliga kunskapsanspråk (att med exakta metoder nå 
fram till säker kunskap) grundar Husserl sin fenomenologi på ett studium av 
människans medvetande med filosofiska kunskapsanspråk (att nå det 
väsentliga i det som undersöks).134  

För att formulera fenomenologin som en vetenskaplig hållning krävs med 
dessa nya anspråk också nya begrepp. Husserl utarbetar dessa i motsats till 
den rådande naturvetenskapliga begreppsfloran. Han benämner naturvet-
enskapens kunskapsobjekt som fakta och fenomenologins kunskapsobjekt 
som fenomen. Fenomenologin innebär emellertid inte att avskriva fakta som 
irrelevanta eller ointressanta att studera. I stället uppfattas fakta och fenomen 
som två olika typer av material vilka också kräver skilda metodologier. 
Naturvetenskapens metoder innebär till följd därav ett faktaskådande och 
fenomenologins metod ett väsensskådande.135 Innebörden av och skillnad-
erna mellan dessa två vetenskapliga förhållningssätt leder också till olika 
slags kunskap. Faktakunskapen innebär att klarlägga hur något förhåller sig 
(i relation till något annat) och väsenskunskapen att förstå innebörden eller 
meningen i det som studeras. Jag uppfattar denna skillnad mellan fakta och 
fenomen, faktaskådande och väsensskådande, som central för att kunna 
förstå den fenomenologiska hållningen. Jag kommer därför att diskutera dem 
var för sig litet mer ingående för att visa vilket slags kunskap de båda 
hållningarna kan leda till. 

Den faktaskådande hållningen är i stort sett samstämmig med ett 
naturvetenskapligt, positivistiskt vetenskapsideal. Att som forskare betrakta 
världen som bestående av fakta innebär – om vi förstår innebörden i fakta 
rent språkligt – att världen så som den ligger framför oss består av redan 
utförda, avslutade och därmed passiva ting. Också händelser och skeenden 
betraktas på detta sätt.136 De fakta som omger oss finns redan där, färdiga att 
studera, och den tillhörande inställningen att ”respektera fakta” innebär att 
inte uttala sig om mer än det som rent konkret kan visas vad gäller mönster, 

                                                 
134 Husserl (2002) s. 15. 
135 Se till exempel Husserl (1989), (2002) s. 46. Vad gäller fenomenologins bidrag till förstå-
elsen av fakta se Skjervheim (1971b). 
136 Skjervheim (1971b) s. 30-31. Det språkliga ursprunget av faktum är en böjning av det 
latinska verbet facere som betyder ”att göra” och innebär att ”det har blivit gjort”. Därför 
omtalar Skjervheim faktum som något som inte kan göras om.  
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regelbundenheter och orsakssamband mellan fakta. Att nå kunskap om 
världen som bestående av olika fakta i sig själva och i relation till varandra 
innebär emellertid ofrånkomligen att den inte kan undersökas i sin helhet. 
Istället måste den delas upp i mindre delar vilka kan avgränsas och jämföras 
med andra delar, för att avgöra vilka som påverkar varandra, vilka som står i 
ett beroendeförhållande till varandra och vilka som är oberoende av 
varandra.137 Ett faktaskådande tillvägagångssätt karaktäriseras därför enligt 
en fenomenologisk ansats av en vilja att förstå allt i världen som ting vilka 
befinner sig bredvid varandra i rummet och tiden.138 Metodiskt undersöks 
tingen var för sig så att de i princip kan kartläggas oberoende av varandra, 
för att sedan kunna läggas samman genom addition till en helhet. 

 De relationer som finns eller uppstår mellan olika fakta förstås fenomen-
ologiskt som utvändiga eller av yttre karaktär då relationen i sig inte 
påverkar de fakta som står i relation till varandra. De kan alla betraktas var 
för sig, eller tillsammans med andra fakta utan att de förändras substantiellt. 
Ett exempel på ett utvändigt förhållande är mellan pärlorna på ett pärlband. 
Var och en av pärlorna är en pärla oavsett om de är fästade på samma snöre 
som andra pärlor eller ej. Detsamma gäller för orsaksbegreppet där 
förhållandet mellan orsak och verkan alltid är utvändigt.139 En styrka med 
faktaskådandet är att det kan erbjuda säkra och till och med exakta svar. Men 
trots sin möjlighet att påvisa mönster, regelbundenheter och framförallt 
orsakssamband är problemet med ett faktaskådande förhållningssätt enligt 
fenomenologin att fakta i sig inte betyder någonting. Likväl är fakta det enda 
som denna forskning kan uttala sig om.140 Översatt till en diskussion om 
intimitet och om de olika förståelser som jag har diskuterat med utgångs-
punkt i forskningsöversikten skulle intimitet som fakta ständigt studeras i 
relation till någonting annat. Vad vi får reda på i sådana studier är intimitet i 
förhållande till andra fenomen, men utan att veta mer om intimitet i sig 
självt. Detta är framförallt fallet i de studier som samlats i Handbook of 
closeness and intimacy.141 Definitionen av intimitet varierar i olika studier 
och ansatsen att formulera en gemensam och kärnfull förståelse av intimitet 
                                                 
137 Østerberg (1986) s. 39 ff. 
138 Se också Maurice Merleau-Pontys formuleringar av en materiell kunskapsbild i vilken allt 
uppfattas som ”partes extra partes”; som delar vilka är yttre i förhållande till varandra 
Merleau-Ponty (1989 [1962]). Jag vill också påpeka att den bild jag målar upp av 
faktaskådandet är fenomenologisk och inte en beskrivning av positivism med positivisters 
egna ord.  
139 Østerberg (1966) s. 7. Invändiga och utvändiga relationer diskuteras också i Østerberg 
(1986). 
140 Sartre skriver: ”Om man frågar en vetenskapsman varför kroppar attraherar varandra enligt 
Newtons lag, kommer han att svara: jag vet inte varför, så är det bara. Och om man frågar 
honom vad denna attraktion betyder, kommer han att svara: den betyder ingenting, den finns. 
På liknande sätt är psykologen, som tillfrågas om känslan, stolt över att kunna svara: ’Den 
finns. Varför? Det vet jag ingenting om, jag konstaterar den helt enkelt. Jag känner inte till 
dess betydelse’.” Sartre (1990) s. 15. 
141 Mashek & Aron (2004). 
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saknas. Vad som verkligen undersöks, och till och med huruvida det är 
intimitet eller ej, är med en sådan ansats svårt att veta. Men faktaskådandet 
är också utbrett inom den empiriska forskningen överlag i den mån intimitet 
likställs med intima relationer och därmed förstås som institutionaliserade 
relationer vilka är definierade på ett faktaliknande sätt. 

Enligt fenomenologin är faktaskådande ett felaktigt förhållningssätt vid 
studier av det mänskliga och det sociala livet. Människor är nämligen inte 
avslutade faktum. Snarare måste människan förstås på ett sätt som är 
väsensskilt från tingen, förslagsvis som fenomen. Vad som utmärker 
fenomen som kunskapsobjekt är enligt Husserl att de präglas av ett inre eller 
invändigt förhållande till sin omvärld. Detta innebär att de till sitt väsen 
omfattar sina relationer. Ett invändigt förhållande definieras som ett 
”förhållande mellan två entiteter som är vad de är genom den andra. De visar 
ömsesidigt hän till varandra. De är inte identiska med sig själva, utan utgör 
tillsammans en enhet.”142 Att vara ett fenomen innebär att vara i världen till 
skillnad från fakta som står i anslutning till andra fakta i världen. Uttryckt på 
ett annat sätt är fenomen till sitt väsen dubbla. De består inte enbart av det 
som framträder för en betraktare, utan också av själva framträdandet.143 
Denna dubbelhet rymmer fenomenologins centrala idé om intentionalitet 
vilken innebär att det mänskliga medvetandet (eller den sociala handlingen) 
alltid är riktat mot något. Kunskap om detta riktade medvetande kan därför 
inte uppnås genom att med en utvändig blick enbart studera det som 
medvetandet är riktat mot eller det riktade medvetandet i sig. Den metod 
som används för att studera fenomen måste fånga intentionalitetens båda 
aspekter, både det som framträder och själva framträdandet.  

Det är detta som är väsensskådandets uppgift. Väsensskådandet, vilket är 
synonymt med den fenomenologiska analysen, är enligt Husserl en metod 
som har framträtt som lämplig för fenomen som kunskapsobjekt. Som metod 
betraktad innebär väsensskådandet att betydelsen eller meningen i ett 
sammanhang efterfrågas. Det betydelsefulla hos ett fenomen låter sig enligt 
Husserl visas genom att själva studiet hålls fritt från pålagda föreställningar 
om vad som kommer att uppenbara sig. I denna studie av intimitet innebär 
detta att de teoretiska och empiriska betydelser av intimitet som vi konkret 
har fått redogjorda för oss kommer att lämnas därhän. Det är endast den 
grundläggande distinktionen mellan intima relationer och intimitet som 
relationell kvalitet, eller intimitet förstått empiriskt och teoretiskt, som 
kommer att ligga till grund för den kommande analysen. Genom ett sådant 
förfarande menar Husserl att en klar och tydlig betydelse kan framträda som 
innebär en ”äkta början” till kunskap om det som studeras.144 I praktiken 
                                                 
142 Østerberg (1966) s. 8. 
143 Husserl (1989) s. 54. 
144 På just denna punkt, att hålla sig fri från förutfattade meningar eller teoretiska och 
metodologiska förväntningar, liknar en fenomenologisk ansats de aspekter av grundad teori 
som jag diskuterade i avhandlingens inledning. 
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innebär detta att faktaskådandets yttre blick kompletteras eller snarare ersätts 
med en blick som är både inre och yttre för att fullständigt fånga betydelsen 
av ett fenomen.145 Liksom faktaskådandet innebär väsensskådandet därmed 
enligt Husserl en beskrivning, men inte av det faktiska utan av det för 
fenomenet betydelsefulla.146 

Ett problem är emellertid, enligt ett fenomenologiskt förhållningssätt, att 
faktaskådandet är utbrett också inom forskning som rör det mentala, och i 
förlängningen också det sociala, livet vilket leder till två huvudsakliga brister 
i förståelsen av det mänskliga och sociala livet. Dels innebär det utbredda 
faktaskådandet att fenomen reduceras till fakta så att förståelsen av fenomen 
därmed blir ofullständig. Dels förutsätter, enligt Husserl, varje faktaskådande 
en väsensförståelse av det som studeras. Men detta förutsatta är oftast 
outtalat då det handlar om en vag eller intuitiv förståelse av själva 
innebörden av det som ska studeras.147 Översatt till de begrepp som jag har 
använt mig av i detta kapitel, empiriska och teoretiska begrepp, så innebär 
detta resonemang att empiriska begrepp, trots sitt faktaintresse, alltid 
förutsätter en teoretisk förståelse av intimitet som fenomen. Men istället för 
att ge det teoretiska begreppet erkännande så namnges de substantiella 
enheter som återfinns i den konkreta empiriska situationen som det som 
utgör intimitet. En kvalitativ idé om vad intimitet innebär som fenomen 
förutsätts därmed alltid för att kunna uttala sig om huruvida en specifik 
relation är intim, men det är likväl relationen där intimitet återfinns som 
benämns som intim. Detta gäller också överlag i de empiriska studier som 
jag redovisat i forskningsöversikten vilket blev synligt i den uppdelning jag i 
begreppsdiskussionen föreslår mellan intima relationer och intimitet som 
relationell kvalitet.  

Att en väsensförståelse outtalat förutsätts i all faktaskådande forskning 
finner jag vara skäl nog för att bedriva mer forskning av väsensskådande 
karaktär. Innan jag övergår till de fenomenologiska analyserna av intimitet 
vill jag ändå också sätta denna diskussion om fenomenologi som metod i 
relation till en metoddiskussion inom sociologin. Också inom klassisk 
sociologi finns nämligen kritik mot ett faktainriktat betraktelsesätt. Kanske 
mest spridd genom C. H. Cooleys formulering av ett organiskt synsätt på 
relationen mellan individ och samhälle: “There is an organization, a life-
process, in any social whole that you cannot see in the individuals 
separately. To study them one by one and attempt to understand society by 

                                                 
145 Detta tillvägagångssätt är som vi kommer att upptäcka ytterst svårt att beskriva. Øster-
bergs beskrivning av ett dialektiskt förhållningssätt som en inre metod vilken alltid också 
inrymmer det yttre snarare än att enbart avskriva det är den tydligaste formuleringen jag har 
funnit på detta som ett praktiskt tillvägagångssätt. Østerberg (1986). 
146 Husserl (2002) s. 47. 
147 Husserl (2002) s. 53. Jämför med Skjervheims diskussion av skillnaden mellan positivist-
iska och hermeneutiska anspråk. Skjervheim (1971a), framför allt s. 84. 
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putting them together will lead you astray”.148 Denna formulering är på det 
hela taget samstämmig med innebörden i ett invändigt förhållande och 
därmed lämpad för en fenomenologisk analys. Liknande kritik har också 
förts vad gäller karaktären på den sociala världen och vilka metoder som 
bäst passar studier av denna.149 Detta innebär trots det inte att all sociologi är 
fenomenologisk. Snarare innebär det att sociologi som ämne har utvecklats 
till att i stort sett vara icke-positivistisk eller icke-realistisk i den meningen 
att den i grunden inte tror på en objektiv verklighet som med exakta metoder 
kan studeras och kartläggas för att kunna förutsäga vad som kommer att 
ske.150 En sociologisk grundansats är därmed att det sociala livet följer en 
social logik som skiljer sig från den logik som gäller för naturen och som 
används inom naturvetenskapen. Konsekvensen av detta är att det sociala 
livet måste studeras med andra metoder än de naturvetenskapliga, om de ska 
vara giltiga.  

Detta innebär som sagt inte att fenomenologi eller väsensskådande är ett 
utbrett tillvägagångssätt inom forskning om det sociala livet. Trots en 
grundläggande förståelse av att det sociala livet kräver undersökningar som 
utgår från det socialas egna villkor så har interna diskussioner inom 
sociologisk forskning hävdat att detta sällan sker i praktiken.151 För att föra 
denna diskussion med Husserls begrepp så framhålls fakta som påtagligt 
enklare att upptäcka och avtäcka än fenomen, och faktaskådandet som mer 
lättillgängligt än väsensskådandets intuition genom att det i grunden bygger 
på varseblivning, men också för att beskrivningar av fakta är enklare att 
kontrollera än beskrivningar av fenomen.152 Många studier beskriver därför 
sociala situationer och deras komplexitet utifrån varje enskild deltagares 
perspektiv. På så vis erkänns de inblandade personernas påverkan av och på 
varandra utan att situationens väsen eller det som är betydelsefullt och 
meningsbärande i situationen undersöks. Samtliga parter och deras 
handlingar beskrivs, men innebörden i handlingarna blottas inte, och däri 
ligger skillnaden mellan att bedriva ett faktaskådande och ett väsens-
skådande. Den kritik som uppstår till följd av en (otillräcklig) faktaförståelse 
av det sociala livet kan alltså inte sägas stå för någon allmängiltig 
sociologisk kunskapsteoretisk inställning. Inte heller jag menar att alla 

                                                 
148 Cooley (1983 [1902]) s. 48. 
149 Vad gäller dessa grundläggande antaganden om den sociala världen som studieobjekt är 
fenomenologi för en sociolog inte någon särskilt djärv ansats. Det kunskapsteoretiska 
antagandet om ”den sociala konstruktionen av verkligheten” som lanserades av Peter Berger 
och Thomas Luckmann (1967) bygger nämligen på en läsning av Alfred Schütz sociala 
fenomenologi, vilken i sin tur bygger på Schütz’ läsning av Husserls fenomenologi.  
150 Om den sociala världen såg ut på detta sätt skulle sociologi inte behövas: ”Om allt är fakta 
så återstår det ingenting mer att göra för då är allt gjort.” Skjervheim (1971a) s. 31. 
151 För olika former av sådan kritik se till exempel Emirbayer (1997); Olsson (1982); Wide 
(2005) och Østerberg (1986). 
152 I det första fallet hänvisar jag framförallt till Emirbayer (1997) och i det senare fallet till 
Olsson (1982). 
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studier av det sociala livet bör vara fenomenologiska eller på annat sätt 
sträva efter en väsensförståelse. Men vad gäller studier som söker nå en 
grundläggande betydelse hos ett socialt fenomen, en social struktur eller 
situation, som i detta fall intimitet, finner jag den fenomenologiska 
inställningen passande.  

För att nå eller åtminstone närma oss en förståelse av intimitet som socialt 
fenomen måste intimitet enligt en fenomenologisk ansats studeras genom att 
”sätta världen inom parentes”.153 De enskilda situationer inom vilka intimitet 
återfinns måste med andra ord skalas bort från själva betydelsen av intimitet. 
I de tre analyser som följer i avhandlingens andra del är min ansats att utföra 
denna rörelse mellan en empirisk och en teoretisk förståelse av intimitet. I 
den första analysen betraktar jag några situationer som ofta benämns som 
intima för att se vad som i dem visar sig framträda som kännetecken på 
intimitet. Detta är ett försök att röra mig från en empirisk till en teoretisk 
förståelse av begreppet. Därefter tar jag med denna teoretiska betydelse i 
ytterligare två analyser, för att pröva, berika och eventuellt precisera 
innebörden i förslaget till en teoretisk förståelse av intimitetsbegreppet. 
Dessa båda analyser är försök att tillämpa det teoretiska begreppet på sociala 
relationer i en vidare bemärkelse än de som vi i modellen kallar nära 
relationer. Med det sagt är det nu dags att vi placerar oss i ”betydelsens 
terräng” och behandlar intimitet som fenomen .154 

                                                 
153 Sartre (1990) s. 13. 
154 Sartre (1990) s. 18. 
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III. Intimitetens fenomenologi 

Detta kapitel, som jag kallar intimitetens fenomenologi, är en ansats att 
utföra den rörelse från en empirisk till en teoretisk förståelse av intimitet 
som jag presenterade och illustrerade i föregående kapitel. Förhoppningen 
med analysen är att, med utgångspunkt i intima situationer, finna betydelse-
bärande element vilka tillsammans kan förstås som intimitetens specifika 
väsen eller, som jag väljer att benämna det, dess relationella kvalitet. En 
omständighet som försvårar detta är dock att den empiriska förståelsen av 
intimitet, vilken jag menar är synonym med nära relationer, är alltför vag för 
att peka ut de relationer som präglas av intimitet som relationell kvalitet. Att 
använda kategoribeteckningen nära relationer vid urvalet av exempel för 
analysen är därför inte någon garanti för att de relationer som omfattas av 
beteckningen bär på intimitetens kvalitativa särdrag. Detta har jag också 
pekat ut som ett skäl till att denna rörelse från en empirisk till en teoretisk 
förståelse av intimitet behöver utföras. För att överkomma bristen på 
precision i den empiriska förståelsen av intimitet består (det empiriska) 
materialet för föreliggande analys av situationer och relationer vilka ofta 
beskrivs som intima. Som sådana är dessa exempel redan tolkade och inte 
rena som fenomen, vilket vore önskvärt vid en analys med fenomenologiska 
anspråk. Men jag menar att dessa exempel väger upp den empiriska 
förståelsens vaghet genom att istället blotta starka föreställningar om 
intimitet. Jag betraktar därför de betydelsebärande aspekter som framträder i 
en fenomenologisk analys av dessa exempel som ett slags kärnförståelse av 
intimitet som relationell kvalitet. 

Gränslöshet 
Jag inleder denna fenomenologiska analys av intimitet vid det sociala livets 
begynnelse. Relationen mellan spädbarn och mamma uppfattas nämligen 
ofta som intim och till och med som utgörande den ur-intima situationen.155 
Jag kommer här att undersöka denna relation och föreställningar om denna 

                                                 
155 Även om den primära vårdnadshavaren i realiteten kan vara någon annan än den 
biologiska mamman så följer jag här Jessica Benjamins exempel då jag i texten konsekvent 
benämner den primära vårdgivaren för mamma. Benjamin (1988) s. 14, fotnot. 
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närmare för att försöka ge svar på vilken eller vilka kvalitativa aspekter av 
relationen som gör den intim.  

Relationen mellan spädbarnet och dess mamma är välavgränsad då den 
innebär den fas i det nyfödda barnets liv då det bärs av sin mamma. 
Mammans bärande av barnet, som inom psykoanalytisk teori går under 
beteckningen ”holding”, innebär emellertid inte bara det faktiska och fysiska 
bärandet utan omfattar snarare hela den fas i barnets liv som sträcker sig 
fram till dess att det upplever sig som en enskild person.156 Spädbarn-
mamma-relationen avgränsas därmed tydligt från barnets övriga barndom 
samt från övriga barn-föräldra-relationer vilka kan fortgå under hela 
levnadsförloppet. Genom det fysiska bärandet kan denna relation socio-
materiellt betraktat förstås som en mamma-barn-kropp snarare än som två 
enskilda kroppar och personer som står i relation till varandra. 

Föreställningarna om denna relation som intim har framförallt beskrivits 
ur ett psykoanalytiskt perspektiv och först och främst utifrån barnets 
position.157 Även om ingen med säkerhet kan uttala sig om spädbarns 
upplevelser så har denna fas av livet ansetts vara uppfylld av en känsla av 
evighet och gränslöshet vilket har benämnts som ett oceanskt tillstånd.158 
Beskrivningen av barnets oceanska upplevelse av att vara evig, obegränsad 
och allomfattande är ett försök att teoretiskt fånga barnets upplevelse av sig 
själv i relation till sin omvärld och framförallt till sin mamma. Denna 
specifika upplevelse av sig själv i relation till världen karaktäriseras av att 
inga gränser upplevs mellan själv och mamma, mellan nu och då, mellan den 
egna kroppen och det som ligger utanför denna. Istället verkar allt omfattas 
av jagupplevelsen. Freud förundrades inför detta oceanska stadium då han 
menar att det står i sådan total kontrast till människans övriga liv vilket 
präglas av att självet ”erscheint uns selbständig, einheitlich, gegen alles 
andere gut abgesetzt”.159 Formuleringen av detta oceanska tillstånd som den 
första och ursprungliga upplevelsen av sig själv som socialt vara innebär att 
varje människa innan hon upplever sig själv som separat upplever sin 
existens som allomfattande:  

Ursprünglich enthält das Ich alles, später scheidet es eine Außenwelt von sich 
ab. Unser heutiges Ichgefühl ist also nur ein eingeschrumpfter Rest eines 
weitumfassenderen, ja – eines allumfassenden Gefühls, welches einer 
innigeren Verbundenheit des Ichs mit der Umwelt entsprach.160  

                                                 
156 Winnicott (1965) s. 43 f. 
157 För en god forskningsöversikt se Benjamin (1988), kapitel 1 "The first bond". 
158 Jag har använt mig av Freuds diskussion av den oceanska känslan i texten Das Unbehagen 
in der Kultur. På de allra första sidorna av denna skrift dröjer han vid innebörden i det 
oceanska tillståndet. Freud (1948 [1930]) s. 422, (1983 [1930]) s. 5. 
159 Freud (1948 [1930]) s. 423. I svensk översättning heter det att självet ”ter sig självständigt, 
enhetligt och väl avgränsat mot allting annat”. Freud (1983 [1930]) s. 7. 
160 Freud (1948 [1930]) s. 425. I svensk översättning: ”Ursprungligen innehåller jaget allting, 
men senare avskiljer det från sig en omvärld. Vår nuvarande jagkänsla är alltså endast en 
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Denna oceanska upplevelse av att vara allomfattande innebär också som 
Freud skriver ett innerligare eller intimare förhållande mellan jag och 
omvärld och han erbjuder däri en betydelse av intimitetens kvalitativa drag 
som oceanskt. 

Det oceanska tillståndet innebär en upplevelse av gränslöshet där jaget 
inte kan urskiljas från resten av omvärlden utan allt upplevs som enhet 
snarare än som något sammansatt.161 För barnet finns inget mellanrum 
mellan självet och mamman, resten av omvärlden eller intrycken av denna. 
Det är på detta sätt som relationen innebär en upplevelse av oändlighet, och 
även om relationen i praktiken inte är oändlig så är den som upplevelse 
omöjlig att separera i olika beståndsdelar.162 Men spädbarnets oceanska 
upplevelse kan även i viss mån uppfattas, eller bekräftas, av åskådare då 
barnet på grund av sitt beroende av omsorg inte klarar sig utan sin 
mamma.163  

Om vi följer barnets (människans) sociala utveckling så kommer det så 
småningom oundvikligen, framförallt via tillägnandet av språket, att bli 
medvetet om sig själv som individ.164 När detta sker avtar den oceanska 
känslan och jaget blir i ökande grad synligt för barnet i relation till en 
omvärld.165 Upplevelsen av sig själv kommer här att bli en annan. Även om 
det oceanska tillståndet övergår i en upplevelse av enskildhet så som Freud 
presenterar jagupplevelsen i övriga faser av livet så finns minnet av den 
oceanska upplevelsen ändå kvar och därmed som möjlig att eftersträva 
senare i livet i enskilda relationer och grupper.166 Denna utveckling innebär 

                                                                                                                   
hopkrumpen rest av en vida mer omfattande, ja, allomfattande känsla, som motsvarar ett 
intimare förhållande mellan jag och omvärld. Freud (1983 [1930]) s. 9, min kursivering. 
Notera att Freud använder ordet innerlig men att detta i svensk översättning formulerats som 
intim. Då innerlig och intim enligt ordboken ger uttryck för samma känsla förstår jag dem här 
som synonyma. 
161 Jämför här dock med Luhmanns diskussion om intimitet som mellanmänsklig 
interpenetration. Förstått så kan intimitet inte utgöra någon mystisk enhet. De enskilda 
personerna hålls åtskilda, men allt som sker i det ena systemet påverkar även det andra. Det 
kan innebära en handling hos den ene och en upplevelse hos den andre. Luhmann (2003) s. 
254. 
162 Intimitet är som oceaniskt tillstånd likt Cooleys organiska relationer på så sätt att del och 
helhet inte fullständigt går att skilja åt. Cooley (1983 [1902]) s. 35. 
163 Winnicott (1965) s. 39. 
164 Här tänker jag framförallt på sociologiska teorier om människans utveckling till samhälls-
varelse som återfinns hos exempelvis Berger & Luckmann (1967); Mead (1934). Se också 
Piaget (1968). 
165 Även om denna analys mest berör upplevelser av självet och världen i andlig eller 
psykologisk bemärkelse så ska vi inte glömma den rent fysiska eller materiella utvecklingen 
som också följer barnets upptäckt av sig själv och sin omvärld. Østerberg skriver: ”I barnets 
värld är fakticiteten påträngande. Den är något som ständigt hotar dem. Värst har de det 
kanske i 1-årsåldern, när barnet river ner allting, när allt i omvärlden är hinder, när barnet 
ständigt slår sig och allt materiellt är fientligt och frånstötande.” Østerberg (2000) s. 20. 
166 Den romantiska kärleken är ett exempel på en strävan tillbaka till det enhetliga intima i 
spädbarn-mamma-relationen. Se exempelvis Bersani & Phillips (2008) s. 102. 
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inte att intimitet som relationell kvalitet i relationer och situationer helt och 
hållet går förlorad. Snarare utvecklas strategier för att dröja kvar i en 
oceansk intimitet eller att uppleva det i avgränsade stunder trots att det 
ursprungliga oceanska draget försvinner. 

Vad gäller strategier för att dröja sig kvar i ett oceanskt tillstånd så har 
dessa förslagits utvecklas i samband med att barnet börjar uppleva sig själv 
som individ. Då uppstår nämligen vad Winnicott har benämnt som ett 
potentiellt utrymme mellan barnet och dess omvärld. Enligt Winnicott är det 
i detta potentiella utrymme, vilket bygger på tillit och förtroende, som 
verklig kontakt uppstår mellan människor. För barnet innebär detta 
framförallt en tillit till att mamman finns kvar, som en förlängning av barnet 
självt trots att hon inte (längre) uppfattas som del av barnet. Även om barnet 
upplever ett avstånd mellan sig själv och mamman så kan mellanrummet och 
avståndet överbryggas med hjälp av tilliten till att hon finns kvar där. För att 
möjliggöra och faktiskt kunna dröja kvar i en oceansk upplevelse utan att 
rädas den stund då den tar slut, så hålls den vid liv med hjälp av 
övergångsobjekt. Det potentiella utrymmet upplevs, trots att det tar plats 
utanför såväl barnets som mammans kropp, som en del av barnet med hjälp 
av en (ofta materiell) förlängning av jaget.167 Övergångsobjekten kan förstås 
som en brygga mellan barnet och mamman vilken synliggör det annars 
osynliga potentiella utrymmet. Men framförallt överbrygger de mellan-
rummet som finns mellan dem.  

Den symboliska handlingen att använda övergångsobjekt för att 
överbrygga ett ofrånkomligt fysiskt och psykiskt avstånd mellan enskilda 
personer kan också återfinnas i relationer mellan vuxna. Dels sker det då 
upplevelsen av intimitet förvaltas mellan intima stunder, dels genom 
skapandet av ett potentiellt utrymme för, som Winnicott uttryckt det, verklig 
kontakt. Det faktum att vardagslivet för de flesta vuxna innebär att en stor 
del av dagen tillbringas vid ett avlönat arbete innebär att de måste ta sig 
mellan olika platser och möta olika personer vid olika tider på dygnet. Som 
vuxen och självständig person är det ovanligt att vara så nära någon annan 
vuxen under så långa tidsperioder att det skulle kunna liknas vid spädbarn-
mamma-relationen. I relationer mellan vuxna finns emellertid mängder av 
situationer och handlingar som kan liknas vid barns övergångsobjekt och 
övergångshandlingar. Det kan dock vara missriktat att använda den 
psykoanalytiska termen övergångsobjekt när det gäller relationer mellan 
vuxna personer. Jag föredrar därför att kalla denna typ av handlingar och 
symboler för mellanliggande symboler eller mellanliggande handlingar när 
de förekommer i vuxna relationer. En vigselring kan hos äkta makar tjäna 
som exempel på en sådan mellanliggande symbol som visar den andres 
närvaro även när denne inte är nära. En annan mellanliggande handling kan 
vara att uppleva en sång som ”vår sång”, så att den varje gång den spelas 
                                                 
167 Winnicott (1981) s. 130.  
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påminner personerna om varandra också när de är från varandra. Ytterligare 
en mellanliggande symbolhandling kan vara att dricka sitt kaffe på samma 
café som man vanligen fikar på tillsammans med någon speciell annan för 
att uppleva närvaron av den andre i dennes frånvaro. Listan på liknande 
mellanliggande handlingar och symboler kan göras lång men som exempel 
på hur dessa används för att kvarhålla upplevelsen av närhet och samvaro 
med en annan person som är frånvarande räcker dessa tre. 

Med utgångspunkt i spädbarn-mamma-relationen har intimitet i denna 
inledande analys förståtts i relation till en oceansk upplevelse av gränslöshet 
och allomfattande existens. En första preliminär förståelse av intimitet som 
relationell kvalitet är som en upplevelse av att gränsen mellan sig själv och 
världen ligger bortanför den konkreta fysiska kroppen, det vill säga, som en 
upplevelse av att vara mer än sig själv eller till och med av att vara allt. Jag 
har också gett några exempel på hur ett oceanskt tillstånd med hjälp av 
mellanliggande handlingar och symboler kan upprätthållas i relationer 
mellan vuxna. Och det är inte heller enbart spädbarnets unika tillvaro som 
har tillskrivits den oceanska upplevelsen, även om det är där den framträder 
tydligast. Förutom i det tillstånd som barnet befinner sig i innan det börjar 
uppleva sig själv som separat individ så har detta oceanska tillstånd som 
präglas av upplevelsen av att gränsen mellan själv och omvärld försvinner 
framförallt påtalats i religiösa upplevelser och i förälskelser.168 Om 
förälskelsen skriver Freud:  

Auf der Höhe der Verliebtheit droht die Grenze zwischen Ich und Objekt zu 
verschwimmen. Allen Zeugnissen der Sinne entgegen behauptet der 
Verliebte, daß Ich und Du Eines seien, und ist bereit, sich, als ob es so wäre, 
zu benehmen.169 

 
Efter denna inledande analys vänder jag mig därför nu till den passionerade 
kärleken för att se vilka intima drag som framkommer i en analys av denna 
relation. 

                                                 
168 Benjamin (1988); Freud (1948 [1930]). Även om det oceanska tillståndet har tilldelats en 
signifikant plats i varje persons jag-utveckling, så förknippade Freud den också med en 
religiös upplevelse. Här kan tilläggas att Freud själv inte, som religiös upplevelse, känner igen 
den oceanska känslan. Termen har han istället fått från en vän som en reaktion på hans tankar 
om religion. Freud (1948 [1930]) s. 422. 
169 Freud (1948 [1930]) s. 423. I svensk översättning: ”På förälskelsens höjdpunkt hotar 
gränsen mellan jag och objekt att försvinna. Trots alla sinnens vittnesbörd hävdar den 
förälskade att jag och du är ett och är beredd att handla som om det verkligen förhöll sig så.” 
Freud (1983 [1930]) s. 7. 
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Fullständig riktadhet 
Den passionerade kärleken kan porträtteras på många sätt. Jag utgår här från 
en bild av den romantiska kärleken med hjälp av Roy Lichtensteins tavla We 
rose up slowly och framförallt den text som ackompanjerar bilden:  

We rose up slowly … as if we didn’t belong to the outside world any longer 
… like swimmers in a shadowy dream … who didn’t need to breathe.170  

 
 

I Lichtensteins bild och text framträder den romantiska passionen mellan två 
personer som ett tillstånd där de två blir ett. Upplevelsen av sig själv i 
situationen omfattar den andre så att gränsen för det som omfattas av självet 
går vid parets gemenskap. Vad som uppfattas som den yttre världen, vilken 
de inte längre upplever sig vara del av, är den värld som sträcker ut sig 
bortom den gemensamma relationen snarare än bortom deras enskilda jag. 
Lichtenstein fångar med sin bildtext den romantiska passionens karaktär som 
oceansk. Den oceanska upplevelsen av gränslöshet innebär här framförallt 
att inte uppleva sin enskilda kropp och sina känslor i relation till någon 
annan utan att upplevelsen också omfattar den andre. Kärleksparet skiljer sig 
förvisso väsentligt från spädbarn-mamma-relationen genom att de enskilda 
personerna i en romantisk passion som vuxna människor har en klar 
uppfattning av sig själva som avgränsade och upplevande personer i relation 
till andra. De har sedan länge levt liv som enskilda personer med avgränsade 
jag och stått i relation till andra människor. Det kan i denna relation därför 
inte vara tal om att ingå i en verklig symbios med varandra. Den starka 
upplevelsen av samhörighet och enhet måste istället ta sig andra former 
vilket också gör den lämplig för denna analys. Hur är det möjligt att uppleva 
sig som mer än sig själv trots sin självmedvetenhet? 

Att som enskild person träda i relation till andra människor är visserligen 
något som sker ständigt men den romantiska passionen skiljer sig från 
många andra relationer genom sin intensitet. Så som den formuleras av 
Lichtenstein (och Freud) bär den romantiska passionen på nästintill 
surrealistiska drag. Upplevelsen av sig själv i en romantisk passion präglas 
inte av vardagens stabila värld där rutiner och plikter gör sig påminda. 
Snarare framstår passionen som ett tillstånd av att sväva i en drömlik 
skuggvärld där inte ens det livsnödvändiga att andas är nödvändigt. Den 
passionerade intimiteten utgör i en sådan beskrivning ett undantagstillstånd 
och kan jämföras med Sartres fenomenologiska beskrivning av känslor som 
magiska. Sartre menar att upplevelser av affekt fenomenologiskt innebär att 
hela upplevelsen av självet, omvärlden och den egna sociala existensen 

                                                 
170 Lichtenstein (1964). 
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plötslig präglas av en magisk dimension då den aktuella känslans specifika 
karaktär genomsyrar alla intryck.171  

Liksom känslor så kan upplevelsen av att vara i en romantisk passion 
förstås som gränslös med en sådan fenomenologisk blick. Att gränsen för 
relationen vid en romantisk passion förläggs bortom relationen snarare än 
bortom personen, ska emellertid inte tolkas som att det går en definitiv gräns 
bortanför paret. Istället upplevs allt som intimt, och allt som möjligt att 
inlemmas i den intima upplevelsen. Visserligen står det intima i kontrast till 
det icke-intima och utgör på så vis en fysisk gräns för vilka som ingår i den 
aktuella situationen och ej. Men denna gräns upplevs inte som en barriär, på 
så sätt att de som inte direkt ingår i den intima situationen aktivt exkluderas 
från situationen. Till skillnad från de forskare som menar att intimitet 
innebär en exkludering av andra, så kan intimitetens ”gräns” utifrån detta 
gränslösa exempel istället förstås som inkluderande. Innebörden av en 
inkluderande gräns är att den intima situationen potentiellt kan omsluta och 
inkludera allt som kommer inom räckhåll för de personer som upplever 
intimitet.172 Om det intima alls har en gräns så går den därför bortom det som 
möjligen kan falla inom de involverade personernas riktadhet. Den icke-
intima världen skulle på så sätt kunna bli del av den intima om den bara föll 
inom ramarna för vad de personer som upplever intimitet är riktade mot. 
Innebörden av den sociala riktadheten och dess potential att inkludera allt 
som den är riktad mot i upplevelsen av en situation kräver en litet längre 
diskussion.  

Med sociologiska termer är social riktadhet en del av människans sociala 
läggning. Förstått i sin mest grundläggande form är alla människor med 
Johan Asplunds ord i grunden socialt riktade och responsiva, då det ligger i 
människans natur att vara mottaglig för och redo att svara på sociala 
impulser av olika slag. Utan denna sociala responsivitet skulle vi inte vara 
människor mer än som biologiska varelser.173 Men den sociala riktadheten 
och responsiviteten kan också variera i intensitet. Den starkast möjliga 

                                                 
171 Vad gäller den passionerade kärleken skulle Sartre säkert hålla med om Lichtensteins 
gestaltning av denna. Men detta magiska rus som uppstår vid upplevelser av känslor gäller 
inte bara vid positiva känslor, som kärlek och lycka, utan även för negativa känslor som avsky 
och rädsla. Se exempelvis Sartres diskussion om den skräck som kan infinna sig när ett 
grimaserande ansikte plötsligt dyker upp utanför fönsterrutan. I det ögonblick som detta sker 
omvandlas upplevelsen av hela situationen och rummet. Fönstret upplevs inte längre som en 
del av väggen som skiljer mig från det som finns utanför. Istället blir fönstret en möjlig väg in 
för den som skrämmer mig utanför. Sartre (1990) s. 54 f. 
172 Se till exempel Jamieson (2005) s. 189: ”Intimates are described as if encapsulated 
together by a protective boundary that stops distractions that would otherwise interfere with 
their intimacy or by an exclusionary boundary that keeps non-intimates out”. Se också Schoug 
(1997) s. 31. Motsatsen till en sådan exkluderande intimitet skulle vara en inkluderande 
intimitet liknande denna beskrivning av känslornas specifika kvalitet som ett varande-i-nuet: 
“What the here-and-now does not possess is an edge. Its spatial and temporal penumbra fades 
away into gathering mists.” Collingwood (1942) s. 22. 
173 Asplund (1987). 
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intensiteten innebär situationer där personer är fullständigt riktade mot 
varandra och den aktuella situationen. De vänder då sin fullständiga riktade 
uppmärksamhet mot varandra och inte någon annanstans. Asplund liknar den 
sociala situation som uppstår vid sådan fullständig lyhördhet inför 
situationen och varandra med ett musikaliskt responsorium.174 En sådan 
beskrivning av ett socialt responsorium liknar i hög grad de föreställningar 
om intimitet som har framkommit i denna analys av spädbarnet och 
mamman samt av den romantiska passionen. Den betonar också den 
samtidiga närvaron av en gräns för vilka som ingår i situationen och 
upplevelsen av att gränslöst omfatta allt. Jag vill därför fortsätta resone-
manget om fullständig riktadhet som en gränslöshet vilken karaktäriserar 
intimitet genom att återvända till de två exempel på intima relationer som 
analysen hittills omfattar. 

Den passionerade kärleken kan framförallt under sexuella möten förstås 
som ett socialt responsorium bestående av de två älskande. Såväl mentalt 
som fysiskt smälter de under denna episod samman och är fullständigt 
riktade mot varandra och situationen. Under stunder av sexuell samvaro kan 
de inblandade personerna uppfattas och upplevas som en kropp, där det kan 
vara svårt att känna var den egna kroppen tar slut och den andres kropp 
börjar.175 Om den enes beröring plötsligt försvinner från den andres kropp så 
upplevs det som en avsaknad, för just då, i stunden, hör beröringen hemma 
på personens kropp. Den passionerade kärleken kan därmed precis som 
spädbarn-mamma-relationen, i stunder av sexuell samvaro på grund av 
denna fullständiga riktadhet gentemot varandra upplevas som en kropp 
snarare än två kroppar i samspel.  

De sexuella stunderna utgör visserligen inte mer än tillfälliga episoder av 
fullständigt samspel i stunden, ofta inom ramen för en mer långvarig 
relation. Och den passionerade kärleken kännetecknas inte bara av sina 
sexuella inslag. I längre passionerade kärleksrelationer är det snarare också 
tal om en mental sammansmältning av att tillsammans utgöra ett vi. 
Riktadheten är här inte lika påtaglig som vid fysisk och sexuell samvaro. 
Men det förekommer att par såväl för sig själva som för sina bekanta blir ett 
genom att få ett gemensamt namn istället för två. Jens och Anna blir 
”JensAnna”, både för sig själva och för andra. Den mentala upplevelsen av 
att vara ett vi snarare än jag och du är inte beroende av fysisk närhet utan 
kräver snarare ett slags ömsesidig mental riktadhet mot varandra. Detta 
behöver inte nödvändigtvis innebära att de två upplever samma sak. Att 
formulera en fullständig intersubjektivitet är dessutom i det närmaste 
omöjligt. Förstått i termer av riktadhet verkar denna upplevelse av att vara 

                                                 
174 Asplund (1987) s. 13. Det finns, enligt Asplund, till och med situationer där människan är 
asocialt responslös och avstår från att reagera på sociala stimuli. 
175 Detta gäller kanske framförallt samlaget där kropparna till viss del verkligen omfamnar 
varandra.  
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del av samma enhet innebära att båda parter är fullständigt och ömsesidigt 
riktade och responsiva mot varandra, så att de upplever sig själva och 
situationen i samklang. Genom att vara fullständigt riktade mot varandra 
omfattas den andre av den gränslösa upplevelsen samtidigt som riktadheten 
uppfattas som bemött av den andres fullständiga riktadhet tillbaka. I den mån 
man vill benämna detta som ömsesidighet handlar det då inte om att 
personerna nödvändigtvis upplever samma sak utan snarare om att de är 
fullständigt riktade mot varandra, och att de på så sätt omfattar eller 
inkluderar varandra i upplevelsen av situationen. Med en sådan förståelse av 
intimitetens gränslöshet som en inkluderande gräns vilken möjligen kan 
omfatta allt som de inblandade är riktade mot är det möjligt att förstå hur en 
gränslös upplevelse kan uppstå mellan två individer vilka i övrigt upplever 
sig vara enskilda individer.  

Den fullständiga riktadheten som en inkluderande gräns är också möjlig 
att pröva på den intima spädbarn-mamma-relationen. I denna relation kan 
riktadheten gentemot varandra nämligen inte innebära att de två parterna är 
riktade mot varandra på ett identiskt sätt. Ur barnets perspektiv är den intima 
relationen den hitintills enda möjliga upplevelsen av att vara. Barnet vet 
inget annat sätt att vara i relation till andra eller till världen än som en 
självklar del vilken omöjligt kan avskiljas från relationen. Vad mamman 
upplever ryms emellertid inte i barnets oceanska upplevelse. Därför kan 
barnets upplevelse av gränslöshet och enhet kvarstå oavsett om mamman 
upplever något liknande eller om hon är engagerad i något annat. Den 
fortsatta frågan är huruvida relationen upplevs som intim också av mamman. 
Psykoanalytiska undersökningar har visat att mammor under en graviditet 
gradvis utvidgar sin jag-upplevelse till att innebära ”mamma-(med)-barn” 
snarare än bara ”jag” eller ”mamma”. Mammans jag-upplevelse har alltså 
under en tid redan vidgats till att omfatta mer än sig själv. En sådan utvidgad 
självdefinition har också visat sig hålla i sig efter förlossningen och avta i 
takt med att barnet visar tecken på att bli en självständig person.176 Men 
dessa studier uttalar sig inte om mammans upplevelse av sin och barnets 
relation. Det är emellertid möjligt att också i denna relation (liksom för det 
passionerade paret) föreställa sig att mamman stundtals är fullständigt riktad 
mot sitt barn. I en sådan situation skulle en ömsesidig och fullständig 
riktadhet uppstå vilken gör det möjligt att förstå denna relation som intim 
också ur mammans perspektiv. Det intima i mammans upplevelse förstås då 
som att hon är fullständig riktad mot barnet samtidigt som hon upplever att 
barnet är fullständigt riktat mot henne. Som del av en gränslös upplevelse av 
att vara mer än sitt avgränsade jag verkar en fullständig och ömsesidig 
riktadhet gentemot varandra utgöra en central relationell kvalitet. Att endast 
vara riktad mot någon eller något är i en sådan formulering inte detsamma 
som att vara fullständigt riktad. En fullständig och ömsesidig riktadhet 
                                                 
176 Winnicott (1965). 
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innebär däremot inte nödvändigtvis en identisk upplevelse av en situation 
utan snarare en upplevelse av att vara i samklang. 

Närhet 
De båda intima situationer som hittills har utgjort underlag för diskussionen, 
spädbarn-mamma-relationen och den passionerade kärleken, präglas båda av 
påtaglig fysisk och mental närhet. Den fysiska närheten visade sig i den 
föregående diskussionen vara påtaglig, i fallet med spädbarnet och mamman 
genom bärandet, och i fallet med det romantiska paret i den sexuella 
samvaron. Men också en mental närvaro i form av fullständig riktadhet 
gentemot varandra visade sig vara central för upplevelsen av intimitet i dessa 
relationer. Jag vill därför fortsatt diskutera betydelsen av fysisk och mental 
närhet för upplevelser av intimitet.177 De två situationer som hittills har 
utgjort material för diskussionen kan förstås som de allra mest intensiva 
intima relationerna då de omfattar såväl fysiska som mentala aspekter av att 
uppleva sig vara samma enhet. Vänskapen, vilken också som idealtyp utgör 
en av de mest intima relationerna, skiljer sig från de två hittills anförda 
exemplen genom att inte omfatta den fysiska samvaron utan istället helt 
baseras på en mental komponent. I vänskapens kanske starkaste form har 
detta faktum upplevts som en brist vilken avhjälpts med den symboliskt 
mellanliggande handlingen att byta blod med varandra: 

Und unter diesen Formen begegnen sogar solche, die den Sinn mit noch 
gesteigerter Deutlichkeit zeigen. Indem die Genossen ‘Blutsbünde’ schließen, 
durch Trinken einiger Tropfen gegenseitigen Blutes eine ‘Gemeinschaft’ 
solcher Dichte zu gründen vorgeben, wie die der Blutsbande sind. Auch ist, 
bis noch zu den spätesten Verdünnungen, der Name ‘Bruder’ (‘Bundes-
bruder’) gern die Bezeichnung der zu ’Bund-Gemeinschaft’ vereinigten 
Genossen.178 

 
Att bli blodsbröder genom att på ett eller annat sätt byta blod med varandra 
är en starkt symbolisk handling som symboliserar en obrytbar gemenskap. 
Genom denna mellanliggande handling som skapar ett fysiskt band mellan 
vännerna påminner detta slags vänskap om de redan anförda exemplen på 
intima relationer vad gäller fysisk närhet. För att diskutera gränsen mellan 
fysisk och mental närhet i intima situationer ytterligare vill jag emellertid 

                                                 
177 Jämför skillnaden i betydelse mellan det engelska closeness och proximity, där det förra är 
psykologiskt/mentalt och det senare fysiskt/geografiskt. 
178 Schmalenbach (1922) s. 77. I engelsk översättning: “Now comrades seal blood commun-
ions by drinking a few drops of one another’s blood, and presume to establish a community as 
cohesive as blood bonds. Up to the final weakening, the name ‘brother’ (communion brother), 
is the designation per excellence that binds comrades to communion.” Schmalenbach (1977) 
s. 99. 
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föra in ett exempel på en intim situation som tydligare än vänskapen präglas 
av fysiskt och geografiskt avstånd, nämligen brevväxling som aktivitet 
mellan vänner eller älskande.  

Habermas som förknippar den intima sfärens offentlighet med just 
brevväxlingar och dagböcker beskriver brevskrivandets och brevväxlandets 
lockelse under 1700-talet med att breven ansågs innehålla ett ”själens 
avtryck” och att mottagandet av ett brev innebar ett ”själabesök”.179 Att 
hänge sig åt brevskrivande uppfattades enligt Habermas under denna tid som 
att hänge sig åt att uttrycka sitt inre. Men brevskrivandet handlade inte bara 
om ett intresse av att blotta sig själv utan också om en nyfikenhet inför den 
andres berättelser och bekännelser.180  

Mängder av brevväxlingar som finns sparade och publicerade vittnar om 
detta och brevskrivandet för oss tillbaka till intimitetens etymologiska 
innebörd av att beröra eller uttrycka det allra innersta. Att skriva brev och att 
brevväxla, visar en sida av intimitet som handlar om att på sätt och vis i 
enskildhet blotta sitt innersta, sina känslor och önskningar. Avsaknaden av 
en direkt rumslig närhet gör detta blottande mer påtagligt då avsändare och 
mottagare inte kan samspela direkt i sin kontakt. Val av lämpligt brevpapper, 
den egna handstilen, vilken penna som används och vilka ord som väljs att 
formulera sig med, innebär ett blottande av avsändaren i den stund då brevet 
skrivs och kan avslöja intentioner och känslor. Allt detta består dessutom 
materiellt när brevet är skickat, i form av det dokument som brevet utgör. 
Med de begrepp som redan har använts i denna analys innebär brev-
skrivandet att sträcka sig ut till och att vara både riktad och responsiv mot 
någon som är rumsligt avlägsen. För avsändaren är mottagaren emellertid 
närvarande i föreställningen av denne som om den vore nära också rumsligt. 
Med ett dröjsmål i tid kommer mottagaren, också på en annan plats, att ta del 
av denna riktadhet.  

Nu lever vi visserligen i en tid då detta slags brevskrivande har avtagit 
markant. Handstilen och brevpapperet som i sig kan vara blottande vid 
brevskrivande (och som därmed var av yttersta vikt under 1700-talet då de 
subtila avtrycken av det allra innersta var centrala) har idag i många fall 
ersatts av mer neutral maskinell skrift som inte skiljer sig åt mellan olika 
avsändare. Datorn gör det svårare att visa avtryck av sig själv utöver det som 
framgår av de ord som skrivs. Dessutom måste elektroniska text-
meddelanden, framförallt SMS hållas kortfattade på grund av begränsat 
utrymme, vilket ger nya villkor för kontakt i skrift.181 Vid elektroniskt 
skrivande används andra markörer för att avslöja känslor för den andre, 
genom val av typsnitt, vilket forum som skrivandet sker inom och vilka ord 
                                                 
179 Habermas (1984) s. 69. 
180 Habermas (1984) s. 69. 
181 SMS är en förkortning för “Short Message Service” och innebär korta textmeddelanden 
som kan skickas via mobiltelefoner. Av tekniska skäl kan dessa meddelanden endast innehålla 
160 tecken. 
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som används. Om det manuella brevskrivandet innebär en fördröjning i tid 
på en till två dagar innan mottagaren får sitt brev och ytterligare en till två 
dagar för avsändaren att få ett svar så sker den elektroniska brevväxlingen 
idag ofta med en kortare eller ingen tidsfördröjning alls. Det rumsliga 
avståndet som präglar brevskrivandet kvarstår emellertid även vid 
elektroniskt brevskrivande. Bauman behandlar denna fråga om närhet och 
avstånd i sin bok Liquid love där han hävdar att nya medier som Internet och 
mobil telefoni medför att människor kan vara närvarande i sinnet men 
avlägsna i rummet.182 Han drar detta argument så långt att han menar att en 
virtuell närhet har bytt plats med en rumslig närhet, så att människor till och 
med kan stänga av sin responsivitet eller riktadhet i rummet just för att 
kunna vara riktade mot någon som är rumsligt avlägsen.183 Baumans exempel 
berör en växelverkan mellan en omedelbar närvaro kontra en icke-närvaro 
vilken han menar uppstår som en konsekvens av att mobiliteten i dessa 
medier erbjuder en ständig kontakt online trots geografiska avstånd. Genom 
att tala i mobiltelefon eller skriva SMS i närvaron av andra menar han att en 
persons responsivitet tydligt riktas till ett annat rum än den rumsliga sfär 
som personen vistas i. Detsamma skulle kunna sägas gälla också vid 
manuellt brevskrivande då den brevskrivande personen är frånvarande för 
responsivitet i rummet, men närvarande och responsiv med sig själv och den 
person som brevet skrivs till. Det manuella brevskrivandet innebär dock 
förutom en fördröjning i interaktionen ofta att skrivandet sker i enskildhet, 
alltså att man redan har undandragit sig ett rumsligt socialt sammanhang.  

Brevväxlandet som exempel på en intim situation skiljer sig påtagligt från 
de övriga exempel på relationer som har berörts i analysen. Men liksom i de 
andra situationerna så förefaller intimitet också vid brevväxling präglas mer 
av en mental än en fysisk närhet. Brevskrivandet visar också att denna 
upplevelse av mental närhet kan uppstå trots geografiska avstånd. Brev-
skrivande som exempel på en intim situation stärker också uppfattningen att 
intimitet präglas av en närvaro i form av koncentrerad uppmärksamhet, 
riktadhet och responsivitet mot den andre. 

Nuflöde    
De relationella drag som hitintills har framträtt av intimitet, det oceanska 
tillståndet, den fullständiga riktadheten mot varandra och (den mentala) 
närheten till varandra reser också frågor om en tidsmässig aspekt vid 
intimitet. Även om de situationer som vi har analyserat alla är tillfälliga så 
präglas de samtidigt av en upplevelse av oändlighet. Gränslösheten gäller 
alltså inte bara upplevelsen av sig själv utan också utsträckningen i tid. 

                                                 
182 Bauman (2003). 
183 Bauman (2003), framförallt s. 63 ff. 
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Analysen har visserligen redan berört mellanliggande symboler och hand-
lingar som ett sätt att dröja kvar i en intim upplevelse, men den inbjuder 
också till en diskussion av hur intimitet förhåller sig till att dröja och närvara 
i stunden och hur intima upplevelser kan förstås i relationer som är varaktiga 
över tid. 

Asplund menar i sin teori om social responsivitet att denna (liksom 
riktadheten) alltid är tillfällig. Uppmärksamheten gentemot ett och samma 
stimulus kan inte fortgå hur länge som helst utan klingar av och övergår 
oundvikligen i en asocial inställning när den sociala responsiviteten riktas 
mot en annan situation.184 Då intimitet har visat påtagliga likheter med 
Asplunds formulering av responsorium som situationer präglade av 
fullständig riktadhet och responsivitet, bör responsoriets tidsupplevelse 
också gälla för intimitet. Detta innebär att tiden i en intim situation, så länge 
de inblandande personerna är fullständigt riktade mot varandra i en situation, 
kan förstås som ett pågående nu. Tiden löper som ett ständigt pågående nu 
samtidigt som skeendet i situationen innebär att man dröjer i dess 
fortskridande. Att dröja i ett pågående nu kräver att varken tänka på det 
förflutna eller på framtiden. På sätt och vis innebär det därför att befinna sig 
utanför tiden. Så fort något annat än det nuvarande stör tanken, vad som 
komma skall eller vad som har varit, så förloras den fullständiga riktadheten 
mot den nuvarande situationen och det som finns här och nu. I den stunden 
upphör också den intima upplevelsen. Detta innebär att intimitet är svår att 
upprätthålla i längre stunder. Henri Bergson som grundligt har studerat tiden 
som fenomen menar att dess kvalitativa särdrag består i att den är i ständig 
tillblivelse och därmed aldrig kan förstås genom en temporär stillbild av ett 
skeende. Med denna kvalitet som kännetecken beskriver han tiden som ett 
ständigt nuflöde.185 Då tid är en kvalitet som är svår att fånga menar Bergson 
att människor ständigt försöker materialisera den. På så sätt tillåts den inte 
att vara rent tidsmässig utan förankras ständigt i rummet genom erfarenheter, 
vilket gör att den förlorar sin specifika temporala kvalitet och istället förstås 
som en rumslig kvantitet.186  

Jag ser inga skäl att bestrida Bergsons betraktelse av all tid som nuflöde. 
Däremot vill jag påstå att tiden inte alltid upplevs som nuflöde. Det är 
snarare endast när vi dröjer i nuet som tid upplevs som ett nuflöde. I andra 
fall materialiseras tiden för att vi ska få grepp om den. Men därmed förloras 
också den omedelbara närvaron i stunden. Intimitet skulle emellertid utifrån 
de exempel som ingår i denna analys utgöra ett sådant tillstånd eller tillfälle 
då tiden upplevs som ett pågående nu.  

Det kan ligga nära till hands att tänka sig att ett dröjande i nuet skulle vara 
likställt med en önskan att ”frysa” en relation (när den uppfattas som 

                                                 
184 Asplund (1987) s. 13. 
185 Bergson (1992 [1903]) s. 84. Begreppet nuflöde heter i det franska originalet durée.  
186 Se framförallt Bergson (1992 [1903]). 
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idealisk) i ett försök att behålla den så bra som den kan vara. Men just en 
sådan tanke skulle innebära att materialisera tiden såväl som själva 
relationen. Att dröja i nuet handlar snarare om att tillåta tidsflödet, att 
medvetet låta tiden gå. På så sätt skulle tiden förflyta som ständigt nya 
nutillfällen vilka upplevs i en pågående situation. Att uppleva tid som ett 
flöde snarare än som materialiserad tid visar också brutalt på skillnaden mot 
den materiella upplevelsen som innebär att vi så fort vi lockas av att stanna i 
någonting precis så som det är i stunden dödar karaktären hos det vi vill 
bevara. Den romantiska passionens sexuella situationer kan vittna om detta, 
där ett frysande av stunden påtagligt fråntar situationen den upplevelse som 
personerna vill bevara. Den sexuella situationen kräver för den fortsatta 
upplevelsen av sammansmältning till en-het att den fortgår som rörelse i tid. 
Utan rörelse så försvinner intimiteten, vilken tycks höra samman med att 
dröja i ett föränderligt nu och att leva varje nu utifrån dess specifika 
förutsättningar och krav utan att låta det besudlas av tidigare önskningar eller 
förhoppningar om framtiden.187 

Ett förslag: Intimitet som socialitet 
Ansatsen i detta kapitel har varit att underkasta intima situationer en 
fenomenologisk analys med förhoppningen att blotta intimitetens mest 
betydelsebärande aspekter. De intima situationer som analysen omfattar är 
samtliga exempel på vad jag i forskningsöversikten har kallat för nära 
relationer, vilket också är den vaga innebörd som jag uppfattar att intimitet 
har som empiriskt begrepp. Ett sådant urval av exempel åskådliggör vilka 
slags relationer som framförallt tillskrivs en intim prägel men det innebär 
också en begränsning av vilken betydelse av intimitet som möjligen kan 
framträda i analysen. Kanske skulle ytterligare några exempel på intima 
situationer erbjuda en mer fullständig fenomenologisk förståelse av intimitet. 
Min förhoppning med att använda dessa starka föreställningar om intimitet 
är emellertid att de ska blotta en kärnförståelse av intimitet som visar de 
mest framträdande dragen av intimitet som relationell kvalitet.  

                                                 
187 Detta förhållningssätt till tiden påminner om grundläggande tankar inom zenbuddism. I 
Eugen Herrigels exempel om bågskyttekonst enligt zen kan vi till exempel följa hur viktig 
koncentrationen på nuet och flödet är för att kunna skjuta båge med framgång. Herrigel 
(1995). Här illustreras hur en skytt av ren slump ibland kan träffa sitt mål, men utan att veta 
hur det gått till eller hur det skulle kunna upprepas. Detta exempel kan också tillämpas på 
intimitet. I enskilda människors liv kan minnen av upplevelser och situationer finnas där vi av 
någon för oss oförklarlig anledning känt en närhet till någon annan. Men vad det var som gav 
upphov till den upplevelsen står inte att finna. Läromästaren i bågskytte enligt zen påtalar för 
sin elev att sådana slumpträffar inte ska uppfattas som någon triumf. Snarare är det först när 
skytten lagt ifrån sig strävan att träffa målet som han möjligen med säkerhet om och om igen 
kan träffa det. För att detta ska ske måste hela handlingsakten präglads av en närvaro i nuet. 
Träffen innebär endast ett resultat av en ständig koncentration på det som föregått den.  
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De centrala drag som visar sig i analysen presenteras som gränslöshet, 
fullständig riktadhet, närhet och nuflöde. Dessa fyra intima drag rör olika 
aspekter av en relation eller situation. Upplevelsen av sig själv, förhållnings-
sättet till den andre, en rumslig och en mental aspekt av förhållningssättet till 
den andre och en tidsaspekt. Som relationell kvalitet betraktat framträder 
intimitet därmed som komplex och snarare som sammansatt av flera 
kvaliteter än som utgörande en enskild kvalitet. Men komplexiteten ska inte 
överdrivas. Samtliga fyra kvalitativa drag kan nämligen betraktas som 
aspekter av en och samma kvalitet, vilken jag uppfattar som en närvaro i 
upplevelsen av situationen, relationen och självet. Den närvaro som visar sig 
som olika aspekter av intimitet berör i grunden upplevelsen av sig själv i 
relation. Den gränslösa upplevelsen av självet omfattar hela den aktuella 
situationen och denna självupplevelse är omöjlig att separera från relationen 
och situationen. Gränsen mellan själv och annan är inte kännbar; de 
inblandade personerna framstår inte som separata personer i interaktion utan 
som en och samma. Intimitet innebär på så sätt en upplevelse av att i en 
relation eller situation vara mer än sig själv och samtidigt att inte uppleva sig 
själv. 

Mitt förslag till hur intimitet kan förstås teoretiskt utifrån denna analys är 
som socialt vara-modus.188 Med sin gränslösa karaktär framstår intimitet som 
tydligt socialt och med draget att inte uppleva någon gräns mellan själv och 
annan eller själv och situation framstår det också som starkt knutet till en 
specifik upplevelse av sig själv i relation. Förstått i termer av vara-modus 
ges ett utrymme att förstå olika sätt att uppleva sig själv i sociala situationer 
och relationer som olika sociala vara-modi. Förslagsvis skulle sättet att 
uppleva sig själv som social, eller sitt sociala vara, kunna variera mellan 
ändpunkterna intimitet och likgiltighet, det förra som det mest samspelta och 
det senare som det mest särskilda. Begreppet socialt vara-modus medger 
alltså en variation av olika sätt att vara social på och är på så sätt passande 
för att beskriva den innebörd av intimitet som framträder i denna analys. Den 
innebörd jag tilldelar begreppet socialt vara-modus är detsamma som det 
sociologiskt mer vedertagna begreppet socialitet. En grundläggande soci-
alitet betonar, som vi känner igen från Asplunds diskussion om social 
riktadhet, att människan som art är benägen att i alla lägen rikta sig mot 
andra människor för att ge svar på deras närvaro.189 En sådan grundläggande 
socialitet är emellertid inte mer definierad än som just ett grundläggande 
socialt drag och är inte på något sätt graderad. Ofta används socialitet i en 
sådan grundläggande betydelse utan att specificeras ytterligare. Men den 

                                                 
188 Vara-modus har i sociologiska sammanhang använts på liknande sätt av Østerberg då han 
diskuterar Ferdinand Tönnies väsenvilja och valvilja som två olika ”væremåter”. Østerberg 
(1990 [1978]) s. 29. Østerberg har i sin tur hämtat begreppet från Sartre  (1983), vilken 
använder det för att beskriva två olika sätt att vara som människa i relation till andra 
människor. 
189 Asplund (1987). 
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grundläggande socialiteten kan förstås som ännu oformad, med potential att 
anta vilken social intensitetsgrad som helst.190 En sådan förståelse av 
socialitet innebär att socialiteten kan utvecklas och variera. Mitt förslag 
utifrån denna analys är att intimitet utgör en närvarons och gränslöshetens 
(öppenhetens) socialitet eller sociala vara-modus. Framledes växlar jag 
mellan att använda begreppen socialt vara-modus och socialitet för att 
hänvisa till denna teoretiska förståelse av intimitet. Förstått som ett slags 
socialitet innebär intimitet att stå i relation utan att uppleva de skarvar eller 
gränser som finns mellan de personer som står i relation, mellan deras olika 
roller eller i det samspel som sker i relationen. De i analysen fyra föreslagna 
aspekterna av intimitet utgör då relationella kvaliteter vilka kommer till 
uttryck i situationer där denna intima socialitet råder. 

 
 

                                                 
190 För en diskussion om socialitet som helt oformad och potentiell prima materia se Wide 
(2009) s. 7. 
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IV. Intimitetens aritmetik 

 
När vi nu efter den inledande fenomenologiska analysen har landat i en 
preliminär formulering av intimitet som närvarons socialitet borde det vara 
möjligt att pröva denna förståelse av intimitet i andra sammanhang än de 
mest typiska situationer som förknippas med intimitet och som utgjorde 
material för analysen. Föreliggande analys som bär titeln intimitetens 
aritmetik är en ansats till en sådan undersökning av intimitet i grupp-
sammanhang. Skälet till att undersöka gruppers eventuella intimitet är att 
den intimitet som vi hitintills har bekantat oss med uteslutande har varit en 
intimitet mellan två personer: Det romantiska paret, spädbarnet och 
mamman, brevskrivarna och vännerna. Även om dessa relationer i samtliga 
fall borde kunna bestå av fler än två deltagare i exempelvis polyamorösa 
relationer, familjen bestående av två föräldrar och barn i olika åldrar samt 
vänskapsgrupper, så framställs de i regel som tvåpersonsförhållanden. Sådan 
är vår föreställning om intimitet. En fråga som lämpar sig att utredas vidare 
är därför om intimitet är bundet till parrelationer eller om det är möjligt att 
finna intimitet i större grupper än i paret. Förhoppningen är att en sådan 
övning kan leda till att ytterligare berika eller precisera förståelsen av 
intimitet som socialitet. Att jag kallar analysen för intimitetens aritmetik 
medför vissa krav på att olika stora grupper ska beröras. Analysen inleds 
med en diskussion av parets, eller dyadens, specifika sociala karaktär och går 
sedan vidare till mindre (och välorganiserade) grupper och avslutas med den 
stora massan. Liksom i den föregående analysen utgörs materialet för denna 
analys av situationer vilka utifrån vad som har framkommit hittills i 
avhandlingen bör kunna förstås som intima. 

Dyader 
Att intimitet framförallt förknippas med parrelationer är inte att förvånas 
över om vi utgår från Georg Simmels resonemang om hur antalet deltagare i 
en social sammanslutning är avgörande för dess karaktär. I den sociologiska 
aritmetik som Simmel presenterar i uppsatsen Die quantitative Bestimmtheit 
der Gruppe framställer han intimitet som en social kvalitet vilken 
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karaktäriserar relationer mellan två personer.191 Jag vill därför inleda denna 
analys av intimitetens aritmetik med att presentera Simmels diskussion av 
dyader, intimitet och i viss mån mer omfattande grupper. 

När Simmel analyserar hur antalet personer i en relation påverkar den 
dynamik och det samspel som kommer att prägla relationen framhålls 
dyaden som den socialt sett minsta och enklaste relationen utifrån vilken alla 
andra sociala relationer kan uppstå. Sociologiskt sett finns det inte någon 
mer grundläggande social enhet än den dyad som uppstår mellan två 
personer. Dyaden är, som socialt fenomen betraktad, till och med mer 
elementär än en ensam individ. Den enskilde individen kan nämligen enligt 
Simmel som social varelse endast framträda i relation till andra människor, 
antingen genom att aktivt ta avstånd från en gemenskap eller genom att vara 
utesluten ur den.192 Dyaden däremot framträder i sin enkelhet av de två som 
ingår i relationen genom att de båda som ett jag och ett du står i relation till 
och bekräftar varandra. De två som ingår i en dyad står enligt Simmel i en 
direkt och ömsesidig beroenderelation till varandra då båda krävs för att 
relationen ska bestå. Som deltagare i en dyad uppstår enligt Simmel en 
ömsesidig hänvisadvaro vilken om den upphör även upphäver relationen.193 
Att stå i en ömsesidig hänvisadvaro till varandra innebär att relationen helt 
och hållet beror på sina båda deltagares (ständiga) bekräftelse av varandra 
genom sammanflätningar av svar och gensvar. Simmels dyadiska relation 
verkar på så sätt i sin fullständiga innebörd utgöra ett socialt responsorium i 
Asplunds mening.194 Simmels formulering av dyadens specifika hänvisad-
varo skiljer den från den enskildes hänvisadvaro och från den hänvisadvaro 
som präglar relationer med fler än en annan. Det är framförallt det senare 
som är av intresse för föreliggande analys – att förstå vad det är i dyadens 
hänvisadvaro som skiljer sig från samvaron i andra sociala sammanhang.  

Enligt Simmel utgör denna speciella bindning mellan deltagarna i dyaden 
såväl förutsättningen för som uttrycket för intimitet. Till skillnad från större 
grupper så upphör dyaden som relation att existera om en person väljer bort 
den. Relationen kan inte bäras upp av en deltagare om den andre drar sig ur 

                                                 
191 Simmel (1992 [1908]). Delar av detta kapitel finns översatt till svenska. Simmel (1981). I 
de fall citaten jag använder i texten finns i svensk översättning återger jag dem i fotnoter. För 
en diskussion av Simmels sociologiska aritmetik se Pyhtinen (kommande). 
192 Simmel (1992 [1908]) s. 96. De begrepp som är centrala för Simmel i denna diskussion är 
frihet och ensamhet. Intimitetsbegreppet används endast i resonemanget om dyadens specifika 
sociala karaktäristik. 
193 På tyska heter detta Aufeinander-Angewiesenseins (s. 104), vilket i den svenska över-
sättningen heter ”inom det ömsesidiga beroendets gränser” (s. 164). I denna översättning 
förloras en del av Simmels betoning på det ständiga blivandet och skapandet av sociala 
situationer. En mer korrekt översättning skulle vara att stå i en ömsesidig hänvisadvaro. 
Hänvisadvaron till den andre innebär visserligen en ömsesidighet i detta fall med två deltagare 
då det endast är den andre vi kan hänvisa till för bekräftelse av oss själva. Men hänvisad-
varon innebär också att själva varandet eller existensen påverkas av denna relation, vilket inte 
framkommer i den svenska översättningen.  
194 Asplund (1987). 
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relationen. Kvar blir då en ensam individ.195 Den specifika hänvisadvaro som 
präglar dyaden innebär också att den är fullständigt exklusiv. Det som 
försiggår inom dyadens ramar delas endast med en annan person och med 
ingen annan. Den intima dyaden karaktäriseras enligt Simmel därför också 
av att de som ingår i relationen uppfattar denna exklusiva relation som unik. 
Relationens intima karaktär förefaller enligt Simmel bygga på att med-
lemmarna, utöver att de står i en ömsesidig hänvisadvaro till varandra, 
värdesätter det som är unikt för relationen och som skiljer den från andra 
relationer. Detta förhållningssätt gäller både för enskilda individers 
identifikation av sig själva som antingen unika eller typiska och för 
identifikationen av en relation:  

Auch ihnen liegt es nahe, das ganz Spezifische ihrer Inhalte, das ihre 
Teilnehmer nur miteinander, aber mit niemandem außerhalb dieser 
Gemeinschaft teilen, zum Zentrum und zur eigentlichen Erfüllung dieser 
Gemeinschaft werden zu lassen. Dies ist die Form der Intimität.196  

 
Detta resonemang om att värdesätta det unikt gemensamma i en relation 
innebär emellertid att inte alla dyadiska relationer nödvändigtvis präglas av 
intimitet trots sina goda förutsättningar för detta.  

Den sociala innebörd som Simmel tillskriver intimitet som präglad av en 
ömsesidig hänvisadvaro och en upplevd unicitet är att det i en relation inte 
uppstår någon överindividuell enhet som står över dess deltagare. Just denna 
avsaknad av en överindividuell enhet bidrar enligt Simmel till intimitet som 
social form.197 Det är också detta som skiljer dyaden från mer omfattande 
grupper vilka omfattas av ett överindividuellt ”vi”. Så fort en grupp består av 
fler än två personer uppstår enligt Simmel en överindividuell enhet genom 
en idé om ett vi som är oberoende av de specifika medlemmarna. Idén om 
gruppen i sig som ett vi bortom de enskilda deltagarna utgör nämligen enligt 
Simmel i sig själv ytterligare en komponent i relationen. Ett sådant element i 
en relation utgör ett ”tredje” och detta behöver alltså inte vara en person utan 
kan helt enkelt vara det som finns mellan och över deltagarna.198 Simmel 
menar att uppkomsten av ett sådant gemensamt tredje tränger undan en 
relations intima karaktär. Han illustrerar detta mycket dramatiskt med ett 
exempel på ett älskande par som av kärlek ger liv åt ett barn. Älskogen och 

                                                 
195 Simmel (1992 [1908]) s. 102. 
196 Simmel (1992 [1908]) s. 104-105. I svensk översättning ungefär: ”Den speciella nyans 
som man kallar intimitet är förhanden, så snart […] förhållandets insida, uppfattas som dess 
väsentligaste del, så snart dess känslomässiga struktur bygger på vad varje individ ger till en 
unik motpart och ingen annan.” Simmel (1981) s. 165. 
197 Simmel (1992 [1908]) s. 101, 106. 
198 Eftersom varaktiga parrelationer (ofta) omfattar tankar om en fortsatt framtida gemenskap 
och en överindividuell idé om ett vi, där båda parters tankar och kommunikation oundvikligen 
utgör ett tredje i relationen, är varaktiga relationer svåra att förstå med hjälp av Simmels ana-
lys av dyadens socialitet. 
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befruktningen symboliserar för paret den mest fullkomliga samman-
smältningen med varandra och resulterar helt konkret i ett gemensamt barn. 
Paret har en gemensam önskan att ingå i en samhörighet som inte bara är idé 
utan också kött. Men resultatet blir en (okontrollerbar) tredje part i rela-
tionen, vilket enligt Simmel ofrånkomligen bryter dyadens intima karaktär.199 

Daß so ein Drittes, das aus den beiden Subjekten einer Vereinigung selbst 
herausgewachsen ist, deren intimsten Sinn unterbricht, ist für die feinere 
Struktur der Gruppierungen zu zweien bezeichnend; und es gilt so prinzipiell, 
daß selbst die Ehe, sobald sie zu einem Kinde geführt hat, ihm manchmal 
unterliegt.200  

 
När ett barn föds inom ramarna för en kärleksrelation ombildas parets 
dyadiska relation till en triad som också omfattar barnet. Barnet avbryter 
relationen mellan de två älskande så att de inte längre står i hänvisadvaro 
enbart till varandra utan istället blir del av en hänvisadvaro gentemot två 
andra. Samtidigt tillkommer också barnet som en tredje person som kan och 
kommer att betrakta, objektivera, yttre-göra deras tvåställiga relation och 
därmed förändra denna. 

So kommt es, daß kalte, innerlich fremde Ehen sich kein Kind wünschen, 
weil es verbindet: seine Einheitsfunktion hebt sich auf dem Grunde jener 
dominierenden Fremdheit um so wirksamer, aber auch um so unerwünschter 
ab. Manchmal aber wollen auch gerade sehr leidenschaftliche und innige 
Ehen kein Kind – weil es trennt. Das metaphysische Einssein, zu dem die 
beiden nur miteinander zu verschmelzen begehrten, ist ihnen nun gleichsam 
aus der Hand geglitten und steht ihnen als ein Drittes, Physisches, gegenüber, 
das zwischen ihnen vermittelt. Aber eine Vermittlung eben muß denen, die 
die unmittelbare Einheit suchten, als eine Trennung erscheinen, wie eine 
Brücke zwar zwei Ufer verbindet, aber doch auch den Abstand zwischen 
ihnen meßbar mach; und so Vermittlung überflüssig ist, ist sie schlimmer als 
überflüssig.201 

                                                 
199 Även om den tredje, eller det tredje, hotar dyadens specifika socialitet så finns den ändå 
ständigt närvarande hos Simmel. Det är nämligen först i relation till den tredje som dyadens 
speciella, och enligt Simmel grundläggande, drag blir fullkomligt tydliga då detta sker genom 
ett ständigt uteslutandet av den tredje ur relationen. Pyhtinen (kommande). 
200 Simmel (1992 [1908]) s. 106. I svensk översättning: ”Det är karaktäristiskt för grupper-
ingar med två personer, att en sådan tredje part, som föreningens båda subjekt själva ger 
upphov till, undantränger föreningens mest intima innebörd. Detta äger en så principiell 
giltighet, att det många gånger drabbar till och med äktenskapet, så snart det lett till ett barn.” 
Simmel (1981) s. 166. 
201 Simmel (1992 [1908]) s. 107. Detta avsnitt omfattas ej av den svenska översättningen, men 
finns i engelsk översättning. ”This coming into existence of essential socialization out of three 
elements, while the two elements of themselves offer resistance to socialization, is the reason 
why many essentially disharmonious married pairs wish for no children. It is the instinct that 
therewith a circle would be closed, within which they would be bound closer together – and 
that not externally alone, but also in the profounder psychic strata – than they are inclined to 
be. It is by no means a contradictory case if sometimes very intimate and passionate unions 
prefer to be childless. In such instances the immediate attachment is so strong that if a third 
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Detta scenario för in resonemanget på steget från två till tre deltagare i en 
grupp vilken enligt Simmel förändrar en grupps karaktär fundamentalt och 
markerar övergången till att utgöra en grupp. Detta kvantitativa steg från två 
till tre deltagare är enligt Simmel därtill det kvalitativt största steget vad 
gäller skillnaden i olika stora gruppers sociala karaktär. Skillnaden i socialt 
förhållningssätt mellan grupper med tre, fyra, fem eller flera deltagare 
innebär inte en jämförbar social förändring som den skillnad som uppstår 
mellan två och tre deltagare.202 Medan dyaden som är beroende av båda 
personernas uppmärksamhet mot och bekräftelse av varandra inte kan hållas 
vid liv om den riktade uppmärksamheten mot varandra försvinner så kan en 
grupp på tre eller fler personer alltid fortsätta att existera även om en enskild 
persons uppmärksamhet riktas åt ett annat håll eller om en person träder ur 
gruppen. Dessutom är triaden sårbar då den ständigt hotar att sammanfalla i 
en dyad mellan två deltagare medan den tredje deltagaren lämnas utanför.  

Även om Simmels analys av intimitet som ett karaktäristiskt drag hos 
dyaden är välformulerad så bjuder hans text ändå på vissa öppningar för 
intimitet i mer omfattande grupper. Dels då hans behandling av intimitet 
lämnar utrymme för att inte alla dyader uppnår en intim prägel trots att de 
har de bästa förutsättningarna för detta. Dels då Simmels diskussion av 
dyadiska eller tvåställiga relationer också omfattar relationer mellan grupper 
och till och med nationer och inte endast mellan två personer.203 Det är då 
visserligen fortfarande den tvåställiga relationen mellan två enheter som är 
avgörande för den dyadiska relationen, men i dessa sammanhang nämner 
Simmel att den sociala prägel som finns inom respektive grupp kan vara mer 
eller mindre intim även om större grupper ofta präglas av tomrum mellan 
människor: 

Es ist für die Konfiguration einer Gruppe durchaus wesentlich, ob sie so 
beschaffne Einsamkeiten in ihrer Mitte begünstigt oder überhaupt ermöglicht. 
Enge und intime Gemeinschaften gestatten oft keine derartigen, gleichsam 
luftleeren Interzellularräume in ihrer Struktur.204  

                                                                                                                   
element were to enter the circle, even though it is indirectly an element of cohesion, it would 
stimulate consciousness not so much of the attachment, which already exists in its highest 
degree, but rather of the indirectness of the relation through the third factor, which would thus 
operate relatively as an interruption. We must not overlook the fact, which is of the highest 
importance for all human attachment, that every mediation inserts itself between the elements 
which are to be combined, and thus separates in the very act of uniting them. When mediation 
is no longer necessary, this factor of interposition and separation, latent in every mediation, is 
accentuated: where mediation is superfluous, it is for that very reason worse than super-
fluous.” Simmel (1902) s. 167. 
202 Simmel (1992 [1908]) s. 117. 
203 Simmel (1992 [1908]) s. 100. 
204 Simmel (1992 [1908]) s. 97. I svensk översättning: ”Det är mycket väsentligt för en grupps 
struktur, om den gynnar, eller överhuvudtaget tillåter, en sådan ensamhet i sin mitt. Täta och 
intima former av gemenskap tillåter ofta inga sådana liksom lufttomma mellanrum mellan 
cellerna i sin struktur.” Simmel (1981) s. 158. 
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En sådan glidning bort från tvåpersonförhållandets intimitet till en möjlig 
gruppintimitet finner vi fortsatt i Simmels formulering att:  

Je umfänglicher eine Gemeinschaft ist, desto leichter bildet sich einerseits 
eine objektive Einheit über den Einzelnen, und desto unintimer wird sie 
andrerseits; diese beiden Züge sind innerlich verbunden.205  

 
Simmel menar visserligen att intimiteten minskar när antalet deltagare i en 
grupp ökar, men likväl så finns här en möjlighet för intimitet i större grupper 
än i parrelationer. Det verkar emellertid då inte handla om samma intimitet 
som den som präglar dyadens totala hänvisadvaro till en annan. Intimiteten 
mattas snarare enligt Simmel av när gruppen blir mer omfångsrik. För att en 
sådan mildare upplevelse av intimitet ska uppstå i grupper av större kvantitet 
så måste avståndet mellan alla deltagare upplevas som jämnt så att det inte 
uppstår några tomrum i gruppen. 

Simmel berör inte i sin analys upplevelsen av sig själv och sitt sociala 
vara i en relation (vilket jag har framfört som en innebörd av socialitet). 
Därför berör han inte heller den upplevelse av att vara mer än sig själv som 
framkommit i den fenomenologiska analysen. Simmels diskussion av dyaden 
och andra grupper drivs istället framförallt med hjälp av den, enligt honom, 
tankemässigt nödvändiga åtskillnaden mellan form och innehåll. Jag 
uppfattar Simmels distinktion mellan form och innehåll, i detta samman-
hang, som om formen för relationer utgörs av det sätt att relatera till 
varandra som präglar en relation medan innehållet innebär substantiella 
egenskaper, handlingar och intentioner som ryms inom relationens ram.206 
Det är enligt Simmel viktigt att särskilja det innehållsmässiga, som 
exempelvis att vara fysiskt nära varandra, att äta middag tillsammans, att 
dela smutstvätten eller annat som Simmel omtalar som ”vardagens likgiltiga 
intimiteter” från intimitet som form.207 Han uttrycker detta också genom att 
påtala att intimitet i den betydelse som det har diskuteras i relation till dyader 
bör förstås som en specifik form för samvaro.  

Enligt den bivalenta sociologik som enligt Simmel bestämmer dyadens 
sociala karaktär borde emellertid alla dyader vara intima eftersom det är 
formen, och i det här fallet formen på grund av antalet deltagare, som avgör 
en relations sociala drag.208 Men som vi redan har sett exempel på i texten 
uppfattar jag Simmels formulering av att relationen också måste uppfattas 
som betydelsefull för att präglas av intimitet, som att han menar att 
                                                 
205 Simmel (1992 [1908]) s. 106. I svensk översättning: ”Ju mer omfattande en gemenskap är, 
desto lättare bildar den å ena sidan en objektiv enhet över de enskilda, och desto mindre intim 
blir den å den andra; dessa båda drag hänger ömsesidigt samman.” Simmel (1981) s. 166. 
206 För diskussioner om distinktionen form – innehåll hos Simmel, se exempelvis Stockelberg 
(2005); Weingartner (1959). För distinktionens relation till socialitetsbegreppet se Wide 
(2009). 
207 Simmel (1992 [1908]) s. 105. 
208 Uttrycket bivalent sociologik är hämtat från Pyhtinens kommande uppsats.  
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relationens innehåll, till viss del, är avgörande för detta. Intimitet handlar då 
inte enbart om att två parter är helt nödvändiga för relationens fortlevnad. 
Relationen i sig måste också upplevas som speciell, och betydelsefull för att 
vara intim. Varken formen för eller innehållet i relationen utgör i sig 
fullständiga förklaringar till intimitet. De verkar snarare behövas till viss del 
båda två, formen som hänvisadvaron till varandra och innehållet som 
upplevelsen av relationen som unik och betydelsefull. Simmel påtalar också 
att upplevelsen av relationens betydelsefullhet eller unicitet inte behöver 
vara objektivt sann. Troligtvis är det till och med så att många av de 
relationer som upplevs som unika i stort sett är identiska med många andra 
relationer. Att ett förälskat par inte kan föreställa sig att några tidigare har 
älskat som de, visar sig till exempel vara en upplevelse som gäller för många 
förälskade par. Huruvida en relation är intim eller ej beror enligt Simmel inte 
på om att den betraktad utifrån och i jämförelse med andra relationer faktiskt 
är unik eller ej, utan snarare på om personerna som ingår i relationen 
upplever den så. 

Med den läsning av Simmels behandling av dyader och intimitet som jag 
har presenterat här har jag velat lyfta fram intimitet som ett speciellt socialt 
drag i relationer mellan två personer. Den intimitet som framträder hos 
Simmel innebär framförallt en ömsesidig hänvisadvaro till varandra och en 
exklusivitet i relationen som gäller såväl formen för som relationens 
betydelse för de inblandade. Detta stämmer på det hela taget väl med den 
formulering av fullständig riktadhet och närvaro i nuet som framkommit som 
drag av intimitet i den föregående fenomenologiska analysen. Jag uppfattar 
också Simmels formulering av form i detta fall som på flera sätt liknande 
den betydelse som jag lägger i socialitet, även om de enskilda personernas 
upplevelser ej berörs av Simmel. Syftet med att diskutera intimitet som ett 
slags socialitet i grupper av olika storlek är emellertid inte detsamma för mig 
som för Simmel. Simmel vill med sin sociologiska aritmetik visa hur antalet 
deltagare påverkar en grupps sociala kvalitet. Jag däremot är intresserad av 
att förstå intimitet som social kvalitet och som möjlig att uppstå i sociala 
sammanhang, också av olika kvantitet. Min läsning av Simmel både vinklar 
och avgränsar därför i viss mån hans fullständiga resonemang. Och även om 
den intima socialitet som framkommer i Simmels tvåställiga relationer inte 
till fullo överensstämmer med den formulering som jag har föreslagit av 
intimitet som socialitet så utgör de båda formuleringar av ett särskilt sätt att 
vara social på. Denna grundläggande likhet gör det också möjligt att föra in 
Simmels förståelse av intimitet i den betydelse av intimitet som socialitet 
som jag redan preliminärt har formulerat och att ta denna vidare till 
kvantitativt mer omfattande sociala sammanhang. Detta har ju också visat 
sig vara möjligt redan i Simmels egen text, även om hans analys av intimitet 
som en specifik relationell form framförallt är kopplad till dyaden.  
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Grupper 
Medan Simmel definierar grupper som sociala sammanslutningar bestående 
av tre eller flera deltagare så har annan och senare forskning om grupper 
föreslagit definitioner vilka betonar att en social sammanslutning måste 
präglas av gemenskap för att utgöra en grupp. Vanligen skiljs gruppen då 
från å ena sidan aggregat förstått som en samling människor samlade på 
samma plats vid samma tidpunkt och å andra sidan sociala kategorier 
förstått som människor med någon gemensam egenskap eller ett gemensamt 
öde.209 Grupper förstås därför i regel som en samling människor som har en 
gemensam uppgift och ofta en tydlig struktur.210 Sådana definitioner fångar 
emellertid inte nödvändigtvis den sociala prägel eller socialitet som är av 
intresse för denna analys av intimitet i grupper. Sartres distinktion mellan 
grupper och deras asociala motsats serier bygger däremot på just en skillnad 
i relationellt förhållningssätt mellan deltagare i olika sociala sammanhang.211 
Serier och grupper betraktas som två ytterligheter i människors sätt att 
relatera till varandra och därmed som två olika slags socialitet. Grupper 
bygger på att människors förhållande till varandra är invändigt och 
ömsesidigt. Varje enskild person i gruppen bekräftas och förstärks av att 
vara en del av gruppen. Den beskrivning av att vara del av en grupp som hos 
Sartre mest liknar intimitet som socialitet och som dessutom uppfyller 
Simmels krav på att sakna en överindividuell enhet är när gruppen upplevs 
som ett ”stort jag”.212 Detta stora jag innebär att alla gruppens medlemmar 
upplever de andra som ett mångfaldigande av sig själv, som om de vore 
samma person. Även om en uppdelning av funktioner eller uppgifter sker 
inom gruppen så karaktäriseras dess sociala förhållningssätt av att dess 
medlemmar utgör en helhet tillsammans. För serier gäller det motsatta. Där 
präglas personernas inbördes förhållande till varandra av ett ömsesidigt 
oberoende och en passivisering av varandra. Även om alla personer befinner 
sig i samma situation så är situationen inte gemensam; personerna är 
likgiltiga för varandra och upplever ingen gemenskap.213 Att stå i kö för att 
uträtta något ärende används ofta som ett exempel på serialitet, då alla i en 
sådan situation tydligt är överflödiga och till och med i vägen för varandra. 
Även om alla som står i kön har samma mål och uppgift – att nå fram till 

                                                 
209 Gitter (1952). 
210 För några vanliga definitioner av grupper se Brown (2000). 
211 Denna diskussion återfinns i Sartres Critique of Dialectical Reason, (1976). I relation till 
distinktionen mellan serier och grupper använder jag mig till stor del av Østerbergs uttolkning 
av denna som återfinns i flera av hans böcker. Se framförallt Østerberg (1991). Østerberg, 
vilken kanske är den nordiske sociolog som bäst känner Sartre har i sin presentation av 
begreppsparet grupp och serie kondenserat Sartres poäng med dessa som utgörande två 
åtskilda socialitetsformer. Østerberg är i sin läsning Sartres idéer trogen samtidigt som han 
mer tydligt än Sartre själv lyfter fram det socialt betydelsefulla i dem. 
212 Østerberg (1995) s. 72. 
213 Østerberg (1991) s. 69. 
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början av kön och uträtta sitt ärende – så är de alla skilda från varandra och 
utan gemensam uppgift.  

Avgörande för användbarheten av Sartres distinktion mellan grupper och 
serier är att de är uttryck för olika sätt att stå i relation till andra på. 
Dessutom har Sartre formulerat det stora jaget i kontrast till idén om grupper 
som präglade av ett substanslikt överindividuellt ”vi”.214 Distinktionen 
rymmer därtill skillnaden mellan grupper och å ena sidan aggregat och å 
andra sidan sociala kategorier. Sartre skulle klassa båda dessa former av 
kollektiv som serier p.g.a. deltagarnas inbördes icke-relationer till varandra. 
Sartres distinktion innehåller också en dynamik genom möjligheten för serier 
att övergå i grupper och grupper att övergå i serier. Det är alltså inte så att 
alla privata ansamlingar av människor alltid utgör grupper, eller att alla kö-
situationer alltid är seriella. Grupper kan exempelvis genom att svära en ed 
på att fortsätta vara så som de är leda till stagnation och övergå i serialitet 
samtidigt som en seriell situation genom att något inträffar som kräver allas 
engagemang kan övergå i en grupp. 

Grupper diskuteras emellertid sällan, eller så gott som aldrig, i termer av 
intimitet. I forskning om grupper används snarare begrepp som dynamik, 
sammanhållning och kohesion för att beskriva de grupper som präglas av 
närvaro, intensitet eller intimitet.215 Det är inte min avsikt att gå i diskussion 
med det forskningsfält som på olika sätt studerar och definierar grupper. Jag 
vill istället för den kommande analysen lyfta fram en ansats som har försökt 
fånga vad jag tycker liknar den intima karaktär som jag formulerat i den 
fenomenologiska analysen, fast i numerärt mer omfattande sammanhang än i 
parsituationer. I likhet med Sartres definition av grupper som präglade av ett 
stort jag så formulerades under perioden sent 1700-tal till tidigt 1900-tal ett 
antal av varandra oberoende förslag på hur vi kan förstå grupper som tycks 
ha ett eget liv. Dessa forskare tillskrev gruppen ett slags agens, medvetande, 
kognition eller kraft och kallas därför för ”group-mind-traditionen”.216 Det 
kanske mest kända exemplet på en sådan formulering finner vi i Gustave 
LeBons bok Massans psykologi:217 

Under certain given circumstances, and only under those circumstances, an 
agglomeration of men presents new characteristics very different from those 
of the individuals composing it. The sentiments and ideas of all the persons in 
the gathering take one and the same direction, and their conscious personality 

                                                 
214 Østerberg (1995) s. 73. 
215 Se exempelvis Brown (2000), framförallt s. 44-55. 
216 Reicher (2001). Genom att tillskriva gruppen en substanslik karaktär utgör denna group-
mind-tradition just en sådan ansats som Sartre sätter sig emot i sin formulering av det stora 
jaget. 
217 Boken utkom 1895 på franska med titeln ”La psychologie des foules”. Då jag inte 
behärskar franska använder jag mig här av en engelsk översättning. 
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vanishes. A collective mind is formed, doubtless transitory, but presenting 
very clearly defined characteristics.218 

 
I sina försök att svara på hur deltagandet i en grupp kan påverka dess 
medlemmar så att de alla beter sig likartat men annorlunda mot hur de brukar 
göra som enskilda individer tilldelar LeBon gruppen en organisk karaktär, ett 
eget liv och en själ som påverkar dess enskilda medlemmar. LeBon finner ett 
sådan kollektivt medvetande framförallt i oorganiserade och våldsamma 
massor och menar att det är rena tillfälligheter som får människor som inte 
på några andra sätt är bundna till varandra att bli del av den psykologiska 
massa som uppstår. När detta inträffar menar LeBon att massans deltagare 
trots olikheter i levnadsförhållanden, sysselsättning, karaktär och bildnings-
grad enbart genom att vara på samma plats vid samma tidpunkt förändras i 
en likartad riktning: 

The fact that they have been transformed into a crowd puts them in 
possession of a sort of collective mind which makes them feel, think, and act 
in a manner quite different from that in which each individual often would 
feel, think, and act were he in a state of isolation.219 

 
Massan präglas enligt LeBon av stark känslomässig smittsamhet och det 
stora antalet deltagare anses i sig påverka individernas omdöme och känslor i 
en negativ och destruktiv riktning. Känslostämningar sprids inom massan så 
att de enskilda individerna enligt LeBon närmast utsätts för en hypnos där 
det individuella medvetna jaget och omdömet går förlorat. 

I LeBons beskrivningar är det alltså våldsamma och okontrollerade 
massor av människor som förstås som om de vore drivna eller smittade av en 
överindividuell kraft. William McDougall formulerade emellertid en lik-
nande idé om ett gruppmedvetande som kan uppstå i högt organiserade 
grupper som nationer eller organisationer. Medlemmarna i en sådan grupp 
som har en längre livstid än sina enskilda medlemmar agerar inom ramen för 
gruppen som om de vore del av en kollektiv individ.220 Istället för att fråntas 
sin individualitet i gruppen så menar McDougall snarare att gruppens 
medlemmar får ett tillägg av vissa specifika drag som personerna inte har när 
de agerar utanför gruppen. Såväl gruppen som deltagarna kan endast förstås 
som del och helhet i relation till varandra. 

The society has a mental life which is not the mere sum of the mental lives of 
its units existing as independent units; and a complete knowledge of the 
units, if and in so far as they could be known as isolated units, would not 
enable us to deduce the nature of the life of the whole […] Since, then, the 
social aggregate has a collective mental life, which is not merely the sum of 

                                                 
218 LeBon (2001) s. 13, min kursivering. 
219 LeBon (2001) s. 15. 
220 McDougall (1921). 



 

 97 

the mental lives of its units, it may be contended that a society not only 
enjoys a collective mental life but also has a collective mind or, as some 
prefer to say, a collective soul.221  

 
LeBon och McDougall var inte de enda forskarna i denna group-mind-
tradition men deras skilda ansatser att formulera en särskild social kvalitet 
som präglar vissa grupper och som påverkar dess medlemmar liknar båda i 
sin ansats mitt intresse av att förstå intimitet som ett slags socialitet.222 Det 
kanske visserligen är svårt att utifrån denna kortfattade återgivning av deras 
mest centrala formuleringar finna dem tillämpbara på situationer som präglas 
av intimitet. Huruvida detta är fruktbart eller ej får den kommande analysen 
utvisa. Jag vill nämligen använda dessa två beskrivningar av grupper som 
präglas av ett gruppmedvetande som grund för urvalet av situationer för en 
analys av grupper på fler än tre deltagare.223 Att de två formuleringarna 
skiljer sig åt och tillskrivs högst olikartade grupper ser jag inte som någon 
brist för denna analys utan snarare som en tillgång då de spänner över såväl 
välorganiserade grupper som massan och därmed utgör två steg i ökad 
mängd. När jag nu övergår till att diskutera intimitet i grupper kommer de 
exempel som berörs under rubriken ”välorganiserade grupper” att stämma 
överens med McDougalls definition av grupper som har ett grupp-
medvetande medan de exempel som återfinns under rubriken ”massan” 
stämmer överens med LeBons definition av besjälade grupper.224 

Välorganiserade grupper 
Jag vill inleda behandlingen av intimitet i grupper med att illustrera en 
gruppsituation som på flera sätt stämmer överens med den beskrivning av 
intimitet som socialitet som den föregående analysen, intimitetens 
fenomenologi, avslutades med. Detta är att sjunga i kör: 

När alla i kören från högsta sopran till lägsta bas inklusive dirigenten vill och 
uttrycker exakt samma sak och publiken – församlingen – andlöst tar emot 
musiken. När 20-30 personer under intensiv koncentration riktar sin psykiska 
energi åt samma håll, ja då upphör man som korist att vara individ och man 
flyter in i ’körkroppen’.225  

 

                                                 
221 McDougall (1921) s. 7. 
222 I denna text representeras traditionen av LeBon och McDougall. För en mer kritisk och 
särskiljande diskussion av deras idéer i relation till andra samtida diskussioner se exempelvis 
Bogardus (1964) s. 457 ff. 
223 Ansatser liknande deras är dessutom svåra att finna i senare forskning om grupper. Reicher 
(2001); Worchel (2003). 
224 I ett första utkast till detta kapitel var diskussionen av gruppmedvetande-traditionen mer 
central. Se Intimitet som gruppfenomen? – En relationell tolkning av gruppsjälen, Mjöberg 
(2006). 
225 Linzander (1982) s. 10. 
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Vad som beskrivs i denna körsituation är hur en grupp bestående av så 
många som 20-30 personer i egenskap av sina olika stämmor i en situation 
av sjungande utgör en helhet som kör. Körsituationen präglas av att alla 
korister tillsammans med sina enskilda röster och stämmor skapar en 
gemensam röst. Genom att uttrycka sig själva tillsammans med andra i en 
gemensam handling överskrider de enskilda personerna sig själva, blir mer 
än sig själva genom att vara del av vad som illustrativt kallas ”körkroppen”. 
Körsituationen visar sig i denna beskrivning innebära en gränslös 
jagupplevelse där jaget omfattar hela kören. Kören utgör också i sig en 
körkropp vilken med en sådan symbolisk benämning uttrycker en upplevd 
fysisk såväl som mental närhet med alla i denna körkropp som vore de en 
snarare än flera kroppar. Själva sången präglas också av en närvaro i nuet 
genom varje korists fullständiga fokus på sin egen del av sången och 
stämman samtidigt som nuet sträcker ut sig genom sången. Då alla korister 
har samma riktadhet mot sången kan också en fullständig riktadhet upplevas 
av alla. Körsituationen passar väl som exempel på en gruppsituation som 
präglas av en intim socialitet men får här endast tjäna som en inledande 
illustration. Jag vill istället övergå till en annan, på vissa sätt liknande, 
gruppsituation och diskutera denna litet mer ingående.  

Den grupp som jag vill analysera närmare är hämtad från idrottens värld 
där fotbollslaget får stå modell för lagsporter.226 Precis som kören är 
fotbollslaget en välorganiserad grupp, där deltagarna har speciella roller och 
där gruppen som helhet ägnar sig åt såväl övning som framträdanden. Jag 
vill börja med att ge en bild av fotbollslaget strukturellt. Att vara del av ett 
lag innebär att tillhöra en liten men synnerligen organiserad grupp. Hur 
många spelare ett lag består av är på förhand bestämt liksom varje enskild 
spelares roll eller position. På så sätt är fotbollslaget ett exempel på en grupp 
där idén om gruppen och dess uppgift ligger utanför gruppens specifika 
deltagare. Själva strukturen ger inte utrymme för improvisation eller 
förändring. Idén om laget är också oförändrad oavsett vilka som för tillfället 
är dess deltagare. Laget som idé är framförallt synligt om det betraktas över 
längre tid och det är i egenskap av att överleva de enskilda deltagarna som 
detta slags grupp har beskrivits som utrustat med ett gruppmedvetande.227  

En strukturell blick betraktar laget helt och hållet utifrån. Vad vi möjligen 
kan få veta och förstå om laget som grupp begränsas därigenom också till 
strukturella och formella drag. Laget syns utifrån betraktat som bestående av 
bestämda positioner vilka kan ersättas av någon annan person vid vilken 

                                                 
226 För en mer genomgående diskussion av intimitet i relation till sport, se Fredrik Schougs 
avhandling Intima samhällsvisioner (1997), i vilken sporten undersöks som fält, omfattande 
såväl sportutövare, supportrar, lagledare och mediebevakning, i relation till ett alltmer utbrett 
intimitetsideal. 
227 McDougall (1921). 
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tidpunkt som helst.228 Fotbollslaget framstår som en grupp med en speciell 
uppgift, ett speciellt mål och en speciell struktur. Men en yttre blick förmår 
inte fånga spelarnas sätt att relatera till varandra, inte heller kan den blotta 
spelarnas upplevelser av att vara deltagare i en sådan gruppsituation. För att 
nå detta behöver gruppen istället betraktas inifrån. Jag vill därför fortsätta 
analysen av laget genom att skissa en hypotetisk konstruktion av hur en 
match kan uppfattas och upplevas under det att den spelas.  

För att lagets relationella aspekter ska bli synliga tänker vi oss laget under 
det skeende som en match utgör. Med laget betraktat i en enskild 
matchsituation, som ett 90 minuter långt nu, menar jag att laget och matchen 
kan analyseras fenomenologiskt. I varje matchsituation är de enskilda 
spelarna beroende av varandra och utgör tillsammans genom sina respektive 
positioner ett lag både som idé och som kropp. Det som händer under 
matchen är att spelarna i sitt relationella sätt att vara i laget förändras från att 
vara enskilda till att bli samspelta. De blir under spelet mer än sig själva som 
enskilda personer och positioner. De blir både sin position och laget. I denna 
situation överskrider spelarna vad de till synes är som enskilda spelare och 
införlivar hela laget och idén om spelet i sitt agerande under matchen. De är i 
denna upplevelse oceanska i sin upplevelse av sig själva som lagspelare. När 
spelet flyter på spelar samtliga spelare sina positioner på ett sätt som gör att 
skarvarna mellan dem inte upplevs. I den situation som då uppstår ser 
spelarna inte tio andra medspelare och elva motspelare utan snarare två lag i 
samspel – situationen blir tvåställig och kan med Simmels termer förstås 
som intim till formen.  

Den tvåställiga relation som uppstår är enklast att förstå ur den enskilde 
spelarens perspektiv som präglad av fullständig riktadhet mot matchen som 
skeende. Om vi utgår från varje enskild fotbollsspelare så bör vi inte tänka 
oss att denne har dyadiska relationer till alla de andra respektive spelarna. 
Den dyadiska hänvisadvaron uppstår istället (framförallt) mellan spelaren 
och laget. Laget är den andra part som spelarna hela tiden står i relation till. 
På så sätt framstår inte idén om gruppen (laget) som ett tredje vilket står 
mellan eller över två redan befintliga parter, utan snarare som den andre mot 
vilken varje deltagares dyadiska relation uppstår. Den intimitet som kan 
uppstå genom att olika deltagare undviker att falla in i dyader inom gruppen 
och istället låter gruppen vara den andra parten skapar jämna relationella 
mellanrum mellan individerna så att det som Simmel antytt inte uppstår 
några tomrum. Emellanåt händer det att någon spelare gör en soloprestation 
eller att två spelare börjar spela som om de vore ensamma i matchen. Detta 
sker emellertid fortfarande med hänvisadvaron till laget och det pågående 
spelet. Och de andra spelarna bekräftar hänvisadvaron genom att såväl tillåta 
som underlätta dessa delar av spelet och riktar på så sätt lagets upp-

                                                 
228 Jag menar då inte under en match, utan under och mellan säsonger. För byte av spelare 
under en match gäller speciella regler. 
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märksamhet tillbaka på dessa infall i spelet. Men också laget som helhet 
visar i den tvåställiga relationen sitt beroende av alla sina spelare och av alla 
spelare i lika stor utsträckning. Alla spelare (positioner) behövs och de utgör 
för varandra en del av samma lagkropp. Ingen position eller person ”sticker 
ut” eller intar en mer central roll än någon annan i en sådan situation. Laget 
kan därför också uppfattas som riktat till och beroende av alla sina spelare. 

Den dynamik som finns inbyggd i spelet innebär att det sätt som spelarna 
står i relation till varandra på kan och kommer att förändras över tid. 
Exempelvis sker detta när spelarna betraktar gruppen utifrån yttre faktorer 
som att sträva efter att laget ska få en bra plats i serien eller genom att 
jämföra årets resultat med tidigare år. Genom sådana handlingar uppfattas 
gruppen eller laget utifrån och laget förlorar sin prägel av nuflöde. När en 
sådan yttre blick plötsligt infinner sig så visar sig gruppens status skifta från 
att vara grupp till att bli en social sammanslutning. Hänvisadvaron till 
varandra och situationen upphör, de enskilda spelarna upplever sig själva 
som enbart sig själva och närvaron i nuet är bruten.  

Med denna analys förstås grupper som fotbollslaget och kören inte som 
oavbrutet intima. På grund av sin struktur, sin uppgift och sin över-
individuella enhet kan de över tid inte präglas av intimitet. Fotbollsmatchen 
tar oundvikligen efter 90 minuter slut och de trötta spelarna går av planen, in 
i duschen där de blir ”sig själva” igen.229 På liknande sätt upplöses körens 
körkropp efter det att en konsert tagit slut. Dessa exempel visar därför 
(endast) hur en grupp kan förstås som intim under förutsättning att dess 
deltagare betraktar sig själva som del av gruppen, gruppen som beroende av 
dem och sig själva som beroende av gruppen. I detta tillstånd är över-
skridandet av den enskildes själv tydligast. Varje deltagare är gruppen och 
gruppen är vad den är i relation till alla deltagare.  

Fotbollsmatchen och körsången utgör båda exempel på hur skeenden i 
gruppsituationer kan förstås som präglade av intimitet som socialitet när 
deltagarna samtidigt är både del och helhet. Dessa grupper på fritidens arena 
med lust- och lekfulla innehåll är kanhända lätta att uppfatta som intima då 
de inte bara som form överensstämmer med det som vi har diskuterat som en 
intim socialitet, utan även till sina innehåll är lustfyllda. Men vi ska också 
titta lite närmare på mer omfattande och ostrukturerade sociala samlingar 
som präglas av en mer tillfällig, oplanerad och inte alltid lika vänlig natur. 

Massan 
På fotbollsarenan finns inte bara fotbollslagen utan även dess supportrar, 
vilka under vissa specifika förhållanden eller skeenden utgör det slags massa 
som LeBon har beskrivit som utrustad med ett kollektivt medvetande. När 
supportrarna övergår i en sådan massa är det inte matchen som situation som 
                                                 
229 Fundberg (2003). 
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är av intresse utan den situation som uppstår då delar av supporterskaran 
bryter sig ut ur helheten och driver fram längs arenan och stadens gator som 
huliganer. Då såväl massan som huliganer är förknippade med destruktivitet 
och vandalism utgör de innehållsmässigt inte exempel som direkt låter sig 
förknippas med intimitet. Som material för denna analys är det emellertid 
den socialitet som präglar massan (av huliganer) som är av intresse. Liksom 
Simmel påpekar att vardagens likgiltiga intimiteter som innehåll inte avslöjar 
huruvida en relation är att betrakta som intim eller ej till formen så menar jag 
att massans våldsamma innehåll inte är vad som avgör om den kan förstås 
som präglad av intimitet som socialitet eller ej. 

Jag vill inleda också detta exempel med en kort strukturell beskrivning. 
På fotbollsarenan består supporterskaran av en stor blandning av människor, 
en organiserad hejarklack, familjer som är intresserade av fotboll som nöje, 
medlemmar i en supporterorganisation som följer en hel serie av lagets 
matcher. Vid varje enskild match är emellertid sammansättningen av 
människor olika. Supportrarna kan på det hela taget därför betraktas som en 
tillfällig ansamling människor i såväl struktur som varaktighet. Som 
åskådare och supporter på arenan finns (förutom för hejarklacken) inte några 
formella positioner att inta, inte någon utpekad ledare eller andra 
medlemspositioner. Alla åskådare kan snarare sägas ha samma position 
gentemot varandra. På arenan har supportrarna en till stor del passiv roll som 
åskådare till matchen. Men de har en beredskap för vad som kan ske under 
en match. Som massa präglas de nämligen enligt LeBon av en emotionell 
bindning till matchen och åtminstone vissa av dem väntar i beredskap på att 
något ska ske som ger dem anledning att bryta passiviteten. Det är denna 
emotionella beredskap vilken (ibland) slutligen bryter ut i upplopp som har 
lett till att massor av detta slag har beskrivits som utrustade med ett 
kollektivt medvetande.230 

För att uppfatta massan som helhet krävs en höjd blick. Den kan på grund 
av sin omfattning nämligen inte uppfattas på annat sätt än som helhet. Om 
blicken fästs på enskilda personer eller grupperingar förloras blicken för 
helheten, vilken utgörs av en oöverskådlig mängd av människor som alla är 
del av samma situation men ändå inte. Det är genom det stora antalet som 
massans speciella sociala karaktär uppstår.231 Beskrivningen av massan ovan 

                                                 
230 LeBon (2001). 
231 I Østerbergs analys av Oslo vilken framför allt betonar det sociomateriella, alltså hur det 
materiella skiktet av världen sätter begränsningar och förutsättningar för människors sociala 
liv, ägnas massan viss uppmärksamhet. I relation till Sartres två centrala begrepp projekt och 
fakticitet skriver Østerberg (2000) om massan: ”Ordet ’massa’ handlar om mänsklig fakticitet: 
ett stort antal människor förtätade inom ett begränsat område. Själva antalet är i sig skakande. 
Varför finns det så många människor? Massan påminner oss om vår numeriska aspekt, som 
visar sig tydligast i ett rum där luften börjar tryta för att vi är så många, eller när det av någon 
anledning utbryter panik. Medmänniskorna upplevs då som en massa i fysisk mening, som 
något trögt, ogenomträngligt och tungt som bara utgör ett hinder. Massans aspekt hos oss 
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är strukturell och fullkomligt betraktad utifrån. För att i termer av socialitet 
analysera vad som sker när supportrarnas beredskap får tillfälle att mynna ut 
i handling följer nedan några exempel på situationer där huliganer gör 
upplopp. Beskrivningarna är hämtade ur den amerikansk-brittiske 
journalisten Bill Bufords bok Among the thugs, i vilken han skildrar massans 
förvandling och dess sociala karaktär inifrån.232 Buford beskriver sin egen 
upplevelse av att vara individ i massan med följande ord: 

I was, in what I was sensing and thinking, completely intact as an individual. 
And it was me, as individual, who was then crushed on all sides by strangers, 
noticing their features, their peculiarities, their smells – except that, once the 
match began, something changed. […] It was involving so many aspects of 
my person – what I saw, smelled, said, sang, moaned, what I was feeling up 
and down my body – that I was becoming a different person from the one 
who had entered the ground: I was ceasing to be me. There wasn’t one 
moment when I stopped noticing myself; there was only a realization that for 
a period of time I hadn’t been.233 

 
Vad gäller massans övergång till ett slags kollektiv individ menar Buford att 
ett centralt ögonblick av dynamik uppstår i en samling av människor då ett 
antal enskilda personer upphör att vara ett antal enskilda personer och blir 
till ett. Han påtalar också att detta delvis är en fråga om språkbruk, då en 
massa, och en gruppkropp omtalas i singular när ett tillräckligt stort antal 
människors handlingar sammanfaller och tillskrivs mening.234 Vad som får 
huliganerna att röra sig som en kollektiv individ är enligt honom fullständigt 
beroende av att ”den rätta stämningen” infinner sig. När detta inträffar rör 
sig massan helt samspelt. Buford menar att detta sker utan ledare och enbart 
genom att en stämning och spänning sprids inom gruppen så att de skapar 
någonting nytt av sig själva.235 I det ögonblick då supportrarna blir huliganer 
överskrider de enskilda personerna sig själva i sin självupplevelse. Detta 
överskridande av självet genom att upptas av grupp-kroppen visar påtagliga 
likheter med den upplevda gränslöshet och fysisk/mentala närhet som vi har 
sett prov på i andra intima situationer. 

I det skeende som Buford beskriver när huliganerna har gett upp 
fotbollsarenan och istället drar fram längs gatorna karaktäriseras massan av 
alla enskilda deltagares arbete för att inte förlora sin plats och hamna utanför 
den massa som är i rörelse. Att hålla helheten intakt är den centrala 
uppgiften och präglar massans inbördes relationer. Att förhålla sig till 
massan som om man var en nödvändig del av den och med en övergripande 

                                                                                                                   
själva är en fakticitet som vi vanligtvis överskrider, men som kan bli påtaglig i massituationer 
som när polisen kör in i folkmassan och delar ut sina batongslag.”( s. 15). 
232 Buford (1993). 
233 Buford (1993) s. 166-167. 
234 Buford (1993) s. 165. 
235 Buford (1993) s. 284. 
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strävan att inte hamna utanför får också påtagliga följder i handling. Buford 
skriver om detta: 

I groaned when the crowd groaned, and when it surged in one direction, and 
we all had to tumble with it, I instinctively reached out for the people near 
me, clinging to stay upright. And when the crowd surged back again and we 
all tumbled back with it, I found that these same people was reaching out for 
me. Having just walked in from the street, I had stepped into a situation of 
unusual intimacy, and while I hadn’t said more than a few words to the 
people near me – we were pressed too closely together to have a conversation 
– something was being communicated between us.236 

 
Här framkommer med tydlighet hur den egna personen på en och samma 
gång uppfylls, utvidgas och utplånas. Ett slags närhet och upplevelse av att 
vara del av en gemensam kropp tycks uppstå trots eller på grund av den i 
stort sett totala avsaknaden av kommunikation med de andra. Den 
ömsesidiga hänvisadvaron mellan enskilda individer är helt bruten och 
riktadheten är till flödet i situationen. Situationen präglas emellertid av en 
närvaro i nuet, men utan social riktadhet gentemot någon (enskild eller flera) 
annan.237 Ingen enskild individ är i massan riktad mot någon enskild annan 
deltagare. På så sätt utgör massan mer en serie än en grupp i Sartres mening. 
Samtidigt behöver medlemmarna varandra eftersom massan får sin kraft av 
att vara just massiv. Den enskilde personens plats i massan är däremot inte 
unik så som Simmel beskrivit den enskildes unika position i dyaden. Den 
enskilde har ingen särskild uppgift i relation till helheten. Alla är i 
situationen snarare likadana och utbytbara. Men massan är likväl samtidigt 
unik för individen och massan behöver sina deltagare för att bestå. 
Personerna i massan står därför på sätt och vis i hänvisadvaro till helheten på 
ett sätt som påminner om de drag som Simmel beskrivit som intima. Om den 
totala hänvisadvaron till helheten kan tolkas som att den innebär en jämn 
fördelning av uppmärksamhet till alla, vilket vi föreslagit även för 
fotbollslaget, kan massan betraktas som intim i den mån dess deltagare inte 
riktar mer uppmärksamhet mot någon enskild person än någon annan. Det 
uppstår med Simmels ord inga tomrum i massan, då en relation uppstår 
direkt mellan individen och helheten. Att inte sticka ut – att bekräftas genom 
att vara identisk med alla andra som är delar av helheten – utgör individens 
relation till massan. Massan är också öppen för alla och blir mer av sig själv 
ju fler deltagare den får. Därmed minskar kontakten mellan deltagarna för 
varje ny deltagare som tillkommer utan att detta påverkar den enskildes 
relation till massan.  

                                                 
236 Buford (1993) s. 162. 
237 Detta sociala förhållningssätt har av Østerberg (2000) kallats för en reducerad socialitet ( s. 
101-103). 
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Buford fortsätter med att beskriva den känslomässiga upplevelsen som 
följer i sådana situationer: 

I am attracted to the moment when consciousness ceases: the moments of 
survival, of animal intensity, of violence, when there is no multiplicity, no 
potential for different levels of thought: there is only one – the present in its 
absoluteness.238 

 
Denna absoluta närvaro är påtagligt lik beskrivningen av oceansk intimitet. I 
sin helt oorganiserade form ger massan möjlighet till en fullkomligt 
ögonblicksbunden närvaro i ett utsträckt skeende. Närvaron i stunden och 
därmed frånvaron av vad som kommer sedan ger massan en rörelse och en 
inbördes anpassning till alla andra. Detta ger massan en speciell karaktär 
som påminner om den intima närvaro i nuet som visat sig i den föregående 
analysen. Buford beskriver upplevelsen av att vara del av en massa som ”an 
experience of absolute completeness”.239 

Den närhet som upplevs i massan är i termer av riktadhet snarare en 
synkroniserad närvaro, en närvaro som inte kräver någon direkt kontakt med 
någon enskild annan, än en ömsesidig och fullständig riktadhet. Massan 
består av kontaktlösa relationer präglade av anonymitet där kraften i massan 
kommer ur detta skydd från kontakt med de andra.  

Huliganerna som grupp skiljer sig markant från parrelationers intimitet 
genom sin mängd, men det är inte framförallt massans stora antal som gör 
den svår att förstå som intim utan det att dess intima drag uppstår i ett 
asocialt (och dessutom våldsamt) sammanhang. Rent innehållsmässigt 
präglas inte huliganernas situation av vad vi empiriskt känner som intima 
handlingar. Däremot kan massan upplevas som unik och betydelsefull och 
därmed kan upplevelsen anses till stor del stämma överens med vår 
formulering av intimitet som socialitet. Den punkt på vilken huliganerna som 
massa skiljer sig från dyaden och de välorganiserade grupper som har utgjort 
övriga exempel i denna analys är att den fullständiga riktadheten bortser från 
de övriga medlemmarna och istället riktas endast mot rörelsen i situationen 
vilken är så hög grad beroende av det momentana att den inte kan rikta sig 
tillbaka till sina deltagare som idé på samma sätt som en organiserad grupp 
kan. 

Även om massor oftast präglas av våld och destruktivitet så är detta inte 
alltid fallet. Dag Østerberg ägnar ett kapitel av sin bok Stadens illusioner åt 
att fenomenologiskt analysera massans potential att generera positiva känslor 
hos sina deltagare. Ett exempel är karnevalståget:240 

                                                 
238 Buford (1993) s. 205. 
239 Buford (1993) s. 205. 
240 Østerberg (2000). 
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Den som deltar i tåget kan bli utom sig av begeistring, och avgränsningen 
gentemot de andra är temporärt upphävd. Medan vi annars är noga med att 
inte stöta emot varandra – ja, inte ens komma för nära – kan tågets deltagare 
tvärtom gå hand i hand, skuldra vid skuldra eller med armarna om varandra. 
Var och en känner sig mycket starkare än tidigare. De andras kroppsliga 
närhet ökar min handlingskraft.241  

 
Det samspel som utspelar sig i karnevalståget är av ett helt annat slag än det 
som utspelar sig mellan huliganerna. Här uppmuntras såväl kroppskontakt 
som samtal. I beskrivningen av karnevalen framkommer också hur samspelet 
mellan karnevalens deltagare och dess åskådare ökar upplevelsen av närvaro 
ytterligare: 

När tusentals människor defilerar så känner sig den enskilde obetydligt liten, 
samtidigt som han eller hon känner sig omåttligt stark genom att tillhöra 
kollektivet. Åskådarna bekräftar deltagarnas situation: de ser de tågande som 
en helhet, medan de som går i tåget inte kan se det utifrån. Tågets utsida 
avspeglas i deltagarnas täta skaror och tillrop. Mellan deltagarna och 
åskådarna uppstår också en gemenskap: åskådarna kastar in blommor i tåget, 
deltagarna hälsar tillbaka, och tillsammans utgör de en enorm grupp såväl 
inifrån som utifrån betraktat.242 

 
Trots sin likhet med huliganerna som massa är karnevalståget på grund av 
sin sällskaplighet lättare att förstå som intimt då också samspelet mellan 
deltagare och åskådare ökar upplevelsen av gränslöshet och av att vara mer 
än sig själv.  

Den socialitet som präglar huliganerna skiljer sig avsevärt från de övriga 
gruppsituationer som använts i denna analys samt från de typiska intima 
situationer som vi mött i den föregående analysen och i forsknings-
översikten. Den skiljer sig från de mindre välorganiserade grupperna då 
riktadheten i massan är mer abstrakt och svårare att uppfatta som ömsesidig. 
Som socialitet förstått förefaller emellertid massan i övrigt att omfattas av 
den formulering av intimitet som socialitet som framkom i den fenomeno-
logiska analysen. Gränslösheten, den fullständiga riktadheten mot varandra, 
upplevelsen av kroppslig och mental närhet, tiden upplevd som ett nuflöde 
återfinns i alla dessa situationer. Det är huliganernas relationella för-
hållningssätt som är svårt att förstå som intimt då deras samspel ter sig 
ickekommunikativt och asocialt. Här möter intimitet förstått som socialitet 
en gräns, inte på grund av antalet deltagare, inte heller främst på grund av 
det våldsamma inslaget, utan snarare på grund av socialitetens grund-
läggande betydelse av sällskaplighet. Även om huliganerna som massa 
präglas av en intensiv närvaro i nuet och i situationen så är den sociala 
riktadhet den präglas av reducerad och asocial.  

                                                 
241 Østerberg (2000) s. 112-113. 
242 Østerberg (2000) s. 113. 
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Gruppintimitet och det stora jaget 
Denna undersökning av intimitet i förhållande till mängden människor i en 
social situation inleddes med Simmels diskussion av intimitetens nödvändiga 
koppling till dyadiska förhållanden, men det är nu dags att sammanfatta vad 
analysen i sin helhet har visat om intimitet i olika stora sociala sammanhang.  

Jag vill börja med att sammanfatta på vilket sätt Simmels bestämning av 
intimitet har utökat förståelsen av intimitet som socialitet. Både i den 
fenomenologiska analysen och i Simmels analys förefaller intimitet vara 
förknippat med en fullständig och ömsesidig riktadhet mellan dem som står i 
relation. En sådan ömsesidig riktadhet har också framställts som en närvaro i 
nuet. Upplevelser av närvaro har även visat sig vara förknippade med 
upplevelser av närhet och hos Simmel av att relationen är betydelsefull på ett 
sätt som ingen annan relation är. Simmel diskuterar överlag inte upplevelsen 
av att vara i en relation utan rör sig på en nivå där han beskriver karaktären 
på den interaktion som utspelar sig mellan parterna i en relation. I Simmels 
diskussion av dyadens intima karaktär är det framförallt exklusiviteten av att 
dela något med bara en annan som lyfts fram, men inte upplevelsen av sig 
själv i relation till den andre. Frågan om det gränslösa jaget kan därför inte 
diskuteras med Simmels begrepp. Däremot erbjuder hans formulering av 
tvåställighetens betydelse för att intimitet ska uppstå en teoretisk förståelse 
av den ömsesidiga och fullständiga riktadheten i en relation. Simmels 
bestämning av intimitet som tvåställig och som beroende av att de personer 
som står i relation till varandra värderar relationen som unik har på detta sätt 
berikat och preciserat den preliminära förståelsen av intimitet som socialitet. 
Simmels diskussion av intimitet i relation till form och innehåll tydliggör 
därtill att en relations intima karaktär inte framförallt beror på ett intimt 
innehåll, eller det Simmel kallar för ”vardagens likgiltiga intimiteter”. 
Relationens form är mer avgörande för huruvida en relation är att förstå som 
intim eller ej. Men inte heller formen i sig visar sig vara fullständigt 
avgörande för huruvida en situation upplevs som intim eller ej. Snarare är en 
relation intim enligt Simmel om den har formen av ömsesidig hänvisadvaro 
samt att relationens innehåll värderas högt och unikt av sina deltagare. 
Simmel ger oss därför tre möjliga relationer, där endast det tredje alternativet 
i listan innebär en relation präglad av intimitet som socialitet: 

 
1. En relation som endast är intim till formen (en dyad, intim eller ej). 
2. En relation som endast är intim till innehållet (vardagens likgiltiga 

intimiteter). 
3. En relation som är intim till både form och innehåll (intimitet som 

socialitet). 
 

När jag i analysen tillämpar den föreslagna förståelsen av intimitet som 
socialitet på olika omfångsrika sociala sammanslutningar så verkar intimitet 
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som exempel tre i listan ovan också vara möjlig att finna i gruppsituationer. 
De exempel som används i analysen ska emellertid inte förstås som om 
fotbollslaget, kören, huliganerna och karnevalståget har identifierats som 
exempel på intima grupper. Istället fungerar dessa situationer som en ansats 
att ytterligare något bättre försöka förstå intimitet som socialitet. Utifrån 
denna analys har det nu tydligare framkommit att intimitet som teoretiskt 
begrepp inte bör förstås som likställt en specifik institutionaliserad relation. 
Som sådan skulle den inneböra en relation av antingen nummer ett eller 
nummer två i listan ovan. Inte heller bör det förstås som bestående av olika 
specifika praktiska göromål eller innehåll. Det skulle då innebära en relation 
enligt nummer två i listan ovan.  

Vad gäller intimitet som socialitet har analysen gett stöd åt formuleringen 
av intimitetens tillfälliga karaktär. Analysen stärker också uppfattningen om 
intimitet som en upplevelse av ett utvidgat eller gränslöst själv. Under det att 
en grupp präglas av intimitet så upplevs den av sina medlemmar som ett stort 
jag där alla deltagare upplevs som densamme som en själv. Denna upp-
levelse har också visat sig förstärkas genom att uppgå i upplevelsen av att 
vara del av samma kropp, genom att samspela, gå i takt i tåget eller som 
huliganerna ropa slagord och röra sig synkroniserat. På dessa sätt upphävs 
åtskillnaden mellan jag och andra temporärt.243 Det verkar på det hela taget 
som att det också i gruppsituationer är upplevelsen av att vara mer än sig 
själv, av att gränsen mellan själv och de andra tillfälligt upphör, som utgör 
den sociala betydelsen av intimitet. 

Med sin momentana prägel, vilken kan uppstå i en stor variation av 
situationer, skulle det vara möjligt att tänka sig att detta slags socialt intima 
upplevelser av sig själv i relation till andra skulle kunna uppstå i alla 
tänkbara situationer. Men jag är inte övertygad om att så är fallet. För även 
om de situationer som har tjänat som exempel i denna analys på det hela 
taget kan förstås som präglade av intimitet som socialitet så utgör 
huliganerna ett tveksamt exempel. Det är en socialitetens gräns som tangeras 
vid detta exempel där deltagarna i den (a)sociala situationen avstår från att 
hänvända sig till varandra och därmed slipper få andras hänvändande 
tillbaka.244 Den ömsesidiga hänvisadvaron som Simmel påtalar som 
utmärkande för intima relationer undviks därmed i denna situation som 
präglas av en asocial och reducerad socialitet. 

                                                 
243 Østerberg (2000) s. 114-115. 
244 Se igen Østerberg (2000) s. 101-103. 
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V. Intimitetens baksidor 

Av de två föregående analyserna och forskningsöversikten framgår att 
intimitet är ett positivt laddat begrepp. Men det finns också sammanhang i 
vilka intimitet upplevs eller uppfattas som negativt, påträngande, destruktivt 
eller ambivalent. I detta kapitel vill jag utforska dessa intimitetens 
(potentiellt) negativa sidor. Uppgiften för denna analys som jag kallar 
intimitetens baksidor är alltså att trotsa intimitetens positiva valör och istället 
undersöka när intimitet upplevs som negativt, destruktivt, hotande eller 
ambivalent. Detta är ytterligare ett steg i min ansats att utmana och 
förhoppningsvis kunna precisera innebörden av intimitet som socialitet. Till 
skillnad från de två föregående analyserna vilka båda till stor del består av 
exempel på intima situationer och relationer utgår jag i denna analys från 
teoretiska diskussioner om intimitetens baksidor. Analysen tar sin början på 
en individuell nivå och fortsätter sedan till en relationsnivå för att slutligen 
diskutera intimitet och samhällsstruktur. 

Ett hot mot självet 
I en av de definitioner av intimitet som nämns i forskningsöversikten 
formuleras intimitet som ett inkluderande av den andre i självet. Då denna 
formulering stämmer väl med mitt förslag att förstå intimitet som ett socialt 
vara-modus utgår jag från definitionen i den följande diskussionen. 
Innebörden i att inkludera den andre i självet är enligt denna definition dels 
att påverkas av någon annan vad gäller åsikter och beteenden dels att 
betrakta den andres ekonomiska, sociala och personliga resurser som sina 
egna.245 Att uppfatta sin partners ekonomiska och materiella resurser som 
sina egna är inte särskilt förvånande i äktenskapliga relationer då de där 
faktiskt är gemensamma. Också i andra nära relationer, exempelvis sambo-
relationer och familjerelationer kan materiella, ekonomiska och sociala 
resurser i praktiken vara gemensamma och tillgängliga för alla parter i 
relationen. Att inkludera den andres perspektiv, åsikter eller beteenden i sin 
uppfattning av sig själv är dock något annat och liknar det som med G.H. 
Meads språkbruk kallas för rollövertagande eller att ta den andres attityd.246 

                                                 
245 Aron m. fl. (2004) s. 27. 
246 Mead (1934). 
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Att inkludera den andres perspektiv i självet innebär nämligen inte bara att 
uppfatta en situation ur sitt eget perspektiv utan också ur den andres, och 
dessutom att anpassa sitt handlande utifrån hur den andre troligtvis uppfattar 
situationen.247 Den inkludering av den andre i självet som inträffar vid 
intimitet innebär emellertid inte som vid Meads rollövertagande något som 
präglar varje mellanmänskligt möte. Det är snarare något som utspelar sig i 
relation till en speciell annan, det vill säga någon som till skillnad från 
samhället i stort eller vilken enskild annan människa som helst, har en stark 
och direkt påverkan på den enskilde. Definitionen av intimitet som ett 
inkluderande av den andre i självet hör samman med ett mått på upplevd och 
önskad intimitet i ”Inclusion of Other in the Self Scale” (IOS-skalan) vilken 
jag vill diskutera närmare då den är tänkt att utgöra en illustration av 
parrelationers intimitet. Då denna skala utesluter vissa, för förståelsen av 
intimitet som socialitet, centrala intima drag utgör den följande diskussionen 
också på sätt och vis en kritik av ansatser att mäta intimitet utifrån ett 
individualpsykologiskt perspektiv. IOS-skalan består av sju cirkelpar som 
representerar två personer i en relation. Den ena cirkeln symboliserar respon-
denten själv och benämns ”self” och den andra representerar respondentens 
partner och benämns ”other”. Cirkelparen överlappar varandra i olika 
omfattning från att endast vidröra varandras ytterkant till att vara nästan helt 
överlappande. På så sätt är de sju cirkelparen tänkta att symbolisera olika 
grad av inkluderande av den andre i självet. Ju mer cirklarna överlappar 
varandra, desto mer intim antas en relation vara. IOS-skalan används framför 
allt för att studera kärleksrelationer men också för att studera vänskaps-
relationer och andra dyadiska relationer. Respondenterna ombeds i sådana 
studier markera vilket av de sju cirkelparen som bäst stämmer överens med 
deras relation med sin partner samt ibland vilket cirkelpar de skulle önska att 
deras relation liknade. 

Förtjänsten med IOS-skalan påtalas vara dess visuella kraft och enkelhet 
vilken skalans upphovsmän och användare upplever ger ett spontant gehör 
hos respondenterna.248 En uppenbar brist hos skalan är emellertid att den 
endast undersöker relationerna i en riktning. Inkluderandet av den andre i 
självet berör inte – trots den visuella bilden av att två cirklar överlappar 
varandra – frågan om också en del av respondentens själv absorberas eller 
inkluderas i den andres själv. Istället för att utgöra en intim gemenskap 
genom att betona ömsesidighet i relationen, så innebär denna definition av 
intimitet endast att det egna självet berikas och utökas. Det handlar alltså inte 
om att själv bli en del av den andre: ”It may be as if we also desire to be the 
other, not to lose one’s self, but to add ‘substance’ to it”.249 Ytterligare en 
brist med IOS-skalan är att den inte omfattar asymmetriska relationer. 

                                                 
247 Aron m. fl. (2004) s. 30. 
248 Aron m. fl. (2004) s. 33. 
249 Aron m. fl. (2004) s. 29. 
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Cirklarna i cirkelparen är alla jämnstora. Det finns inga exempel på 
relationer där cirklarnas (självens) storlek skiljer sig åt så att den ena är 
större än den andra eller där en cirkel helt omfattas av den andra, vilken i sin 
tur endast överlappas av den mindre cirkeln till viss del. Inte heller 
diskuteras det faktum att vissa resurser har högre status än andra. Även 
sådana exempel på asymmetriska cirkelpar skulle bära på IOS-skalans 
visuella kraft, men med skillnaden att täcka in en större variation av hur 
relationen mellan de två personerna i relationen upplevs.  

Utifrån IOS-skalans jämnstora cirkelsjälv antas en relations intimitetsgrad 
vara starkare ju mer en person inkluderar sin partner i sitt själv. Eftersom 
intimitet antas vara ett ideal att sträva efter förväntas studier där skalan 
används resultera i antingen nöjda respondenter eller respondenter som 
önskar en högre grad av intimitet. Till forskarnas förvåning visar dock 
resultaten att vissa respondenter önskar att deras relation var mindre intim. 
Det är dessa resultat som jag vill ägna ytterligare uppmärksamhet åt i detta 
kapitel.250  

Eftersom definitionen av intimitet som ett inkluderande av den andre i 
självet innebär att i olika omfattning betrakta sin partners resurser och 
perspektiv som sina egna borde önskan om lägre grad av intimitet innebära 
en önskan om mer självständighet och lägre grad av påverkan från sin 
partner. Men en intervjustudie har påvisat att önskan om mindre intimitet 
också rymmer det motsatta; en önskan att själv inte vara fullt så betydelsefull 
för sin partner. Eller med andra ord en önskan att man själv inte var så 
inkluderad i den andres själv. En informant uttrycker sin önskan om lägre 
grad av intimitet på följande sätt:  

For seven years every decision, from what to eat for dinner to where to live, 
has been made by the two of us together. I want to make some decisions on 
my own, I don’t want my life to be tied to my partner.251 

 
Ett sådant exempel kanske kan tyckas trivialt, och förvisso handlar det här 
mer om det Simmel omnämnt som vardagens likgiltiga intimiteter än om 
intimitet som ett socialt förhållningssätt. Likväl är det ett uttryck för att 
känna sig trängd av den andre och att uppleva ett ökat behov av att stärka 
gränserna kring sitt själv i relation till denne. Därmed innebär det också ett 
motstånd eller en motvilja mot att vara del av en gemenskap med den andre. 
Motviljan mot det gemensamma visar sig också genom starka ordval som att 
känna sig låst, kontrollerad, fängslad, begränsad och kvävd.252 Det som 
upplevs är, hur trivialt exemplet än kan tyckas, att den egna definitionen 
eller upplevelsen av sig själv hotas och att kontrollen och påverkan över 
detta upplevs som begränsad av den andre. Önskan om lägre grad av 
                                                 
250 Mashek & Sherman (2004). 
251 Mashek & Sherman (2004) s. 344. 
252 Mashek & Sherman (2004) s. 344. 



 

 111 

intimitet handlar alltså delvis om en dimension som inte ryms i IOS-skalan. 
På det hela taget verkar IOS-skalan inte rymma mycket av den förståelse av 
intimitet som socialitet som har framkommit i de föregående analyserna. Det 
är något annat som mäts. Det som hotar självet vid upplevelser av för 
mycket intimitet verkar enligt dessa studier handla om att den andre påverkar 
och kontrollerar en persons själv snarare än att den andres resurser och 
egenskaper inkorporeras i bilden av självet så att detta utvidgas. Troligtvis 
hänger dessa aspekter samman så att den person som upplever sig vara låst 
av den andre inte längre upplever den andres resurser som sina egna. Och 
även om dessa resurser i praktiken fortfarande är tillgängliga så upplevs de 
snarare som en resurs som den enskilde vill slippa ta del av. De båda har för 
att återvända till IOS-skalan redan glidit ifrån varandra så att de utgör två 
cirklar vid sidan av varandra (och deras relation har blivit en icke-intim 
relation). 

Förekomsten av personer som upplever att deras relationer har en högre 
grad av intimitet än de önskar har lett till fortsatta studier i syfte att förstå de 
underliggande skälen till detta. Då önskan om lägre grad av intimitet 
framförallt baseras på upplevelser av att en annan persons inflytande över 
självupplevelsen är för stort har forskarna i fortsatta studier frångått IOS-
skalan och använt andra metoder. I dessa studier framkommer att den 
främsta orsaken till att relationer upplevs som för intima tycks vara att det 
egna självet upplevs som hotat. Det handlar alltså om att uppleva ett hot mot 
sin egen autonomi som människa.253 För att bättre förstå detta har studier 
med hjälp av självskattningsformulär utförts, där respondenter får ange 
vilken benägenhet de anser sig ha att å ena sidan gå upp i en gemenskap och 
uppleva sig mer som ett vi än ett jag (social absorption), och å andra sidan 
värna gränsen mellan sig själv och andra (social individuation).254 Ansatsen i 
en sådan självskattningsstudie är att finna olika slags intersubjektivitet 
(socialitet). Kriterierna för social absorption och social individuation har 
formulerats med utgångspunkt i dualistiska teorier om intersubjektivitet och 
tanken är att de ska likställas med ett mer intersubjektivt (socialt) och ett 
mindre intersubjektivt (asocialt) alternativ. Dessa två sociala förhållningssätt 
är också tänkta att förstås som ett intimt respektive ett icke-intimt 
förhållningssätt. Resultatet visar dock att de två sociala förhållningssätten 
social absorption och social individuation inte överensstämmer med de 
dualistiska modellerna utan snarare utgör två skilda dimensioner som båda 
kan skifta mellan låg och hög benägenhet. 

Självskattningsundersökningen resulterar i en preliminär teoretisk modell 
bestående av fyra sociala typer. Vid konstruktionen av denna modell sker 
dock en förändring, där innehållet istället för att innebära fyra olika sätt att 
relatera till andra på i form av fyra olika slags intersubjektivitet, förstås som 

                                                 
253 Mashek & Sherman (2004) s. 344. 
254 Ickes m. fl. (2004). 
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fyra personlighetstyper. För att förtydliga: Det är inte i modellen tal om fyra 
olika slags intersubjektivitet (socialitet) som kan uppstå i olika situationer 
eller relationer utan om fyra olika personlighetstypers sätt att vara social på.  

Modellen presenteras visserligen som ett förslag till komplettering av de 
teorier som den inspirerats av och är inte prövad mer än i vad som kan anses 
vara en pilotstudie. Likväl intresserar sig dess konstruktörer i sin diskussion 
framförallt för den av de fyra personlighetstyperna som teoretiskt verkar 
vara mest benägen att uppleva intimitet som något negativt. Dessa personer 
skulle alltså vara de som har en hög benägenhet att bevara sina individuella 
gränser och en låg benägenhet att absorberas socialt. “There is something 
unique and rather odd about low SA – high SI individuals, who appear to 
shun closeness while simultaneously describing themselves as more fearful, 
more secure, and more dismissive than other individuals do”.255 Denna 
kategori människor beskrivs som om de skulle lida av ”social paranoia” och 
uppfattas som eventuellt patologiska.256  

Även om den fyrfältstabell som undersökningen mynnar ut i skiljer sig 
från de teorier den utgår ifrån på så vis att den inte formulerar fyra typer av 
intersubjektivitet utan snarare fyra personlighetstyper (och eventuellt en 
personlighetsstörning) så vidhåller dess skapare att den socialt paranoida 
personlighetstypen stämmer överens med framförallt Sartres diskussion om 
att bli ett objekt för den andre.257 Jag vill därför lämna detta preliminära och 
ofullständiga förslag till att förstå intimitet som ett hot mot självet och 
istället plocka upp och mer tydligt diskutera Sartres diskussion av detta, då 
jag tror att den diskussionen kan vara klargörande när det gäller att förstå på 
vilket sätt en social situation och relation kan upplevas som hotande mot en 
persons upplevelse av sig själv.  

Enligt Sartre kan människan endast existera på två sätt i relation till andra. 
Antingen som ett aktivt subjekt som betraktar och handlar i världen, eller 
som ett passivt objekt vilket betraktas och förstås av någon annan som är 
subjekt. Den sociala världen i Varat och intet förstås (liksom ur den 
experimentella psykologins perspektiv) ur den enskildes perspektiv där 
dennes frihet antingen flödar fritt eller hämmas av andra människors 
subjektiva handlingar. Rättare sagt så hämmas den enskildes frihet ständigt 
av andra människors fria handlingar eftersom det sociala livet ideligen 
innebär situationer där enskilda människor (subjektiviteter) möts. Men 
Sartres beskrivning är atomistisk och alla människor förstås först och främst 
som enskilda. Alla försök att förenas i något slags gemensam situation och 
handling utgör därför en källa till konflikt eftersom alla ständigt strävar efter 

                                                 
255 Ickes m. fl. (2004) s. 372. 
256 Ickes m. fl. (2004) s. 368. 
257 Sartre (1983). 
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att vara subjekt och i det längsta försöker avstå från att vara objekt.258 Detta 
är enligt Sartre en ontologisk fråga som gäller för alla människor:  

Allt som gäller för mig gäller också för den andre. Samtidigt som jag söker 
befria mig från den andres makt, söker han befria sig från min; medan jag 
söker underkuva den andre, söker han underkuva mig.259  

 
Att nå en förening med en annan människa i ett gemensamt upplevt vi är 
enligt Sartre ontologiskt omöjligt. Men omöjligheten innebär inte att 
människor slutar sträva efter gemenskap. Det är nämligen just ontologiskt 
som människans varande endast kan förstås som antingen subjekt eller 
objekt. I praktiken i det sociala livet strävar människor ändå, som sociala 
varelser, efter gemenskap ovetande eller obrydda om att det gemensamma 
projektet aldrig i sig kan utgöra en grund för varande som skiljer sig från de 
enskilda individernas subjekt- och objekt-relationer. Inom utrymmet för den 
ständiga kampen om att vara den som definierar situationen i egenskap av 
subjekt i situationen menar Sartre att människor i huvudsak kan inta två 
attityder gentemot varandra i konkreta relationer. Den första attityden 
återfinns i kärleken, språket och masochismen, och innebär att erkänna den 
andres subjektitet. Detta innebär också att försöka erkänna sig själv som 
objekt för den andre, samt att erkänna att det är först genom den andres blick 
som vi kan bli något annat än ett rent medvetande. Ett sådant erkännande av 
den andres frihet innebär därför också ett erkännande av att vara beroende av 
den andre. Ett sådant erkännande sker med ambivalenta känslor:  

I egenskap av medvetande, är den andre för mig på en och samma gång dels 
något som har stulit mitt vara från mig, dels något som gör att ’det finns’ ett 
vara som är mitt vara.260  

 
Önskan att erkänna den andre finns där både som ett behov för att bli till och 
som en vilja att erkänna den andre som jämlik. Men samtidigt upplevs denna 
objektivering som om den andre stjäl vår frihet. Detta försök att erkänna den 
andres subjektitet är enligt Sartre dömt att misslyckas. Inte minst för att varje 
försök att erkänna sig själv som objekt också oundvikligen innebär en 
påminnelse om att vi är subjekt (eftersom handlingen att göra sig själv till 
objekt innebär en subjektiv handling). Inte ens i de mest masochistiska 
ansatserna att underkasta sig den andres blick, krav och önskningar kan vi 
fullständigt förenas med dessa. Snarare visar masochisten, just genom sina 
försök att underkasta sig den andre, hur misslyckade sådana ansatser är. 

                                                 
258 Den diskussion som Sartre för om det stora jaget förekommer i Critique of Dialectical 
Reason vilken inte är någon direkt förlängning av resonemanget i Varat och Intet. Därför 
omfattas inte resonemanget om det stora jaget i denna analys. Det stora jaget handlar inte 
heller om en ontologisk utan snarare psykologisk dimension av varat. 
259 Sartre (1983) s. 225. 
260 Sartre (1983) s. 225. 
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Varje försök att utföra de underdåniga handlingarna blir ett bevis på att 
handlingarna alltid är ett uttryck för ett val och en subjektiv handling.  

Den andra sociala attityden innebär att istället för att underkasta sig den 
andres subjektitet trotsa dennes frihet. Detta sker enligt Sartre i hatet, begäret 
och likgiltigheten inför den andre. Sartre beskriver detta:  

Den andre betraktar mig, och jag lägger i min tur an min blick mot honom. 
Men en blick kan inte betraktas; i och med att jag tittar i riktning mot blicken, 
försvinner den, och jag ser bara ett par ögon. I det ögonblicket blir den andre 
ett vara som jag besitter och som erkänner min frihet.261  

 
Denna andra attityd skulle visserligen cyniskt kunna förstås som att 
inkludera den andre i sitt själv genom att bemästra denne, och den första 
attityden skulle kunna förstås som ett försök att nå intimitet genom att 
underkasta sig den andre. Båda alternativen utgör asymmetriska relationer. 
Med dessa två grundläggande sociala attityder som direkta konsekvenser av 
de två möjliga vara-modi som Sartre målar upp är det helt enkelt omöjligt att 
mötas som likvärdiga subjekt, och omöjligt att nå verklig gemenskap eller 
intimitet. Så fort ett möte mellan människor kommer till stånd så blir de 
objekt för varandra som subjekt. Detta utgör centrala argument hos Sartre för 
att visa hur dessa två vara-modi är fundamentala och varandra uteslutande. 
Med hjälp av Sartre och den rörelse som uppstår mellan masochisten och 
sadisten framträder en destruktiv relation som inte utgör någon verklig 
gemenskap utan snarare en pseudointimitet där båda är låsta av ett 
ömsesidigt och destruktivt beroende av varandra. De finner sig med Sartres 
ord fastklibbade vid varandra hur de än försöker frigöra sig själva eller den 
andre. Detta beroende hindrar personerna från att uppnå verklig intimitet. 

Och trots att Sartre menar att alla försök till gemenskap är dömda att 
misslyckas så skissar han ändå på en tredje social attityd som skulle innebära 
en medvaro i situationer som upplevs som ett vi. Upplevelsen av att vara del 
av ett vi påtalar han dock är av psykologisk och inte av ontologisk art.262 Den 
motsvarar med andra ord inte något verkligt enande av de enskilda 
individerna. Sartre påpekar (än en gång) att det är skillnad mellan en 
psykologisk och en ontologisk nivå av upplevelse. Erfarenheten av att vara 
del av något gemensamt är visserligen verklig, men den påverkar inte de två 
sätten att vara.263 Att uppgå i en gemenskap innebär ett försök att komma 
ifrån det destruktiva beteende som pendlar mellan underkastelse och 
dominans. Men eftersom varat-för-sig-själv och varat-för-andra fortfarande 
är de två möjliga sätten att vara så är sådana ansatser enligt Sartre dömda att 
misslyckas. Varat-med-en-annan (för-en-annan) skiljer sig visserligen från 
dessa två existenssätt då det inte är beroende av den andres blick (denne 

                                                 
261 Sartre (1983) s. 252-253. 
262 Sartre (1983) s. 327. 
263 Sartre (1983) s. 335. 
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andre upplevs ju som en del av ett ”oss”). Men vi-et blir istället endast 
möjligt genom en tredje persons blick. Beroendet av den tredje är på så sätt 
för paret samma beroende som den enskildes beroende av den andre. 
Återigen klibbas de två fast vid varandra men nu genom att någon annan 
tredje person betraktar dem som en enhet. Också i detta fall är beroendet 
avgörande, men det är nu inte beroendet av den andre som hotar deras 
enskilda själv utan beroendet av en tredje.  

Det är också mot bakgrund av detta som vi kan förstå varför Sartre förstår 
intimitet och stark gemenskap som klibbig. Som ideal framstår intimitet som 
en efterlängtad gemenskap, men dess klibbiga karaktär är lömsk. För även 
om ett intimitetsideal för den enskilde inledningsvis baseras på ett fritt val 
och en längtan så ligger det i det gemensammas natur att den andre fastnar 
på den enskilde så att denne när den väl har gjort sitt val är fast. Väl i 
relationen kommer den enskilde inte ifrån den andre. Intimitetens ideal 
lockar den enskilde att välja en unik och total förening vilken också innebär 
en total frihetskänsla. Men den socialt sockersöta intimiteten släpper inte 
taget när det väl fått fäste och föreningen hotar att absorbera den enskilde. 
Den ideala omslutningen och den totala gemenskapen som intimitet lockar 
med innebär därför oundvikligen också en upplösning av självets gränser.264 
Ur ett sådant perspektiv hotar intimitet den enskildes upplevelse av sig själv 
som individ. Istället för att enbart vara ett upphöjt ideal så präglas intimitet 
med Sartre av ambivalens där det önskade också blir något hotande. 

Destruktiv gemenskap 
En annan sida av intimitetens alltför påträngande karaktär är när strävan efter 
intimitet leder till att människor tvingar sig på varandra, blottar sina känslor 
och bekänner sina laster i hopp om att nå en helt ärlig samvaro med 
varandra. Sennet menar att ett sådant (vulgärt) beteende som närmast innebär 
ett slags intimitetstyranni har blivit alltmer utbrett i vår tid. Detta intimitets-
tyranni, som vi minns från forskningsöversikten, är enligt Sennet ett socialt 
symptom på ett samhälle som drivs av en intimitetsideologi.265 Allmänt kan 
detta intimitetstyranni uppfattas genom att värden som närhet, ärlighet och 
gemenskap hyllas och eftersträvas i alla sammanhang. Sennets version av det 
intima samhället är emellertid dyster. Han menar att förhållningssätt som 
tidigare varit förknippade med den intima hemsfären har spridit sig till att 
också gälla i det offentliga livet och faktiskt till alla livets områden. När 

                                                 
264 Se också Jorun Solheims analys av intimitet som en symbol för det kvinnliga, (2001). Den 
kvinnliga intimiteten innebär på ett symboliskt plan för mannen (vilken symboliseras av 
enskildhet och frihet) ett löfte om omhändertagande och omfamning, en plats att höra hemma 
på. Men denna totala omfamning och omsorg som det kvinnliga lockar med leder också enligt 
Solheim till en rädsla att slukas upp och försvinna som enskild person. 
265 Sennet (1977), (1992 [1977]). 
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dessa intima värden; gemenskap, ärlighet och närhet hyllas betraktas också 
allt som är opersonligt och distanserat som orsaker till all världens lid-
anden.266 Det är enligt Sennet så att ”full disclosure of one’s feelings to 
others has come to identify a moral condition – of authenticity and good 
faith”.267 Sennet höjer ett varningens finger mot denna allmänna intimitets-
strävan genom att peka ut några faror som ett sådant liv och förhållningssätt 
kan innebära för enskilda individer, relationer och i slutändan också för 
samhället. Han menar rent av att den gemenskap som möjligen kan uppstå 
genom strävan efter intimitet inte alls är positiv utan snarare destruktiv. 

På ett individuellt plan menar Sennet att intimitetsideologin har fått till 
konsekvens att nutidsmänniskan har utvecklats till en narcissistisk 
karaktär.268 Efter att just har diskuterat självet som hotat av intimitet är det 
lätt att ledas in på tanken att en narcissistisk person är en person som inte vill 
ta till sig någon annan persons blick på sig själv. Men det är ett annan slags 
narcissism som Sennet beskriver som kännetecknande för vår tid. 
Narcissisten framträder hos Sennet som en person med ett gränslöst själv på 
så sätt att denne uppfattar omvärlden som en spegelbild (och därmed som en 
förlängning) av självet. Hela den sociala omvärlden uppfattas som ett uttryck 
för denne själv som person. Vänner, älskare, aktiviteter och kläder uppfattas 
av narcissisten själv som ett uttryck för självet.269 Narcissisten umgås därför 
ständigt med reflexiva frågor till och om sig själv: ”Vem är jag om jag har 
den här klädstilen, den här frisyren, den här typen av vänner?”, ”Blir jag en 
annan om jag byter fotbollsträningen mot tennis, klänningen till en dräkt och 
rockmusiken till pop?” Uppfattat som speglingar av självet menar Sennet att 
också relationer med en sådan inbyggd reflexivitet blir sårbara snarare än 
äkta. Om en person till exempel inte gillar det den ser i relationen som en 
spegelbild av sig själv (om den andre till exempel gör något pinsamt eller 
dumt) så är ju det inte bara ett uttryck av den andre utan också av den person 
som ser sig själv avspeglas i relationen. Och om detta inte kan accepteras 
som en del av denna persons självbild så måste den andra personen förändras 
eller bytas ut. Det destruktiva i detta sätt att leva menar Sennet är att 
förväntningarna på omvärlden växer enormt och möjligheten att känna sig 
tillfreds minskar. 

                                                 
266 Sennet (1992 [1977]) s. 259. 
267 Sennet (1977) s. 171-172. 
268 Sennet (1977), (1992 [1977]). Sennet kallar också detta nutida själv för proteanskt. Idén 
om det proteanska självet har han hämtat från Robert Liftons bok The Protean Self. Human 
Resilience in an Age of Fragmentation (1993). Som benämning på den mänskliga identiteten 
innebär det proteanska draget en anpassningsförmåga till olika situationer för att hantera att 
leva i ett fragmenterat samhälle med fragmenterade roller som Lifton menar att det nutida 
samhället präglas av. Det proteanska självet är nämligen, liksom den grekiske havsguden 
Proteus från vilket det fått sitt namn, oändligt anpassningsbart och flexibelt. Med en 
kameleonts anpassningsförmåga kan en proteansk person med Sennets beskrivning behandla 
andra människor och omgivningar som resurser för självutveckling. Sennet (1977) s. 180. 
269 Sennet (1977) s. 177. 
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Because there are no boundaries between self and other, experiences lose 
their form; they never seem to have an end or a definition of completion. 
Concrete experiences with other people, therefore, never seem ‘enough’. And 
because gratification from this oceanic, boundaryless outside never seems 
enough, the self feels empty and dead.270  

 
Även här är det upplevelsen av sig själv som påverkas, och den negativa 
erfarenheten av det gränslösa självet är här enligt Sennet en upplevelse av 
inre tomhet. Att ärlighet och öppenhet uppfattas som den enda vägen till 
intimitet och gemenskap får också konsekvenser för den interaktion som 
uppstår mellan människor. Samspelet består framförallt i att berätta om sig 
själv och sina upplevelser, att blotta sina verkliga känslor enligt logiken att 
vi kommer varandra närmare ju mer vi bekänner för varandra. Detta 
förhållningssätt är också förenat med en tro på att vi kan känna varandra 
först när vi vet allt om varandra. Den narcissistiska människan och de 
narcissistiska relationer som uppstår bygger endast på känslor. Det viktigaste 
är i slutändan inte vad en person gör, utan hur hon känner när hon gör det. 
Att ständigt blotta sina känslor leder emellertid enligt Sennet oundvikligen 
till en tomhetskänsla. Självbekännelserna tar någon gång slut, när det inte 
finns fler hemligheter att berätta, inga fler sensationer att bekänna. Att bygga 
relationer på bekännelser leder enligt Sennet förr eller senare till tristess och 
en önskan att gå vidare för att finna mer intensiva känslor på annat håll. 
Intimitetsideologin innebär i sin desperata strävan efter närhet och äkthet att 
relationer blir svåra att upprätthålla. Långvariga relationer är därför enligt 
Sennet svåra att få till stånd när intimitet hyllas som ideal. Men det stannar 
inte heller enligt honom vid att relationer får en kortare livslängd och att 
detta är ett val som människor är nöjda med. Snarare så tyngs nutida 
relationer både av krav på närhet och uppriktighet och av en önskan om 
trygghet och uthållighet. Om en specifik relation inte uppnår detta så är det 
relationen snarare än begäret som pekas ut som den svaga länken. Sennet är 
därför kritisk till att intimitet uppfattas som eftersträvansvärt i alla relationer. 

Ett hot mot samhället 
Sennets diskussion om destruktiva gemenskaper som en kontraproduktiv 
effekt av en rådande intimitetsideologi utgör emellertid i första hand en 
formulering av hur intimitetsidealet hotar samhället och dess uppbyggnad. 
Titeln på hans bok The fall of public man betonar att människan som 
offentlig varelse har förlorat status och ersatts av en människa som ständigt 
är privat:  

 

                                                 
270 Sennet (1977) s. 178. 
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The public problem of contemporary society is two-fold: behavior and issues 
which are impersonal do not arouse much passion; the behavior and the 
issues begin to arouse passion when people treat them, falsely, as though they 
were matters of personality. But because this two-fold public problem exists, 
it creates a problem within private life. The world of intimate feeling loses 
any boundaries; it is no longer restrained by a public world in which people 
make alternative and countervailing investment of themselves.271 

 
Detta intima förhållningssätt är enligt Sennet inte lämpligt för alla relationer 
och roller i samhället. Det faktum att intimitet har upphöjts till att utgöra ett 
suveränt mått mot vilket allt mäts bidrar till det intimitetstyranni som han 
menar leder till ödesdigra konsekvenser för samhället.272 Exempelvis åter-
speglas intimitetstyranniet sociomateriellt genom nya byggnationer präglade 
av öppenhet och tillgänglighet; glasväggar, kontorslandskap, öppna ytor som 
ska bjuda in till möten mellan människor.273 Effekten blir dock den motsatta. 
Människor tvingas på varandra – vilket driver dem ifrån varandra. Ingen vill 
sitta i ett möte med en enskild person i ett hav av andra människor, lika få 
vill synas genom glasväggar eller se ut genom dessa när de arbetar. Därför 
driver de i idén intima ytorna människor ifrån varandra till platser där 
avskildhet är möjlig. De möten som arkitekten hoppas ska äga rum som 
effekt av genomskinligheten där alla ser alla och förhoppningsvis får syn på 
varandra leder i själva verket till att människor drar sig undan från dessa 
platser. Återigen visar sig intimiteten vara för påträngande genom att vi 
ständigt är åtkomliga för andras blickar. 

Också i det allmänna offentliga liv som levs utanför hemmets väggar 
visar sig intimitetstyranniet enligt Sennet genom att samhället har berövats 
sin rent medborgerliga karaktär.274 Medborgerligheten, eller det offentliga 
sättet att vara social på, innebär enligt Sennet ett socialt förhållningssätt som 
skyddar människor från varandra samtidigt som det tillåter dem att njuta av 
varandras sällskap. Att vara medborgerligt social innebär helt enkelt att bära 
en mask eller spela en roll som är lämplig för det aktuella sammanhanget. 
Det kräver också en social anpassning till den rådande situationen. Sennet 
menar att möjligheten att agera inom en roll tillåter en ren socialitet som inte 
tyngs av exempelvis makt, misär och privata känslor.275 Denna rena socialitet 
är helt eller delvis avskuren från personers känslomässiga och rent 
personliga socialitet. Ju mer intimt ett sammanhang är, desto mindre socialt 
menar han att det i praktiken är då detta innebär att det i mindre grad 
anpassar sig efter den sociala situationen.276 Fullständig öppenhet och 
ärlighet hämmar och inskränker därför enligt Sennet det sociala livet. När 

                                                 
271 Sennet (1992 [1977]) s. 6. 
272 Sennet (1992 [1977]) s. 338. 
273 Sennet (1992 [1977]) s. 12 ff. 
274 Sennet (1992 [1977]) s. 264. 
275 Sennet (1992 [1977]) s. 264. 
276 Sennet (1992 [1977]) s. 266. 
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ärlighet hyllas till varje pris, och roller, masker eller återhållsamt beteende 
uppfattas som något som står i vägen för att människor verkligen ska kunna 
mötas menar Sennet att det är tvärt om.  

Sennet menar också att hyllandet av intimitet bidrar till ett ociviliserat och 
ohyfsat beteende där driftimpulser tillåts härska och all självbehärskning 
uppfattas som falskhet. Detta beteende genomsyrar såväl privata relationer 
som offentliga vilket i praktiken innebär att människor försöker finna en 
mening för dem själva personligen även i opersonliga situationer vilket får 
konsekvenser för samhällets sammanhållning.277 Den största förlusten är 
enligt Sennet att vi förlorar förmågan att leka och spela roller när gränsen 
mellan själv och omvärld raderas. I strävan efter att alltid blotta känslor och 
agera utifrån känslor går självdistansen förlorad vilket innebär att vår sociala 
kreativitet går förlorad. 

Intimitet och autonomi 
Avsikten med detta kapitel har varit att utmana den positiva förståelse av 
intimitet som socialitet vilken präglar de två föregående analyserna. 
Utmaningen består mer specifikt i att visa på en variationsbredd vad gäller 
den värdeladdning som intimitet tilldelas. Intimitet förstått som starkt 
positivt laddat utökas därför i denna analys med några beskrivningar av 
intimitet som negativt laddat. De sätt på vilka intimitet kan upplevas som 
negativt presenterats i analysen utifrån tre nivåer av det sociala livet, först 
som ett hot mot självet, sedan genom uppkomsten av destruktiva gemen-
skaper och slutligen som ett hot mot samhället.  

När intimitet upplevs som ett hot mot självet är det framförallt den 
gränslösa upplevelsen av att omfatta mer än sig själv som upplevs som 
negativ. Den utvidgande upplevelsen av självet uppfattas på detta sätt när 
den enskilde individens autonomi står på spel och denne inte kan uppleva sig 
själv som separat individ i relation till sin partner. Detta upplevda hot mot 
självet illustreras med en diskussion av definitionen av intimitet som ett 
inkluderande av den andre i sin självupplevelse, vilken visar att ett sådant 
inkluderande i vissa fall kan upplevas som påträngande och kvävande. Vad 
som framgår i detta exempel är att det inte framförallt är inkluderandet av 
den andre i självupplevelsen som präglas av motstånd. Det är snarare 
upplevelsen av att själv inkluderas i den andres självuppfattning som är 
trängande. Att uppleva detta som trängande kan förstås som att ömsesidig-
heten i relationen inte är i balans. Upplevelsen av att inkludera och att 
inkluderas resulterar därför inte i ett positivt utvidgat själv utan i en 
upplevelse av att förlora delar av sig själv till den andre. Diskussionen visar 
att detta framförallt är fallet när en person har tappat viljan att vara en enhet 
                                                 
277 Sennet (1992 [1977]) s. 259. 
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tillsammans med den andre och snarare vill uppleva sig som självständig 
(autonom). Gränserna för självet upplevs därför som hotade av en för nära 
relation med den andre. Enligt förståelsen av intimitet som socialitet är det 
då inte längre tal om en intim relation. Upplevelsen av att självet hotas av 
närheten till en annan person på detta sätt fördjupas med Sartres uppdelning 
av två sätt att existera som social varelse. Den lockande gemenskapen 
resulterar rent existentiellt i upplevelsen av att självet hotas då man i en 
sådan tät gemenskap också blir beroende av en annan person. Intimitet 
uppfattas existentiellt som alltför påträngande för att man samtidigt ska 
kunna uppleva sig själv som individ. Intimitet blir ett ambivalent tillstånd att 
lockas av men också att rädas. 

Den påträngande sidan av intimitet är också vad som framträder i Sennets 
diskussion av destruktiva gemenskaper. Här är det emellertid inte tal om 
någon existentiell upplevelse utan snarare om hur en i samhället övergripande 
strävan efter intimitet leder till att människor på olika sätt tränger sig på 
varandra i försök att uppnå stark och äkta gemenskap. Det sätt på vilket 
människor försöker binda sig till varandra är instrumentellt. Genom att visa 
sina känslor för någon annan och blotta sitt innersta krävs detsamma tillbaka i 
förhoppningen om att ett äkta möte ska komma till stånd. Detta leder 
emellertid enligt Sennet till falska och destruktiva förhållanden då de inte kan 
leda till någon verklig intimitet. Sennet reser i denna diskussion frågor om 
falsk eller skenbar intimitet. Denna fråga lyfts också till ett strukturellt plan 
och Sennet argumenterar för att ett intimt förhållningssätt hotar samhällets 
sammanhållning. Gränser mellan människor och möjligheten att inta olika 
roller är enligt Sennet avgörande för samhällets uppbyggnad. Att agera som 
om det finns ett enda äkta jag vilket ska kunna framträda i alla situationer är 
enligt honom felaktigt. Ett sådant förhållningssätt leder till att samhällets olika 
roller och strukturer inte kan upprätthållas då roller kräver distans. Ur ett 
samhällsperspektiv riskerar intimitet enligt Sennet att bli ett socialt 
förhållningssätt som är asocialt och icke anpassningsbart.  

De tre nivåer av negativ intimitet som har berörts i detta kapitel skiljer sig 
åt betydligt och betydelsen av det negativa i intimitet skiljer sig likaså. 
Gemensamt för de tre aspekter eller nivåer av intimitetens baksidor som har 
berört är emellertid att gränsen mellan individen och gemenskapen fram-
träder som känslig. De exempel som har anförts utmanar inte direkt den 
förståelse av intimitet som socialitet som framkommit i de två föregående 
analyserna. Däremot visar de på vissa faror med att upphöja intimitet till ett 
alltigenom positivt värde eller socialt förhållningssätt att sträva efter i alla 
situationer. Detta skulle enligt Sennet göra den sociala världen inte mer utan 
snarare mindre social. Dessutom skulle det leda till destruktiva relationer, 
falsk intimitet och ett eventuellt urholkat intimitetsbegrepp. Betydelsen av 
den gränslösa upplevelsen av sig själv i en social situation och det sociala 
behovet av gränser visar sig vara en känslig, men ofullständigt utredd, fråga.  
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VI. En precisering: Intimitet som socialitet 

De tre analyser som denna del av avhandlingen består av har genomförts i en 
ansats att nå en teoretisk förståelse av intimitet som begrepp då jag i 
avhandlingens första del påstår att en sådan i nuläget är bristfälligt 
formulerad och dessutom illa förankrad i forskningen. Den första analysen, 
intimitetens fenomenologi, är ett försök att nå en kärnförståelse av intimitet 
som relationell kvalitet. Analysen leder till ett förslag att förstå intimitet som 
ett slags socialitet (eller socialt vara-modus) präglad av gränslöshet, 
fullständig och ömsesidig riktadhet, närhet och nuflöde. Denna formulering 
av intimitet som socialitet prövas i den andra analysen, intimitetens 
aritmetik, på mer omfångsrika sociala sammanhang för att undersöka om 
intimitet enbart är förknippat med parrelationer eller om det också kan 
uppstå i mer omfattande sociala sammanhang. I den aritmetiska analysen där 
situationer som körsång, en fotbollsmatch, huliganer och karnevalståg 
analyseras utifrån de föreslagna dimensionerna av intimitet som socialitet 
berikas förståelsen av intimitet som socialitet något. Med Simmels betoning 
av tvåställighetens betydelse för att intimitet ska uppstå är det möjligt att 
förstå denna tvåställighet även i mer omfattande grupper. Simmels 
distinktion mellan form och innehåll tydliggör också att intimitet som 
socialitet inte är detsamma som en kategoribeteckning på specifika institu-
tionaliserade relationer. En relation måste snarare präglas av intimitet som 
socialitet för att denna ska uppfattas som intim. I den aritmetiska analysen 
når emellertid förståelsen av intimitet som socialitet en gräns, då huliganerna 
som en anonym och asocial massa av människor trots upplevelser av 
gränslöshet, närhet, fullständig (ensidig) riktadhet och nuflöde är svåra att 
förstå som intima. Svårigheten uppfattar jag framförallt som beroende på att 
situationen är asocial och att de intima dragen uppstår på grund av det 
anonyma sammanhanget. I den tredje analysen, intimitetens baksidor, 
fortsätter en utredning av den idé om en negativ intimitet som väcks av 
huliganerna. Den dominerande förståelsen av intimitet som förknippad med 
starka positiva upplevelser får här möta olika beskrivningar av intimitet som 
negativ. I denna analys visar det sig att intimitetens gränslösa karaktär i olika 
situationer kan upplevas som negativ, ambivalent och kvävande. Intimitet 
framträder ur detta perspektiv som en upplevelse vilken balanserar mellan en 
önskan om nära och fullständig gemenskap och önskan om att vara fri och 
autonom som individ. Denna analys visar också att intimitetens positiva 
valör går förlorad vid försök att förmedla eller framkalla intimitet. I samtliga 
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tre analyser framträder intimitet som starkt förknippat med upplevelsen av 
sig själv som på något sätt utvidgad i en situation eller relation.  

Det till en början preliminära förlaget att förstå intimitet som ett slags 
socialitet har i de två senare analyserna stärkts också förtydligats något. Att 
förstå intimitet som ett slags socialitet innebär att begreppet har tilldelats en 
ren eller teoretisk karaktär. I den rörelse mellan en empirisk och en teoretisk 
nivå som jag menar att de tre analyserna är exempel på tappar begreppet 
emellertid sin koppling till det nutida västerländska samhället och dess 
specifika sociala livsvillkor. De exempel som analyserna bygger på består 
nämligen inte av några, för det nutida västerländska samhället, specifikt 
tidstypiska situationer eller relationer. Snarare består materialet för 
analyserna av allmängiltiga sociala situationer vilka har tillskrivits eller kan 
tänkas ha en intim prägel. Det är emellertid nu möjligt att återvända till 
forskning om nära eller intima relationer för att använda det teoretiska 
begreppet intimitet och att pröva begreppet på tidstypiska praktiker för att 
bedöma dem som intima eller icke-intima.278 Som jag tidigare föreslagit i 
illustrationen av en rörelse mellan en teoretisk och en empirisk förståelse av 
ett socialt fenomen skulle sådana studier innebära att det teoretiska 
begreppet intimitet tillämpas i fortsatta studier.279  

Ett annat sätt att gå vidare med undersökningen av intimitet i det nutida 
västerländska samhället är genom att ställa förståelsen av intimitet som 
socialitet i relation till andra föreställningar om tidstypiska sociala karaktärer 
eller socialitetsformer. Genom ett sådant förfarande prövas inte det teoret-
iska begreppet intimitet i empiriska sammanhang. Snarare utreds fruktbar-
heten i att teoretiskt förstå variationer av socialitet som tidstypiska sätt att stå 
i relation. I den följande tredje delen av avhandlingen väljer jag detta senare 
alternativ för att gå vidare med undersökningen om intimitetens specifika 
betydelse i det nutida västerländska samhället. Detta innebär att jag kommer 
att behandla sociologiska teorier om det moderna och det senmoderna 
samhällets framväxt. Framförallt kommer jag att betona de beskrivningar 
som finns i dessa av tidstypiska sociala karaktärer, som olika socialitets-
former. På detta sätt hoppas jag nå en teoretisk och samhällshistorisk 
förståelse av tidstypiska socialitetsformer vilka kan jämföras med den här 
föreslagna förståelsen av intimitet som socialitet. 

 
 

 
 

                                                 
278 Jag tänker framförallt på att den socialitet som har föreslagits här skulle kunna jämföras 
med nutida trender som diskussioner av flow och framväxten av zen-inspirerade praktiker 
som yoga, meditation och medveten närvaro. 
279 Några exempel på hur intimitetsbegreppet tillämpas i nutida svensk sociologi är Andersson 
(kommande) och Paulsen (2010). 
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Detta förfarande innebär också att den figur som illustrerade övergången 
mellan avhandlingens första och andra del kan kompletteras på följande sätt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 2: Tillämpning av teoretiska begrepp i ett historiesocialt sammanhang 
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VII. Det senmoderna samhället 

 
Intimitetsbegreppets status i det nutida västerländska samhället framstår 
fortfarande efter forskningsöversikten, begreppsdiskussionen och analyserna 
som otydlig. Att begreppet alltjämt sprids och anses vara aktuellt är klarlagt. 
Därtill har jag föreslagit en teoretisk förståelse av intimitet som ett slags 
socialitet. Vad som kvarstår i denna undersökning av intimitetens betydelse i 
det nutida västerländska samhället är att sätta den föreslagna förståelsen av 
intimitet som socialitet i relation till det nutida västerländska samhällets 
livsvillkor för att utröna huruvida intimitet med denna innebörd kan förstås 
som tidstypiskt eller ej. Detta kapitel innehåller, som ett led i en sådan 
kontextualisering, en beskrivning av det nutida västerländska samhällets 
sociala karaktäristik så som det framställs i aktuell samhällsteori. 

Det är framförallt teorier som behandlar det nutida västerländska 
samhället som ett senmodernt samhälle som kommer att refereras i detta 
avsnitt då det i synnerhet är inom dessa teorier som intimitetsbegreppet har 
spridits. Dessutom utgör dessa senmoderna samhällsteorier sammantaget en 
av de senaste och mest aktuella ansatserna till att förstå det nutida väster-
ländska samhällets specifika livsvillkor. En förståelse av det senmoderna 
samhället kräver emellertid också en förståelse av det moderna samhället. 
Utan att förstå det moderna kan en förståelse av vad det betyder att det har 
övergått i en sen fas inte gärna uppnås. Beskrivningen av det senmoderna 
samhällets sociala karaktäristik omfattar därför också det moderna samhället. 
Efter denna (allmän)sociologiska beskrivning av det senmoderna samhällets 
livsvillkor är det möjligt att såväl placera som diskutera intimitetsbegreppet i 
relation till andra aktuella begrepp.280 
 

                                                 
280 Att jag skriver om detta som en allmänsociologisk förståelse innebär att jag framför allt 
förhåller mig till texter som framstår som klassiker och moderna klassiker. Dessa allmän-
teoretiska verk har emellertid utsatts för kritik, främst från feministiska teoretiker. En kritik 
som tangerar denna avhandlings intressen finns i Christine Romans bok Familjen i det 
moderna (2004). En feministisk kritik av senmoderna teorier finns i texten Teorier om 
senmodernitet och det besvärliga könet, Sandell & Mulinari (2006). 
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En radikaliserad modernitet 
I boken Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft beskriver Asplund 
utvecklingen av sociologin på följande vis: Ämnet uppstår när flera gedigna 
verk i tät följd beskriver framväxten av det moderna samhället. Dessa verk 
utgör numera våra klassiker och skälet till att de får så stor genomslagskraft 
är enligt Asplund att de skrivs när det moderna samhälle som de beskriver är 
på sin höjdpunkt.281 De betraktas som ett vändkors mellan två epoker, där de 
representerar själva vändningen.282 Efterkommande generationer av socio-
loger kommer sedan till ”dukat bord” för att tämligen bekvämt kommentera, 
kritisera och komplettera det grundläggande arbetet utan att själva behöva 
utföra något liknande.283 

Även om Asplunds uttalande om det sociologiska arbetet är utmanande så 
är jag benägen att hålla med honom om att sociologin som verksamhet till 
stor del har godtagit och byggt vidare på ett fåtal skildringar av det moderna 
samhällets framväxt, karaktäristik och sociala liv. Det är detta arbete som 
lägger grunden för en ackumulerad (allmän)sociologisk uppfattning om det 
sociala livet. Av större relevans för frågan om intimitetens betydelse i det 
nutida västerländska samhället är emellertid att Asplund också ger uttryck 
för en föraning om att det inte längre är aktuellt att sätta sig vid det klassiskt 
dukade sociologiska bordet. Han misstänker nämligen att de skrifter som så 
träffande fångat sin dåvarande tidsanda är på väg att förlora sin giltighet. De 
senmoderna verk som jag framförallt kommer att förhålla mig till i detta 
kapitel ger Asplund rätt i dessa misstankar.284  

För den generation sociologer som skriver samhällsteori sedan 1990-talet 
och fram till idag ter sig skiftet från ett traditionellt till ett modernt samhälle 
avlägset. I nutida samhällsteorier ifrågasätts den fortsatta giltigheten hos de 
begrepp som under lång tid har accepterats som karaktäristiska för det 
moderna samhället. Istället formuleras beskrivningar av en ny modernitet. 
Det råder en utbredd uppfattning inom nutida samhällsteoretiska ansatser av 
att vi lever i en värld som är ny, på väg att leda till något nytt, eller åt-
minstone måste förstås på ett nytt sätt. Att det nutida västerländska samhället 

                                                 
281 Asplund (1991). 
282 Asplund (1991) s. 40; Sorokin (1955) s. vi. En diskussion av klassikernas välförtjänta 
status finns bland annat i Berger m. fl. (1973) s. 93  
283 Asplund (1991) s. 67. Asplund skriver att Tönnies distinktion mellan Gemeinschaft och 
Gesellschaft är den ursprungliga beskrivningen av det moderna samhällets uppkomst. Inte ens 
Webers generation tillförde, enligt Asplund, denna distinktion mycket och efter Parsons 
bidrag till den sociologiska uppfattningen av det moderna samhället menar han att den 
sociologiska samhällsbilden är given. Jämför med Loomis (1955) s. 35 och Schmalenbach 
(1922). Det har också påtalats, från annat håll, att denna sociologiska verksamhet inte blottade 
något ”nytt under solen”. Snarare är en sociologisk förståelse av socialt liv i vissa avseenden 
lika gammal som det sociala livet självt. Det är inte mer än en sociologiskt vetenskaplig 
begreppsapparat som växer fram i detta arbete. Østerberg (1990 [1978]) s. 10. 
284 Dessa teoretiska verk börjar också publiceras ungefär samtidigt som Asplund publicerar 
sin bok. 
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förstås som senmodernt innebär emellertid inte att det skiljer sig radikalt från 
den tidigare moderniteten på samma sätt som skiftet från ett traditionellt 
samhälle till ett modernt samhälle gjorde. Formuleringen av det nutida 
västerländska samhället som en sen modernitet uppstår delvis som en 
reaktion på teorier om att samhället har övergått från ett modernt till post-
modernt samhälle. Enligt ett postmodernt perspektiv karaktäriseras det 
nutida samhället av helt andra centrala värden och drivkrafter än de värden 
och krafter som karaktäriserade det moderna samhället. Följaktligen måste 
det också förstås med andra begrepp och andra metoder än de som 
förklarade moderniteten.285 De senmoderna samhällsteoretikerna hävdar 
emellertid att postmoderna teoretiker har fel när de påstår att moderniteten är 
överspelad. Det nutida västerländska samhället utgör snarare en radikal-
iserad, överskriden eller moderniserad modernitet.286 Det senmoderna 
samhället drivs enligt Giddens fullständigt av modernitetens karaktäristiska 
drag.287 Dessa drag har emellertid radikaliserats, överskridits eller modern-
iserats i så hög grad att de har antagit andra former än under den tidigare 
moderniteten. Radikaliseringen av det moderna samhället påtalas som möjlig 
på grund av att det moderna samhället har förlorat sin motsats i det 
traditionella samhället och att det därför kan utvecklas fullständigt utifrån 
sina egna inneboende premisser.288  

Den huvudsakliga ståndpunkten i ett senmodernt perspektiv kan formu-
leras som att den samhälleliga förändring som vi nu upplever inte innebär en 
fullständig förändring från det moderna samhället. Det är snarare en 
förändring av det moderna. Den förändring som fortfarande pågår av det 
moderna uppfattas däremot som så påtaglig att graden av förändring är 
jämförbar med det tidigare skiftet från ett traditionellt till ett modernt 
samhälle. Att förstå det senmoderna samhället innebär därför en balansgång 
mellan att se kontinuitet och förändring av det moderna. Och trots att det 
senmoderna samhället på sätt och vis fortfarande är modernt så kan det inte 
längre förstås med hjälp av de begrepp som förklarade den första moderni-
teten. Det måste snarare förstås som en ny modernitet och formuleras med 
nymoderna begrepp.289  

Uppfattningen att teorier och formuleringar om det moderna samhället 
inte längre gäller för det nutida samhället är inte nya för de senmoderna 
teoretikerna. Förutom den postmoderna ansatsen som har berörts så förekom 
redan så tidigt som runt 1950-talet sociologiska diskussioner om ett nytt 
slags modernitet och nya sätt att förstå denna.290 Formuleringen av det 
senmoderna samhället som en radikaliserad modernitet är däremot ny likväl 

                                                 
285 Se exempelvis Jameson (1991); Lyotard (1984) och Smart (1993). 
286 Beck & Beck-Gernsheim (2002); Beck m. fl. (1994); Giddens (1991). 
287 Giddens (1991). 
288 Beck (1992), (1994) s. 2 ff . 
289 Se begreppsdiskussionen i kapitel II, Intimitet som begrepp. Se också Carleheden (2007). 
290 Se till exempel Bell (1964); Riesman (1950) och Mills (1970 [1959]). 
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som den relativt samlade ansats som den utgör med begrepp avsedda att vara 
anpassade till det senmoderna samhällets sociala villkor. Med sina respek-
tive begrepp och teorier ger de senmoderna teoretikerna nämligen en något 
så när samstämmig bild av det nutida västerländska samhällets sociala liv. 
Då de därtill utgör några av de mest tongivande nutida sociologerna kan de 
liksom sina föregångare, vilka författade de moderna klassiska verken, 
uppfattas som ett vändkors som representerar en pågående vändning.291 För 
att förstå hur en radikaliserad modernitet kan komma till stånd och vad som 
präglar det sociala livet i ett senmodernt samhälle följer här först en 
beskrivning av modernitetens karaktäristiska sociala drag och därefter en 
liknande beskrivning av senmodernitetens sociala drag. 

Modernitetens kod 
De numera klassiska verk som utkom runt sekelskiftet 1900 består av 
omfattande och grundliga undersökningar av de sociala förhållanden som 
rådde under framväxten av det moderna samhället.292 Dessa verk utgör 
grunden för en sociologisk förståelse av det moderna samhället och det 
sociala liv som präglar detta. Trots undersökningarnas olika karaktär visar de 
på häpnadsväckande likartade beskrivningar av ett historiskt skeende.293  

Ett genomgående drag i teorier och föreställningar om det moderna 
samhällets framväxt, som kanske också lockar kommande generationer att 
fortsätta på den inslagna vägen, är att skiftet som uppstår genom moderni-
teten betraktas i ljuset av ett traditionellt samhälle. Detta leder till dualistiska 
förklaringsmodeller som skildrar ett skifte från det ena till det andra (Med 
Tönnies övergår vi från att ha levt i Gemeinschaft till att leva i Gesellschaft 
och med Durkheim övergår vi från en mekanisk solidaritet till en organisk 
solidaritet). Sådana begreppspar lägger grunden för förståelsen av 
moderniteten. Från att ha levt på landsbygden flyttar människor i allt större 
utsträckning in till staden genom urbanisering. Från att framförallt ha varit 
sysselsatta med lantbruk sysselsätts allt fler människor inom nybyggda 
industrier vilket vi känner som industrialisering. Från att ekonomin har 
byggt på byten av tjänster blir pengar som ett objektivt mått på ekonomiskt 
värde alltmer centralt, vilket vi ser konsekvenserna av i en kapitalistisk 
ekonomi. Från att ha levt i samhällen där familjen varit den minsta enheten 
frikopplas individen från familjen i en utbredd individualisering. Listan på 

                                                 
291 Asplund (1991) s. 40. 
292 Karl Marx Kapitalet (1867), Ferdinand Tönnies Gemeinschaft und Gesellschaft (1887), 
Emile Durkheims De la division du travail sociale (1893), George Simmels Philosophie des 
Geldes, (1900) och Die Grosstädte und das Geistesleben (1903) samt Max Webers Die 
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-05) utgör de främsta verken. 
293 Mer omfattande skildringar av modernitetens framväxt finns i exempelvis Asplund (1983) 
och Østerberg (2001). 
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liknande dikotomier mellan vad som har varit och vad som uppstår kan göras 
lång men dessa utgör några av de mest grundläggande dragen i en socio-
logisk förståelse av utvecklingen av det moderna samhället. 

I sociologiska skildringar av det moderna samhällets framväxt framträder 
emellertid också vissa specifika karaktärsdrag vilka föreslås prägla det 
sociala livet; människors förhållningssätt till sig själva, till varandra och till 
omvärlden. I boken Det moderne föreslår Østerberg att tre specifika begrepp: 
tron på den fria individen, förnuftet och framsteget tillsammans utgör en 
huvudkod för att förstå moderniteten som en specifik social kultur.294 Att 
dessa begrepp tillsammans utgör en huvudkod för det moderna livet innebär 
att de tre behövs tillsammans som en helhet. Om ett eller flera av dem 
avlägsnas eller byts ut uppstår en annan kultur och ett annat sätt att förstå 
världen. Det är emellertid inte givet hur dessa begrepp är relaterade till 
varandra, endast att samtliga krävs för att tillsammans utgöra modernitet.295  

Den fria individen är kanske det begrepp som allra mest förknippas med 
moderniteten genom att alla människor i grund och botten erkänns som 
separata och enskilda (om inte annat så som kropp eller medvetande). Men 
modernitetens betoning på den fria individen går utöver denna betydelse av 
att modernitetens människor i grund och botten är separata individer. 
Østerberg skriver:  

Det moderne individ betoner sin selvstendighet overfor andre, og sin frihet. 
Individet er og vil ha frihet; både som fravær av ytre tvang, og som en indre 
tilstand eller sinnstilstand: Fri er den som kjenner at ens handlinger på en 
eller annen måte er villet og valgt av en selv.296 

 
För att uppleva sig som fri måste individen både vara fri från yttre krav och 
uppleva det som möjligt att grunda sina val på egna önskemål. Slutet på 
Østerbergs citat kan kondenseras till att den moderna friheten innebär en 
vilja att välja, där den fria viljan och det egna valet är två lika nödvändiga 
komponenter för denna upplevelse. Som en konsekvens av viljan att välja 
menar Østerberg också att frigörelsen är central för den moderna individen. 
Varje individ inte bara vill utan måste frigöra sig från sin bundenhet i en 
konkret förankring och välja sin egen livsbana. Också att stanna kvar, att inte 
bryta upp eller flytta påminner han, innebär ett val.  

Med frigörelsens centrala betydelse för den moderna människan är den 
kanske mest genomgående sociala förändringen vid övergången från ett 
traditionellt till ett modernt samhälle den att relationen mellan den enskilde 
personen och dennes sociala sammanhang förändras på så sätt att individen 

                                                 
294 Østerberg (2001). 
295 Østerberg (2001) s. 11-13. Asplund menar på liknande sätt att samhällsvetenskaplig forsk-
ning framförallt handlar om att dechiffrera det sociala livet. För detta krävs att vi hittar rätt 
kodnyckel. Asplund (1970). 
296 Østerberg (2001) s. 11. 
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frigörs från de grupper som tidigare varit de minsta beståndsdelarna i 
samhället (familjen, hushållet, byn). Denna förändring innebär att de minsta 
sociala enheterna förändras från att i det traditionella samhället bestå av 
olika grupperingar till att i det moderna samhället bestå av individer.297 
Självfallet finns även i det traditionella samhället enskilda personer men de 
uppfattas där inte i första hand som individer, det vill säga som om de är 
någonting i sig själva utanför sina sociala gemenskaper. I det traditionella 
samhället definieras en person utifrån sina relationer till andra. Jag själv 
skulle i ett traditionellt samhälle kunna identifieras på följande sätt: - Jag är 
Ann-Sofies och Åkes dotter eller: - Jag är lika gammal som Emma och Frida 
som bor längre upp på vår gata. Att definieras i relation till andra kräver att 
de som tilltalas vet vilka man refererar till för att förstå vem man är. Man 
måste veta vilka Ann-Sofie, Åke, Emma och Frida är för att förstå vem jag 
är. Detta är också ofta fallet i traditionella samhällen. Att tänka bort 
omgivningen och betrakta personer som fria från sina sociala band är inte 
aktuellt för den traditionella människan.  

Den traditionella människan kan förstås som konkret; förankrad i 
situationer och relationer och tilldelad sin identitet genom sina sociala 
tillhörigheter. Vad som sker under moderniteten är att den enskilde personen 
plockas ut ur sådana konkreta sammanhang och blir vad Asplund kallar en 
abstrakt individ.298 En individs identitet eller definition blir på så sätt 
oavhängig andra sociala sammanhang. Identifikationen sker i moderniteten 
utifrån individuella egenskaper: - Jag är en kvinna som är glad, envis, 
arbetsam… eller utifrån fakta: - Jag är född den 19 april 1977. Identiteten 
kopplas på så sätt endast till individen själv och dennes substantiella 
egenskaper som visar vem denne är snarare än till dennes sociala relationer. 
Utifrån sådana individuella fakta är det möjligt att jämföra individer med 
varandra för att bedöma likheter och skillnader. I utvecklingen från konkret 
till abstrakt individ beskrivs människan i sociologiska termer ofta som lik ett 
ting i bemärkelsen att vara fast eller oföränderlig och dessutom som möjlig 
att kombinera med andra människor i olika konstellationer.299 En avgörande 
social skillnad mellan en konkret och en abstrakt individ är att hon i det 
första fallet är en självklar del av ett sammanhang och att hon i det andra 
fallet är en utbytbar del av detsamma.  

En annan konsekvens av individens frigörelse från sociala sammanhang 
är att också den tids-rumsliga dimensionen blir mer abstrakt. Den 
traditionella människans tid, vilken Asplund kallar allmoge-tid, är förankrad 
i rummet, konkret och relaterad till omgivningen så att en identifikation kan 

                                                 
297 Asplund (1983) s. 69 
298 Asplund skriver emellertid inte själv att allmogemänniskan är konkret. Snarare är hon, 
enligt honom, diffus. Asplund (1983) s. 98. Jämför med Giddens diskussion av modernitetens 
och senmodernitetens ”konturer” vilka bland annat karaktäriseras av ett ökat bruk av abstrakta 
enheter och system. Giddens (1991)  
299 Asplund (1983), kap 7. 
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ske på följande vis: - Jag föddes vid skördetid.300 Den moderna människans 
synkroniserade och objektiva klock-tid är istället obunden och tom på 
betydelse. Det är objektiva och oberoende fakta (som att jag är född den 19 
april 1977) som möjliggör en bestämning av min ålder och min identitet. 
Detsamma gäller för rumsliga dimensioner. Från att traditionellt ha använt 
konkreta och kroppsliga mått som fot, tum och aln börjar dessa i det 
moderna samhället uppfattas som ”subjektiva, slarviga och inexakta” och de 
ersätts av objektiva och exakta mått som millimeter, centimeter och 
decimeter.301 

Utvecklingen från konkreta och subjektiva sammanhang till abstrakta och 
objektiva kan enligt Østerberg i moderniteten förstås ännu tydligare med 
hjälp av den moderna kodens tredje centrala begrepp, förnuftet. Det 
individuella förnuftet ersätter i moderniteten till tidigare högre kollektiva, 
mystiska och religiösa värden.302 Att utifrån givna (objektiva) alternativ på 
egen hand rationellt kunna bestämma sig för vad man vill blir den högsta 
principen för människors beslut. En konsekvens av denna förnuftstro är 
också en stark tro på framsteg. Med objektiva grundstenar förväntas såväl 
människan som kunskapen nå framsteg. Människan förväntas (välja att) bli 
mer human och mindre brutal då hon förnuftigt tar ställning till olika val 
samtidigt som vetenskapen väntas nå allt längre i sina rön. Framtidstron är 
stor och den nya världen kan bara bli bättre. Detta har påtalats som ett 
karaktäristiskt drag för moderniteten betraktad som en tid präglad av upp-
fattningen att den är överlägsen och längre gången i utveckling än tidigare 
samhällsepoker och andra kulturer.303 

De framsteg som moderniteten innebär för enskilda individer på vissa 
områden påtalas emellertid också följas av negativa konsekvenser på andra 
områden. Som en baksida till modernitetens framgång uppfattas samhället 
vara präglat av ett ökat främlingskap som visar sig i människans relation till 
sina aktiviteter, sina relationer och slutligen i relation till sig själv. Detta 
sociala främlingskap har beskrivits som ”the symmetrical correlation of 
individuation.304 I den mån moderniteten också rymmer sociala eller relation-
ella problem så utgörs dessa av att framsteg sker på bekostnad av social 
sammanhållning.  

Senmodernitetens kod 
Lika överens som sociologer är och har varit om att ett skifte av social 
struktur och sociala relationer följde med övergången från ett traditionellt till 
                                                 
300 Asplund (1983) s. 97; Giddens (1991) s. 16. 
301 Andersson (1992) s. 40. 
302 Østerberg (2001) s. 12. 
303 Berger m. fl. (1973) s. 1. 
304 Berger m. fl. (1973) s. 175. 
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ett modernt samhälle lika överens tycks sociologer idag vara om att det 
moderna samhället står i ett nytt skifte från det moderna över i något nytt 
som behöver formuleras. Giddens uttrycker det som att ”the ‘world’ in 
which we now live is in some profound respects thus quite distinct from that 
inhabited by human beings in previous periods of history”.305 Beck och Beck-
Gernsheim skriver i samma anda som Giddens: 

Are we now witnessing a historic change whereby people are ‘released’ from 
the forms of industrial society (class, social layer, occupation, family, 
marriage), as they were released during the Reformation from the secular 
domination of the Church? Is it possible that, amid the waning of traditional 
ways of life, new ones are taking shape for which we simply have no concept 
and therefore no perception?306  

 

Beck och Beck-Gernsheim påtalar hur genomgripande denna nya förändring 
är genom att likna den vid det tidigare sociala skiftet från ett traditionellt till 
ett modernt samhälle. Som jag redan nämnt vore det emellertid felaktigt att 
framhålla Giddens eller Beck & Beck-Gernsheim som de första eller enda 
teoretiker vilka hävdar att vi lever i en ny typ av samhälle och att det sätt 
varpå människor träder i relation till varandra är i förändring. Snarare råder 
en allmän uppfattning om att det nutida samhället inte längre ryms i de 
klassiska beskrivningarna av det moderna samhället utan att det är ett nytt 
modernt samhälle vi nu lever i. Vad som karaktäriserar det nutida 
västerländska samhället och vad detta bör kallas råder det skilda 
uppfattningar om men en ökande produktion av böcker med titlar om det 
”nya moderna” vittnar om behovet av att formulera detta. 

De teoretiker som jag samlar under beteckningen senmoderna teoretiker 
benämner i själva verket det nutida samhället med olika begrepp. Giddens 
benämning senmodernitet är emellertid den beteckning som har spridit sig i 
högre utsträckning än andra och jag använder därför denna som samlings-
namn för skildringar av det nutida västerländska samhället som en ny 
modernitet.307 Det är också i anslutning till dessa arbeten intimitet framförallt 
sprids som begrepp och relateras till nutida tidstypiska relationer.308  

                                                 
305 Giddens (1991) s. 4-5. 
306 Beck & Beck-Gernsheim (2002) s. 30. 
307 Att de teoretiker, som jag kallar senmoderna, uttrycker liknande idéer bekräftas av att de 
(flitigt) refererar varandras arbeten. I boken Reflexive Modernity, Beck m. fl. (1994) bifogar 
författarna till och med kommentarer till varandras arbeten. Liknande uppdelningar av dessa 
teoretiker har också gjorts av andra forskare. Se till exempel Sandell & Mulinari (2006) samt 
George Ritzer (1997). Det finns emellertid åtminstone ytterligare en teoretisk ansats till att 
förstå det nutida västerländska samhället, som jag inte har berört, vilken poängterar att ett 
skifte har skett inom arbete och produktion, där det som produceras uppfattas som förändrat 
från industriellt till kunskapsbaserat. Se exempelvis Bell (1964);  Castells (1996) och Stehr 
(2001). Att begreppet senmodernitet har spridits innebär emellertid inte att beteckningen är 
den bästa. Formuleringen av såväl en sen som en hög modernitet har kritiserats på liknande 
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För att återkoppla till de dualistiska begreppspar som var slagord under 
moderniteten menar de senmoderna teoretikerna att skiftet från det moderna 
till det senmoderna på det hela taget består i att de i moderniteten 
inneboende förändringarna har utvecklats eller snarare expanderat; teknik 
har utvecklats till cyber-teknik, urbanisering har vidgats till globalisering, 
produktion har slagit över i konsumtion. Bauman väljer att likna denna 
förändring av det moderna vid kemiska ämnens fasta och flytande former. 
Han menar att den tidiga moderniteten med sina kategorier och sorterande 
begrepp var fasta former medan det senmoderna samhället och dess institu-
tioner har antagit en flytande form.309 Skillnaden ligger framförallt i 
möjligheten till rörlighet och val inom de angivna gränserna. För att ta ett 
exempel omfattar familjen i en fast modern form, där rörligheten är liten, i 
stort sett endast kärnfamiljen. I en flytande modern form, där rörligheten 
istället är stor, kan en familj definieras på flera olika sätt. Den flytande 
formen innebär på det hela taget att relationer och allt socialt liv förstås som 
bestående av specifika sociala kvaliteter snarare än som institutionaliserade 
former. Utifrån denna nya förståelse av det sociala livet med en för individen 
ökad social och relationell rörlighet och frihet undersöker de senmoderna 
teoretikerna en ny spänning mellan individens frihet och de samhälleliga 
strukturernas krav på anpassning.310 

Liksom en modernitetens kulturella kod har utkristalliserats ur klassiska 
sociologiska texter menar jag att man på liknande sätt kan finna en 
senmodernitetens kod i senmoderna verk. I det följande ska jag föreslå några 
sådana centrala begrepp som är nödvändiga för att förstå senmodernitet som 
ett nutida västerländskt kulturmönster. Med utgångspunkt i idén om 
senmodernitet som en radikaliserad modernitet innebär senmodernitetens 
kod en radikal-isering av modernitetens kod. Utifrån de begrepp som i verk 
om det senmoderna samhället framhålls som centrala i beskrivningarna av 
det nutida västerländska samhället föreslår jag att senmodernitetens kod kan 
se ut på följande vis: Modernitetens tro på den fria individen har ökat i sådan 
grad att den har blivit en institutionaliserad individualisering, förnuftet har 
vänts (tillbaka) till människan själv och tagit formen av ett reflexivt förnuft 
och den framtidstro som karaktäriserade moderniteten har övergått i ett 
riskpräglat självförverkligande. 

                                                                                                                   
sätt som de senmoderna teoretikerna kritiserar formuleringar av en postmodernitet. 
Carleheden (2007) s. 95, fotnot 9. 
308 Marks (1994) har påtalat att ett sådant relationellt fokus bidrar till att dessa teorier ”räddas 
från hårdnackat strukturella sociologiska analyser” vilka annars präglar sociologisk teori. 
Denna kommentar är inte ovanlig i diskussioner om att sociologi framförallt har ägnat sig åt 
den offentliga sfären, s. 845. Jämför med Roseneil (2005) som menar att den klassiska 
sociologins bild av ett samhälle som går mot allt mer opersonliga relationer lagt grunden för 
att disciplinen ägnat mer kraft åt det offentliga än det privata livet, s. 245. 
309 Bauman (2000). 
310 Diskussioner om spänningen mellan frihet och tvång finns i Bauman (2002) s. 57 ff; 
Carleheden (2007); Engdahl (2009) och Freud (1948 [1930]). 
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En av de mest påtagliga förändringarna från det moderna till det sen-
moderna samhället är att den tro på den fria individen som präglar 
moderniteten i det senmoderna samhället har institutionaliserats. Detta 
innebär att individualiseringen som den process där människor är sig själva 
nog, fria från yttre band, har blivit så utbredd att den föreslås ha blivit en del 
av det sociala livets struktur.311 Ett av de stora uppdragen för den nutida 
människan går därmed ut på att skapa sig själv. “To put it in a nutshell, 
‘individualization’ consists in transforming human ‘identity’ from a given 
into a task”.312 Det givna existerar inte längre. Den senmoderna människan 
föds inte in i en position som anger vem denne är. Istället måste varje person 
själv skapa sin identitet och sin position i samhället. I den mån denna 
institutionaliserade individualisering utgör en kollektiv erfarenhet för 
människor som lever i det senmoderna samhället så består denna i en strävan 
att skapa sitt eget liv.313 Den senmoderna människan står som en konsekvens 
av detta ständigt inför utmaningen att leva sitt liv utanför de traditionella 
band som familjen, bygemenskapen eller religionen tidigare har erbjudit, och 
att samtidigt anpassa sig till de ekonomiska, strukturella och sociala normer 
som gäller. Denna avsaknad av givna band innebär att sociala relationer 
uppstår genom att sammanfoga flera individuella viljor i en gemensam vilja:  

In developed modernity – to be quite blunt about it – human mutuality and 
community rest no longer on solidly established traditions, but, rather, on a 
paradoxical collectivity of reciprocal individualization.314 

 

Att det senmoderna samhället innebär att alla måste gå sin egen väg och 
skapa sin egen biografi innebär emellertid inte att traditioner och gemen-
skaper helt har förlorat sin roll. Det är snarare så att även dessa måste 
väljas.315 Allt måste väljas när individualiseringen har institutionaliserats. För 
att åter ta familjen som exempel föreslås denna ha påverkats genom en för 
senmoderniteten symptomatisk förändring från att ha varit ”a community of 
need” till att bli ”elective affinities”.316 

Att den fria individen har intagit en alltmer självklar plats i det 
senmoderna samhället har också lett till att relationen mellan individ och 
samhälle har förändrats ytterligare. Som en utvidgning av moderniteten 
innebär senmoderniteten, vad gäller denna aspekt, att det som utgör 
gemenskapen (samhället) har expanderat vilket har konsekvenser för inne-
börden av att vara individ. Giddens använder begreppen extensionalitet och 
intentionalitet för att beskriva den spänning som han menar präglar det 
                                                 
311 Bauman (2002); Beck & Beck-Gernsheim (2002); Giddens (1991). 
312 Beck & Beck-Gernsheim (2002) s. xv. 
313 Beck & Beck-Gernsheim (2002) s. 22. 
314 Beck & Beck-Gernsheim (2002) s. xxi. 
315 Beck & Beck-Gernsheim (2002) s. 25; Giddens (1997) s. 9. 
316 Beck & Beck-Gernsheim (2002) s. 85. 
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senmoderna sociala livet där globalisering och enskilda människors liv och 
identiteter påverkar varandra. Extensionaliteten innebär att världen tänjs ut 
eller expanderar medan intentionaliteten innebär att alltmer vikt fästs vid 
individens identitetsskapande.317 I ett senmodernt globalt samhälle är indi-
viden inte bara frikopplad från familjen och bygemenskapen som vid skiftet 
från ett traditionellt till ett modernt samhälle. Individen är nu även fri-
kopplad från mer abstrakta enheter som sitt land och sin kontinent. 
Händelser som inträffar geografiskt långt borta kan direkt påverka en 
persons självidentitet. Genom att välja sin identitet och sin tillhörighet kan 
individen välja att tillhöra grupper som är fysiskt avlägsna men upplevs som 
psykiskt nära. Inte bara relationen mellan individ och samhälle har på så sätt 
expanderat. Förhållandet mellan tid och rum har också tänjts ytterligare. 
Genom utvecklingen av teknik kan människor utan fördröjning i tid ha 
kontakt trots stora avstånd: ”distance is no obstacle to getting in touch, but 
getting in touch is no obstacle to staying apart”.318 

Viljan att välja sitt eget liv och sin egen identitet innebär under dessa 
premisser att den personliga identiteten har blivit allt viktigare. En persons 
identitet har blivit ett projekt av självförverkligande. Den utbredda inställ-
ningen att allt är möjligt att förändra och förbättra har också nått personliga 
egenskaper och uttryck som rör kropp, sexualitet och kön så att dessa är 
möjliga att ändra i de fall en människa upplever sig vara född i fel kropp. 
Det mesta i livet förstås i det senmoderna samhället som plastiskt, formbart, 
och möjligt (även om plasticiteten nyttjas i olika grad av olika människor). 
Den senmoderna människan kan i stort sett välja vem hon vill vara och söka 
upp gemenskaper där hon skulle kunna bli detta. Därmed inte sagt att de 
personer hon möter eller de platser hon uppsöker ger den bekräftelse som 
behövs för att viljan ska gå i uppfyllelse. Den institutionaliserade individu-
aliseringen har lett till en strävan efter ett äkta självuttryck där miljöer som 
inte tillåter att en människas rätta jag kommer till uttryck kan väljas bort, till 
förmån för miljöer som bättre passar en persons upplevelse av sig själv. Att 
hållas tillbaka av krafter som individen inte kan påverka, som exempelvis 
ursprungstillhörigheter i familj och uppväxtort kan uppfattas som ett hot mot 
människans verkliga jaguttryck.319 

Alla de val som präglar det sociala livet i det senmoderna samhället 
åtföljs av ett särskilt slags tänkande vilket beskrivs som en institutionaliserad 
reflexivitet. Reflexiviteten är visserligen också ett slags förnuft men den 
förstås av de senmoderna tänkarna som framvuxen ur en långvarig 

                                                 
317 Giddens (1991). 
318 Bauman (2003) s. 62. Den tyske sociologen Nico Stehr (2001) föreslår för övrigt att 
moderniteten enbart består av en dominerande tendens, nämligen ”enlargement”. I hans 
analyser utgör alla de karaktäristiska drag som tillskrivs moderniteten konkreta exempel på 
”enlargement processes”. 
319 En mer utförlig diskussion om självuttryck eller autenticitet som en central aspekt av det 
nutida västerländska samhällets sociala liv finns i Carleheden (2007). 
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användning av ett instrumentellt förnuft vilket nu har vänt sig till sig självt. 
Reflexivitet innebär framförallt en självkonfrontation. Genom att nå kunskap 
om sig själv och sina ståndpunkter revideras kunskap ständigt.320 En sådan 
reflexivitet betraktas som ett centralt drag i det senmoderna samhället och 
innebär en förutsättning för snarare än en konsekvens av alla val. Sen-
moderniteten i sig uppfattas rent av som en reflexiv (eller moderniserad) 
modernitet. 

Vid sidan av alla individuella val och den reflexiva livshållningen finns 
också en ökad riskmedvetenhet. Att ständigt välja och att alltid ensam vara 
ansvarig för sina val (eftersom individen är friställd från sin social 
tillhörighet) innebär nämligen ett risktagande. Det är möjligt att välja fel. 
Vad som är rätt och fel finns det självklart inget direkt svar på men i ett 
samhälle där traditionella värden har ersatts av mer tillfälliga och valda 
värden har det personliga självförverkligandet blivit alltmer centralt.321 Med 
självet som insats blir detta förhållningssätt riskabelt för självkänslan. Den 
enskilde individens särställning i detta samhälle innebär visserligen en 
möjlig befrielse från det tidigare moderna samhällets reglerande institutioner 
men befrielsen från tvingande strukturer och standardiserade lösningar 
innebär även ökade risker samt att ansvar och rättigheter ligger på individen 
själv.322 Den väljande och skapande människan är den centrala karaktären i 
det senmoderna samhället, vilket leder till att människor måste vara aktiva 
och uppfinningsrika. Där individualiseringen har slagit igenom uppstår en 
kultur av självförverkligande och självhävdande. De konsekvenser som 
denna kultur har på det sociala livet beskrivs som ett ökat fokus på sig själv 
och sitt eget uttryck.323 Värden som autonomi, oberoende och personligt 
utrymme uttalas mer än tidigare (för såväl kvinnor som män). Den högsta 
prioriteten är att se till att gå sin egen väg i livet.  

Diskussionen om det senmoderna samhällets institutionaliserade individ-
ualisering som en riskkultur visar också att det senmoderna samhället inte 
enbart präglas av framtidstro och positiv anda. Bauman påstår att den institu-
tionaliserade individualiseringen och det riskpräglade självförverkligandet 
också innebär att individen i viss mån förvägras gemenskap och kollektiva 
verktyg. Individen tvingas enligt honom kämpa ensam med uppgifter vilka 
få har resurser att klara av på egen hand.324 Den ökade individualiseringen 
leder enligt Bauman till att de gemenskaper som finns att tillgå inte heller 
ger tillräckligt mycket trygghet på grund av deras flytande karaktär.325 
Baumans uttalanden kan uppfattas som radikaliserade utsagor om det sociala 
främlingskap som uppfattades som modernitetens baksida. Men trots 

                                                 
320 Beck (1994) s. 5; Giddens (1991) s. 19, (1997) s. 30. 
321 Beck & Beck-Gernsheim (2002) s. 22 f. 
322 Beck & Beck-Gernsheim (2002); Beck m. fl. (1994) s. 7. 
323 Beck & Beck-Gernsheim (2002); Johansson (1996); Lasch (1981); Sennet (1992 [1977]). 
324 Bauman (2002) s. 14. 
325 Bauman (2002). 
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Baumans uppfattning innebär en samlad (radikaliserad) förståelse av 
individualiseringen att den förstås i termer av aktörskap eller val och vilja. 
En sociologisk utmaning har därför formulerats som att betrakta hur sociala 
relationer faktiskt levs och vilka gemenskaper som skapas i det nutida 
samhället.326 

Senmodernitetens sociala livsvillkor 
I detta kapitel har jag framhållit hur det senmoderna samhället kan förstås 
som en radikalisering av det moderna samhället och hur några av sen-
modernitetens mest centrala begrepp kan förstås som radikaliseringar av 
modernitetens centrala begrepp. Samtidigt som modernitetens förändringar 
kan uppfattas som linjära i meningen att det sociala livet har blir alltmer 
abstrakt och att avstånden mellan tid och rum har utvidgas i allt högre grad 
framhåller de senmoderna teoretikerna att denna utveckling har gått så långt 
att den har överskridit i något kvalitativt annat. Utvecklingen har genom 
detta överskridande antagit en dialektisk karaktär i vilken abstraktionen inte 
kan abstraheras i större utsträckning men inte heller återgå till en mer 
konkret nivå. Karaktären på det nutida västerländska samhällets sociala liv 
har i detta överskridande antagit en för det senmoderna samhället 
symptomatisk reflexiv karaktär. 

De tre begrepp som i detta kapitel presenteras som utgörande 
senmodernitetens kod är förslag på tre av de mest centrala begrepp vilka 
används för att karaktärisera och förstå det nutida västerländska samhällets 
specifika livsvillkor i senmodern samhällsteori. Dessa tre begrepp; institu-
tionaliserad individualisering, reflexivt förnuft och riskpräglat själv-
förverkligande är också förslag på radikaliserade formuleringar av de 
begrepp som utgjorde modernitetens kod (den fria individen, förnuftet och 
framsteget). De förstås därmed som relationella drag vilka är tidstypiska för 
socialt liv i det senmoderna samhället. 

Utifrån vad som har framkommit i forskningsöversikten och begrepps-
diskussionen i avhandlingens första del kan intimitet förstås som ytterligare 
ett reflexivt och radikaliserat modernt begrepp. Begreppet intimitet är, 
liksom de tre begrepp som diskuterats i detta kapitel, ett begrepp som 
framförallt är aktuellt i det personliga livets sfär. Det kan rent av förstås som 
en radikalisering av det privata som begrepp. Radikaliseringen består i en 
förändring från en fast till en flytande form vilken tar sig uttryck genom att 
de sociala relationer som förstås som intima är detta på grund av att de 
karaktäriseras av specifika relationella drag snarare än att de är insti-
tutionaliserade på specifika sätt. Vilka intimitetens relationella drag är har 
föreslagits i de analyser som utgjorde avhandlingens andra del. 
                                                 
326 Knorr-Cetina (1997). 
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Förståelsen av det senmoderna samhället som en radikaliserad modernitet 
och senmoderna begrepp som radikaliserade moderna begrepp visar sig så 
långt fungera väl. Den senmoderna idén att det nutida västerländska sam-
hällets sociala liv innebär att det moderna samhällets sociala karaktäristik 
har radikaliserats gör det emellertid aktuellt att också diskutera hur intimitet 
som socialitet kan förstås i relation till modernitetens socialitet. En sådan 
diskussion följer i nästa kapitel. 
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VIII. Framväxten av en senmodern socialitet 

Detta kapitel kan på sätt och vis förstås som en (när)läsning, diskussion och 
kritik av Ferdinand Tönnies bok Gemeinschaft und Gesellschaft.327 Syftet 
med kapitlet är emellertid att diskutera intimitet som socialitet i relation till 
idén om det senmoderna samhället som en radikaliserad modernitet. Den roll 
som Gemeinschaft und Gesellschaft har i detta är inte mer än att stå som 
modell för dualistiska teorier om det moderna (och det traditionella) 
samhällets socialitet.328 Efter att ha diskuterat Tönnies arbete som en 
dualistisk förståelse av grundläggande socialitetsformer kompletteras detta 
av en dialektisk (triadisk) kritik och utveckling i Herman Schmalenbachs 
uppsats Die Soziologische Kategorie des Bundes.329 Schmalenbach formu-
lerar i sin text en tredelad typologi över grundläggande socialitetsformer 
vilken inte bara förändrar relationen mellan de två slags socialitet som 
återfinns hos Tönnies utan också visar påtagliga likheter med de tidstypiska 
relationsformer som formulerats i senmodern samhällsteori. Schmalenbachs 
förslag till en tredelning av grundläggande socialitetsformer möjliggör 
därmed en diskussion om en för det senmoderna samhället tidstypisk 
socialitet. 

                                                 
327 Tönnies (1912). 
328 Av de klassiska verk som nämndes i förra kapitlet är det framförallt Tönnies och Durk-
heims arbeten som lämpar sig för en diskussion om socialitet. Båda dessa författare namnger 
två slags socialitet vilka de uppfattar som karaktäristiska för det traditionella respektive det 
moderna samhället. Skälet till att jag väljer Tönnies verk som representant för det moderna 
samhällets sociala liv är dels att hans verk har utpekats som det första arbete i vilket skiftet 
mellan ett traditionellt och ett modernt samhälle beskrivs tydligt, dels att hans begreppspar 
anses vara omistliga för den sociologiska förståelsen av socialt liv. Se till exempel Asplund 
(1991) och Schmalenbach (1922). Därtill utgör den kritik och vidareutveckling av Tönnies 
begreppspar som följer senare i kapitlet just en kritik av Tönnies begreppspar och inte av 
moderna dual-istiska teorier i allmänhet. Citat och referenser till Tönnies är i den löpande 
texten hämtade från den tyska utgåvan från 1912. Dessa kompletteras med en engelsk 
översättning i fotnot. Den engelska översättningen av boken skiljer sig något från det tyska 
originalet och vid några tillfällen hänvisar jag till den engelska översättarens diskuterande 
noter. I översättningen till engelska ingår också en fristående uppsats skriven av Tönnies. 
Denna uppsats, vilken ingår i en handbok i sociologi 1931, refereras också vid några tillfällen 
i texten. 
329 Schmalenbach (1922). 
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Tönnies som modernitetens socialitetsteoretiker 
Den gängse uppfattningen om Tönnies bok Gemeinschaft und Gesellschaft 
är att den utgör ett historiesociologiskt verk som beskriver samhällets 
utveckling från vad Tönnies kallar ett Gemeinschaft till ett Gesellschaft.330 
Det är visserligen inte helt och hållet felaktigt att förstå boken på detta sätt 
och inte heller konstigt med tanke på att Tönnies i bokens avslutande 
stycken framställer samhället historiskt som ett skifte från Gemeinschaft till 
Gesellschaft. De två typer av samhällsformer som Gemeinschaft och 
Gesellschaft föreslås utgöra beskrivs där som följande på varandra och 
kommunistiska och socialistiska samhällen används som empiriska exempel 
på hur denna förändring i praktiken har gått till.331 Boken bär också i sin 
första utgåva undertiteln Abhandlung des Communismus und des 
Socialismus als empirischer Culturformen. Men även om Tönnies till viss 
del använder sig av denna samhällsstrukturella förändring vid samman-
fattningen av den begreppsliga åtskillnaden mellan Gemeinschaft och 
Gesellschaft så menar han att begreppen kan användas för att förstå såväl 
samtida relationer som olika historiska perioder.332 Begreppen Gemeinschaft 
och Gesellschaft utgör nämligen grunden för en mer omfattande typologi 
över sociala handlingar, avsikter och former vilka enligt Tönnies genomsyrar 
allt socialt liv.  

Valet av bokens två centrala begrepp bygger på att de i det tyska språket 
utgör två något olika betydelser av gemenskap.333 Översatt till svenska 
innebär relationer av Gemeinschaft-karaktär en gemenskap med betoning på 
att det gemensamma delas av alla deltagare, medan relationer av 
Gesellschaft-karaktär snarare förstås som ett sammansatt sällskap med 
innebörden att de i grunden är separata individer vilka samlas för att 
tillfälligt och avgränsat utgöra ett slags gemenskap. Jag kommer i texten 
fortsättningsvis att använda mig av de svenska begreppen gemenskap och 
sällskap när jag diskuterar Tönnies två sociala former.334 Tönnies menar 
emellertid att ingen enskild människa och inte heller något enskilt kollektiv 
helt och hållet präglas av den ena eller den andra sociala formen. Båda 
formerna är i olika utsträckning närvarande i varje faktisk relation. På så vis 
bör begreppen förstås som idealtypiska renodlingar (med Tönnies ord 
                                                 
330 Se exempelvis Asplund (1991); Lüschen & Stone (1977); Østerberg (1991), (1990 [1978]). 
331 Tönnies (1912) s. 303-309. 
332 Lüschen & Stone (1977) s. 17. 
333 Tönnies (1912) s. 3. 
334 Tönnies begreppspar anses av vissa teoretiker vara oöversättbara till andra språk. Se 
Asplund (1991); Tönnies (2002 [1957]) s. 282-283, översättarens fotnot nr. 2. Jag kan hålla 
med om att begreppen förlorar en del av sin omedelbara betydelse vid översättning, men även 
om begreppsparet utgör en tankemodell som vi kan förstå i sitt tyska ursprung så anser jag att 
de oöversatta inte fullt ut kan användas i andra sammanhang än det som de skapats inom. När 
det gäller tillämpbarheten på sociala relationer och socialitetsformer anser jag att en 
översättning till svenska fungerar väl. Se också andra förslag till översättning av begreppen 
till svenska i Falk (1999) och Østerberg (1991) s. 17. 
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normalbegrepp) vilka i ren form är svåra eller omöjliga att återfinna 
empiriskt.335 Tönnies huvudsakliga ansats att utkristallisera en begreppslig 
typologi över det sociala livet snarare än att beskriva en pågående samhälls-
utveckling förtydligas då han vid utgåvan 1912 ändrar bokens undertitel till 
Grundbegriffe der reinen Soziologie.336  

Förstått som en utredning av grundbegrepp i en ren sociologi uppfattar jag 
Tönnies verk som mer tillämpbart för mina syften än när hans verk betraktas 
som en social historieskrivning. Med betoning på att Tönnies utarbetar rena 
begrepp framgår det tydligare att dessa inte bör förstås som möjliga att finna 
i renodlad form som empiriska sociala former, vilket originalverkets 
undertitel antyder. De bör snarare förstås som teoretiska begrepp som lägger 
grunden för en dualistisk typologi, vilken det är möjligt att utgå ifrån för att 
sortera och förstå sociala handlingar och sociala sammankomster. Tönnies 
har emellertid på grund av denna dubbelhet i teorin emellanåt uppfattats som 
oförmögen att välja vilken av de två möjliga tolkningarna av hans verk som 
bör gälla. Hans begrepp har därför också uppfattats som såväl empiriskt som 
metodologiskt ohållbara.337 

Jag vill ytterligare något utveckla innebörden i Tönnies val att byta 
undertitel på sitt verk från att betona empiriska former till att framhålla rena 
begrepp. Jag menar nämligen att den senare undertiteln tydligare framhåller 
socialitetens betydelse för de sociala former som kan uppstå i olika 
situationer och samhällen. Tönnies beskriver nämligen inte bara två möjliga 
typer av samhällen och sociala former. Jag menar att han också formulerar 
två slags grundläggande socialitet vilka hör samman med dessa sociala 
former. Hans centrala begrepp är därför snarare fyra än två. Med dessa två 
begreppspar menar jag att det är möjligt att läsa Tönnies som både samhälls-
utvecklingsteoretiker och som socialitetsteoretiker. Den första utgåvan av 
hans bok betonar den historiska samhällsutvecklingen och den andra utgåvan 
framhåller socialitetsformerna. Då Tönnies arbetade med båda dessa 
dualistiska distinktioner under hela sin karriär är detta skifte i högsta grad 
intressant.338 Från att ha varit mer av en samhällsevolutionär teoretiker 
övergår han till att vara mer av en socialitetsteoretiker i användandet av 
samma teori. Förskjutningen av tyngdpunkt i Tönnies arbete sker delvis 

                                                 
335 Tönnies (1912) s. 161. 
336 Se också en diskussion om detta i Falk (1999) s. 53 samt Cahnman (1968) s. 137. 
337 Asplund (1991) s. 42; Lüschen & Stone (1977) s. 21. Tönnies diskuterar också detta själv. 
Tönnies (1912) s. 161. Den kritik som Tönnies utsätts för vad gäller begreppens renhet är 
även relevant i förhållande till de senmoderna sociologernas begrepp vilka också är 
idealtypiska men samtidigt empiriska och utpekande av specifika relationer i det nutida 
samhället. En sådan kritik av begrepp i senmoderna teorier finns i Jamieson (1998). 
338 Trots en omfångsrik publikationslista finns det de som hävdar att Tönnies under sin 
akademiska karriär endast skrev en bok. Ungdomsverket Gemeinschaft und Gesellschaft fick 
ett relativt sent genombrott och under sin fortsatta karriär sysselsatte sig Tönnies med 
utvecklingar av den typologi som lades fram där. Det är därför inte heller konstigt att han är 
mest känd för begreppsparet i bokens titel. Falk (1999) s. 62 . 
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genom att de två begreppsparen byter plats i fråga om vilket som är centralt 
och vilket som är avhängigt det andra.339 

Jag vill ändå inte överdriva innebörden i denna förskjutning av intresse 
hos Tönnies. Även om fokus i hans arbete ändras något under hans karriär så 
missförstås avsikterna med hans arbete om det reduceras till att handla om 
antingen en samhällsteori eller en socialitetsteori. Tönnies syn på de två 
delarna i arbetet förstås bättre som två sidor av samma fenomen. Samhälls-
strukturen kan inte förstås utan att hänsyn tas till den socialitet den präglas 
av och socialiteten kan inte beskrivas utan att man samtidigt, i viss mån, 
beskriver samhällsstrukturen (eftersom varje relation utgör en del av 
strukturen). Tönnies arbete kan därmed liknas vid vad Asplund kallar en 
fixeringsbild i vilken två aspekter kan växla mellan att framträda som 
bakgrund och förgrund.340 I den följande läsningen kommer jag att försöka få 
socialiteten att framträda i förgrunden och låta de sociala formerna stå i 
bakgrunden. 

Socialitetens grund: Relationer uppstår som viljehandlingar 
Den uppgift som Tönnies tar sig an i sitt arbete är att förstå och begreppslig-
göra de bevekelsegrunder och motiv som drar människor till varandra, håller 
dem samman och får dem att samhandla.341 Intresset för vad som drar 
människor till varandra och vad som håller dem samman, men kanske 
framförallt det svar som Tönnies erbjuder, kan betraktas som hans 
grundantagande om människans socialitet. Till grund för varje social relation 
menar han nämligen att det finns en vilja till relation. Han inleder rent av sitt 
verk med en formulering av hur människor träder i relation till varandra på 
grundval av en sådan relationell vilja: 

Die menschlichen Willen stehen in vielfachen Beziehungen zu einander; jede 
solche Beziehung ist eine gegenseitige Wirkung, die insofern, als von der 

                                                 
339 Se också den engelska översättarens diskussion av Tönnies centrala begrepp, (2002 
[1957]) s. 263, i vilken relationen mellan de två begreppsparen berörs. 
340 Asplund (1991) s. 42. Jag menar här inte, som Asplund, att gemenskap och sällskap skulle 
utgöra de två motiven i fixeringsbilden, utan snarare att socialiteten och samhällsstrukturen 
skulle utgöra de två möjliga motiven. Se också Cahnman (1968) s. 139. 
341 Denna formulering är en fri översättning från tyska men också urklippt ur en längre 
mening i vilken Tönnies definierar sociologins uppgift. Den fullständiga ordalydelsen visar 
dess-utom vad Tönnies ställer sig emot och på vilket sätt han anser att sociologins uppgift kan 
uppnås på bästa sätt: ”Die Soziologie ist ein Studium des Menschen: nicht seines leiblichen, 
nicht seines seelischen, sondern seines sozialen Wesens, des leiblichen und des seelischen nur 
insofern, als es das soziale bedingt. Wir wollen also nicht nur die Gesinnungen und Beweg-
gründe erforschen, die Menschen zu Menschen hinführen, sie zusammenhalten, zum Zu-
sammenhandeln und Zusammenwirken veranlassen oder anregen, sondern besonders auch die 
Erzeugnisse menschlichen Denkens, die daraus hervorgegangen, das gemeinsame Wesen zu 
stütten, zu tragen bestimmt sind, erkennen und untersuchen.“ Tönnies (1931) s. 180. 
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einen Seite getan oder gegeben, von der anderen erlitten oder empfangen 
wird.342 

 
Tönnies huvudsakliga intresse att förstå vad som för människor samman och 
vad som håller dem samman undersöks konkret genom att betrakta 
människan i termer av social vilja (och socialt tänkande). Med tanke på de 
omständigheter under vilka Tönnies skrev sitt verk, då framväxten av det 
moderna samhället nått sin kulmen, präglat av den sociala form som Tönnies 
själv kallar sällskap, vore det inte orimligt att han istället undersökte vad 
som får människor att glida ifrån varandra eller vad som urholkar sociala 
situationer.343 Men Tönnies intresse ligger i första hand i att förstå olika sätt 
på vilka människor kan stå i relation till varandra där också distanserade, 
svala och beräknande relationer bygger på en ömsesidig vilja till relation. 
Tönnies formulering av en vilja till relation innebär därför olika slags social 
riktadhet mot andra människor. Med Østerbergs tolkning utgör sådana 
variationer i viljan till relation olika sociala vara-modus.344 Att en människa 
riktar sig mot en annan och på så sätt visar en vilja till relation med någon 
annan räcker emellertid inte enligt Tönnies för att en relation ska uppstå. En 
relation uppstår endast om viljan till relation är ömsesidig. Varje relation är 
för Tönnies, vilket framgår av citatet ovan, en gemensam eller intersubjektiv 
handling. Det som binder människor till varandra är olika former av 
ömsesidig vilja till relation. Tönnies arbete omfattar därför endast vad som 
sker när människor möts med en ömsesidig vilja till relation. Men arbetet 
omfattar inte heller alla former av ömsesidighet. Tönnies fortsätter det ovan 
anförda citatet med följande ord:  

Diese Wirkungen sind aber entweder so beschaffen, daß sie zur Erhaltung, 
oder so, daß sie zur Zerstörung des anderen Willens und Leibes tendieren: 
bejahende oder verneinende. Auf die Verhältnisse gegenseitiger Bejahung 
wird diese Theorie als auf die Objekte ihrer Untersuchung ausschließlich 
gerichtet sein.345  

 
Tönnies anger här sin grundläggande syn på människors socialitet som en 
vilja till relation. Samtidigt avgränsar han sin studie till att endast behandla 
ömsesidigt bekräftande relationer. De ömsesidiga förbindelser som kan 
uppstå mellan människor kan i Tönnies betraktelse anta två grundläggande 
sociala former, gemenskap eller sällskap. Avgörande för vilken av dessa två 
                                                 
342 Tönnies (1912) s. 3. I engelsk översättning: “Human wills stand in manifold relations to 
one another. Every such relationship is a mutual action, inasmuch as one party is active, or 
gives, while the other party is passive, or receives.” Tönnies (2002 [1957]) s. 33. 
343 Se också Falk (1999). 
344 Østerberg (1990 [1978]) s. 29. 
345 Tönnies (1912) s. 3 I engelsk översättning: “These actions are of such a nature that they 
tend either towards preservation or towards destruction of the other will or life; that is, they 
are either positive or negative. This study will consider as its subject of investigation only the 
relationships of mutual affirmation.” Tönnies (2002 [1957]) s. 33. 
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relationer som uppstår är den sociala karaktär som präglar viljan till relation 
hos de personer som står i relation. De olika viljorna till relation förstår jag i 
likhet med Østerberg som olika sociala vara-modus eller variationer av 
socialitet. 

Socialitetens variation: Väsen och val 
 

Der Begriff des menschlichen Willens, dessen richtige Auffassung der ganze 
Inhalt dieser Abhandlung erfordert, soll in einem doppelten Sinne verstanden 
werden. Da alle geistige Wirkung als menschliche durch die Teilnahme des 
Denkens bezeichnet wird, so unterscheide ich: den Willen, sofern in ihm das 
Denken, und das Denken, sofern darin der Wille enthalten ist. Jeder stellt ein 
zusammenhängendes Ganzes vor, worin die Mannigfaltigkeit der Gefühle, 
Triebe, Begierden ihre Einheit hat; welche Einheit aber in dem ersten 
Begriffe als eine reale oder natürliche, in dem anderen als eine ideelle oder 
gemachte verstanden werden muss. Den Willen des Menschen, in jener 
Bedeutung, nenne ich seinen Wesenwillen; in dieser: seine Willkür.346  

 

Det ovan anförda citatet utgör ett av de mest centrala styckena i Tönnies text 
där viljan till relation med all tydlighet framträder som central i hans 
behandling av sociala relationer. Även om citatet inleds med en kognitiv 
formulering av viljans relation till tänkande så avslutas det med en 
formulering av viljan som omfattande känslor, instinkter och begär. Detta 
tydliggör viljans påverkan på och utgångspunkt för handling. Människors 
grundläggande vilja till relation framträder hos Tönnies närmast som en 
social drift vilken kan uttryckas på olika sätt. Tönnies skiljer huvudsakligen 
mellan två slags viljor utifrån vilka människan riktar sig till andra på två i 
grunden olika sätt. Han kallar dessa två viljor för väsenvilja och valvilja.347 
Då Tönnies arbete handlar om att formulera grundläggande begrepp för att 
förstå och klassificera sociala relationer och sociala intentioner är hans val 
av begrepp intressant i sig. Skillnaden mellan väsen och val (i den engelska 
översättningen natural will och rational will) visar på de två viljornas 
förhållande till den person som bär på viljan. I det första fallet som del av 

                                                 
346 Tönnies (1912) s. 103. I engelsk översättning: “The concept of human will, the correct 
interpretation of which is essential to the subject of this treatise, implies a twofold meaning. 
Since all mental action involves thinking, I distinguish between the will which includes the 
thinking and the thinking which encompasses the will. Each represents an inherent whole 
which unites in itself a multiplicity of feelings, instincts, and desires. This unity should in the 
first case be understood as a real or natural one; in the second case as a conceptual or artificial 
one. The will of the human being in the first form I call natural will (Wesenwille); in the 
second form rational will (Kürwille).” Tönnies (2002 [1957]) s. 103. 
347 Jag väljer också här att använda mig av en svensk översättning av begreppen. Jmfr Falk 
(1999).  
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dennes väsen, som något i personen inneboende och därmed som svår eller 
omöjlig att medvetet påverka och i det senare fallet som baserad på ett val 
eller en rationell tanke och därmed beräknande och medveten. Den under-
liggande tanken i distinktionen mellan väsen och val som kännetecknande 
för de två formerna av socialitet är att formulera dem som varandras sociala 
motpoler.  

Med denna förståelse av de två viljebegreppen motsvarar väsenviljan 
enligt Tönnies på ett psykologiskt plan vad kroppen är för en person på ett 
fysiskt plan.348 Vad som är en vilja till relation och vad som är relationen går 
inte att urskilja eftersom viljan inte är möjlig att särskilja från varandet. 
Valviljan är i motsats till väsenviljan en medveten vilja vilken är skild från 
varandet i relationen. Detta innebär också att valviljan i motsats till 
väsenviljan är mekanisk, artificiell och instrumentell. De båda viljorna till 
relation skiljer sig också åt i förhållande till tiden. Väsenviljan kan enligt 
Tönnies endast förstås mot bakgrund av en persons förflutna medan valviljan 
endast kan förstås i förhållande till personens strävan mot en önskad 
framtid.349 I denna inramning av viljorna till relation som kontraster till 
varandra ryms flera dualistiska och därigenom ömsesidigt uteslutande 
begreppspar; väsenviljan ger organiska, naturliga och ursprungliga rela-
tioner, medan valviljan omfattar motsatserna mekaniska, artificiella och 
tillfälliga relationer.350 Att Tönnies begreppspar kan liknas vid andra 
dualistiska typologier över det sociala livets historiskt förändrade relationer, 
från det ena till det andra, har redan visat sig i de teorier som berördes i förra 
kapitlet. För att ytterligare betona att Tönnies viljor till relation kan betraktas 
som olika slags socialitet ställer jag i denna text hans begrepp i relation till 
andra dualistiska begreppspar som rör sociala sätt att vara. Först ut i en 
sådan jämförelse är Martin Bubers verk Ich und Du.351 Liksom Tönnies 
skiljer mellan två möjliga sätt att rikta sin vilja skiljer Buber mellan två sätt 
för människan att socialt stå i relation till sin omvärld.  

Die Welt ist dem Menschen zwiefältig nach seiner zwiefältigen Haltung. Die 
Haltung des Menschen ist zwiefältig nach der Zwiefalt der Grundworte, die 
er sprechen kann. Die Grundworte sind nicht Einzelworte, sondern Wort-
paare. Das eine Grundwort ist das Wortpaar Ich-Du. Das andere Grundwort 
ist das Wortpaar Ich-Es; wobei, ohne Änderung des Grundworts, für Es auch 

                                                 
348 Tönnies (1912) s. 103. 
349 Tönnies (1912) s. 104. 
350 Tönnies berör också flera andra dualistiska distinktioner, kvinnligt-manligt, ungdom-
ålderdom, allmänhet-överhet, vilka han menar stämmer överens med distinktionen väsenvilja 
och valvilja. 
351 Buber (1923). Asplund (1991) jämför också Tönnies med Buber, s. 82 ff. Asplund 
betraktar i sin jämförelse Tönnies Gemeinschaft och Gesellschaft som analoga med Bubers 
begreppspar Jag-Du respektive Jag-Det. De två teorierna har vissa uppenbara likheter, men 
då gemenskap och sällskap utgör redan befintliga empiriska former finner jag Tönnies viljor, 
alltså det som föregår och ligger till grund för relationerna, som mer lämpliga att använda i en 
liknelse med just Buber.  
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eins der Worte Er und Sie eintreten kann. Somit ist auch das Ich des 
Menschen zwiefältig. Denn das Ich des Grundworts Ich-Du ist ein andres als 
das des Grundworts Ich-Es.352  

 
Även om Tönnies i avgränsningen av sin studie skriver att han endast 
omfattar fall av ömsesidig vilja till relation så framkommer detta sociala 
drag tydligare vid en jämförelse med Buber.353 Den relationella aspekten av 
en enskild persons riktadhet innebär med Buber att viljan till relation inte 
endast består i att en person vill stå i relation till vilken som helst annan. 
Såväl den enskilde som den andre framträder tydligare hos Buber som ett 
Jag i relation till en annan person som antingen ett Du eller ett Det. Vad jag 
vill poängtera här är att det hos Buber med all tydlighet framkommer att det 
inte bara är upplevelsen av den andre utan också upplevelsen av sig själv i 
relation till den andre som skiljer sig åt mellan de två typerna av socialitet. 
”Es gibt kein Ich an sich, sondern nur das Ich des Grundworts Ich-Du und 
das Ich des Grundworts Ich-Es. Wenn der Mensch Ich spricht, meint er eins 
von beiden”.354 Bubers formulering av hur människan upplever sig själv i 
relation till den andre är på så sätt mer tydligt social än Tönnies kognitivt 
formulerade viljor. Likväl är Tönnies viljor till relation på flera sätt snarlika 
Bubers två slags socialitet. Väsenviljans relationella förhållningssätt som 
fullständigt integrerat i en person visar påtagliga likheter med Jag-Du 
relationen: ”Das Grundwort Ich-Du kann nur mit dem ganzen Wesen 
gesprochen werden.”355 På liknande sätt påminner Tönnies valvilja, vilken 
endast utgör en avgränsad del av en person, om Bubers Jag-Det relation: 
”Das Grundwort Ich-Es kann nie mit dem ganzen Wesen gesprochen 
werden”.356 Att inte träda i relation med hela sitt jag innebär att viljan är 
förbunden med ett villkorat förhållande, vilket står i motsats till väsenviljans 
naturliga uttryck. För att kunna välja måste en person känna till olika 
alternativ vilka i sin tur medför olika utfall. Med flera möjliga alternativ är 
det omöjligt, eller åtminstone svårt, för en person att träda i relation med 
hela sitt väsen och därmed fullt ut välja bort andra möjliga relationer. 

                                                 
352 Buber (1923) s. 9. I svensk översättning: ”Världen är tvåfaldig för människan alltefter 
hennes tvåfaldiga hållning. Människans hållning är tvåfaldig alltefter tvåfalden i de grundord 
hon kan uttala. […] Det ena grundordet är ord-paret Jag-Du. Det andra ordparet är Jag-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 (1994) s. 7. 
353 Buber skriver: “Man suche den Sinn der Beziehung nicht zu entkräften: Beziehung ist 
Gegenseitigkeit.“ Buber (1923) s. 14. I svensk översättning: ”Man ska inte försöka försvaga 
relationens innebörd: relation är ömsesidighet.” Buber (1994) s. 13. 
354 Buber (1923) s. 10. I svensk översättning: ”Det finns inte något Jag för sig, utan endast 
Jaget i grundordet Jag-Du och Jaget i grundordet Jag-Det. När människan säger jag menar hon 
ettdera av dessa båda.” Buber (1994) s. 8. 
355 Buber (1923) s. 9. I svensk översättning: ”Jag-Du kan endast uttalas med en människas 
hela väsen.” Buber (1994) s. 8. 
356 Buber (1923) s. 9. I svensk översättning: ”Grundordet Jag-Det kan aldrig uttalas med en 
människas hela väsen.” Buber (1994) s. 8. 
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Valviljan som strävar efter att uppnå ett visst mål innebär därmed en 
kalkylerande inställning till sociala relationer.  

Genom att jämföra Tönnies begrepp med Bubers framkommer skillnaden 
mellan väsenviljan och valviljan tydligare vad gäller det förhållningssätt som 
den enskilde har till den andre i relationer som grundar sig på de två viljorna 
till relation. För att förtydliga några relationella eller sociala konsekvenser 
som följer av de två viljorna till relation fortsätter jag med (ytterligare) två 
diskussioner av vilka sociala konsekvenser som respektive socialitet får och 
hur dessa på olika sätt tar sig uttryck i sociala relationer. 

Sociala konsekvenser 1: Relationer som mål eller medel 
Att de två viljorna till relation på olika sätt påverkar hur en person uppfattar 
sig själv och den andre i relation till varandra kan tydliggöras ytterligare 
genom att diskutera förhållandet mellan viljan till relation och att träda i 
relation. Tönnies använder själv begreppen mål och medel i ett liknande 
syfte.357 Eftersom viljan till relation enligt Tönnies är en del av människans 
tänkande kan målet med en relation förstås som de skäl en person har att 
ingå i en relation med någon annan. Medlet kan förstås som det sätt på vilket 
detta relationella mål kan uppnås. Tönnies passage om mål och medel är inte 
särskilt central utan utgör snarare ett förtydligande av hur de två 
grundläggande viljorna till relation kommer till uttryck. Distinktionen är 
emellertid väl använd och helt central i Immanuel Kants arbete. För att 
fördjupa den sociala innebörden av att förhålla sig till varandra utifrån 
begreppen mål och medel följer därför en diskussion av Tönnies begrepp 
väsenvilja och valvilja i relation till Kants formulering av kategoriska 
imperativ och hypotetiska imperativ som två olika handlingsmotiv för att 
träda i relation till andra. Jag menar inte att på något utförligt sätt diskutera 
Kants moralfilosofi, inte heller att betrakta Tönnies två viljor i relation till 
moraliska handlingar eller en strävan att göra gott. Snarare är det skillnaden 
mellan ett kategoriskt och ett hypotetiskt förhållningssätt vid sociala 
handlingar och relationer som kommer att lyftas fram i relation till Tönnies 
två viljor till relation. 

Det kategoriska imperativet, som kanske är Kants mest kända sats, 
innebär att en handling anses vara moralisk om den maxim enligt vilken den 
utförs kan upphöjas till allmän lag och därmed utgöra en universell praxis 
för handling.358 Det kategoriska i uppmaningen till handling innebär att utan 
undantag följa denna regel. Detta är något som kan tillämpas på varje social 
handling. En vanlig situation i min vardag kan tjäna som exempel. På arbetet 

                                                 
357 Tönnies (1931) s. 185. 
358 ”Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daβ sie ein 
allgemeines Gesetz werde.“ Kant (1913) s. 44. I svensk översättning: ”Handla endast efter 
den maxim, genom vilken du tillika kan vilja, att den bliver allmän lag.” Kant (1987) s. 64. 
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delar vi anställda ett kylskåp där vi kan förvara medhavd mat och dryck. En 
dag går jag som vanligt till köket för att dricka kaffe vilket jag föredrar att 
dricka med mjölk. Men denna dag har jag glömt att ta med mjölk till kaffet. I 
det gemensamma kylskåpet står emellertid en mjölkförpackning som jag inte 
vet vem den tillhör. Hur förhåller jag mig till kaffet och mjölken i denna 
situation? Flera alternativ finns för att hantera situationen: a) jag avstår från 
kaffe tills jag har köpt mjölk, b) jag tar en skvätt mjölk från kylskåpet och 
fäster en lapp med information om detta till den som äger mjölken, c) jag tar 
en skvätt mjölk utan att meddela detta.  

Det är i relation till mjölkens ägare och mig själv som jag 
”relationsetiskt” har flera möjligheter att agera. För att min handling ska 
följa ett kategoriskt imperativ måste jag välja ett alternativ som följer en 
maxim vilken jag i varje annan situation skulle upprepa. Det är inte så att 
något alternativ nödvändigtvis är bättre eller godare än något annat. Det 
moraliska ligger i att mitt val ska kunna upphöjas till en allmän lag för 
handlande. Ett alternativ skulle kunna vara att jag enligt alternativ a) avstår 
från att dricka kaffe till dess jag har köpt egen mjölk då jag anser att det 
regelmässigt är felaktigt att ta något av någon annan utan att först fråga 
denne. Ett annat alternativ är att jag enligt alternativ b) tar litet mjölk och 
meddelar detta med en lapp då jag anser att kommunikationen i sig är det 
viktigaste i varje situation. Ytterligare ett sista exempel vore att enligt 
alternativ c) ta litet mjölk utan att meddela någon och tänka att det på det 
hela taget går jämnt ut då den person jag idag tar mjölk från kan ta av min 
mjölk den dag denne har glömt att ta med mjölk själv. Detta är ett 
vardagsexempel på hur vi ständigt ställs inför val att handla mot oss själva 
och våra medmänniskor. Vad som framförallt är av intresse i denna 
utläggning om socialitetens konsekvenser är emellertid hur val av sätt att 
handla kan förstås i relation till begreppen mål och medel. Enligt Kant 
innebär det kategoriska imperativet att du handlar så att ”du behandlar 
mänskligheten såväl i din egen som i varje annan person aldrig blott såsom 
medel utan tillika såsom ändamål”.359 Det innebär alltså att målet att avnjuta 
en kopp kaffe med mjölk inte kan vara ett mål som eftersträvas oavsett vilka 
medel som måste till för att få mjölk i kaffet.  

Detta exempel kan kanske tyckas trivialt, men i en mer allmän diskussion 
mellan Kant och Tönnies vad gäller en relations förhållande till mål och 
medel antar exemplet en annan karaktär. En fråga som relationsetiskt kan 
ställas till en person om dennes socialitet är vilka skäl denne har att ingå i en 
relation. Om man utifrån Tönnies diskussion av dessa två begrepp ställer 
frågan: – Varför har du en relation med henne? blir de svar man kan få 
utifrån väsenviljan något i denna stil: – Jag har en relation med henne för att 

                                                 
359 Kant (1987) s. 74. I original: ”Handle so, daβ du die Menschheit, sowohl in deiner Person 
also in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel 
brauchst.“ Kant (1913) s. 54. 
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jag vill ha en relation med henne, eller ännu hellre – Jag har en relation med 
henne för att mitt sätt att tycka om henne är en del av mig.360 Denna typ av 
svar karaktäriseras av att de inte skiljer mellan medel och mål. En relation 
baserad på väsenvilja är på så sätt ett mål i sig självt och inte medel för att 
uppnå något annat. Relationen inleds inte för att resultera i att en annan 
person ska fatta tycke för mig. Vad som orsakar relationen och vad 
relationen innebär går inte att skilja åt då relationen är ett mål i sig självt. På 
detta sätt kan relationer som inleds utifrån en väsenvilja som socialitet 
betraktat uppfylla Kants kategoriska imperativ.361 

 Valviljan å andra sidan kan jämföras med Kants hypotetiska imperativ 
där olika valmöjligheter ger olika möjliga relationella utfall. Det hypotetiska 
imperativet “stellen die praktische Notwendigkeit einer möglichen Handlung 
als Mittel zu etwas anderem, was man will (oder doch möglich ist, daβ man 
es wolle.”362 I vardagsexemplet med kaffet och mjölken skulle en persons val 
utifrån ett hypotetiskt imperativ grunda sig på de olika utfall som följer av 
alternativen. Skulle någon bli arg om jag tog en skvätt av dennes mjölk? Om 
så, skulle denne bli mindre arg om jag meddelade att det var jag som tog 
mjölken? Det hela blir en fråga om överläggning mellan olika konsekvenser 
och utfall. Om frågan – Varför har du en relation med henne? riktas mot en 
relation som grundar sig på valvilja så blir svaren specifika och avgränsade. 
Exempelvis: – För att hon också studerar sociologi och därför är ett stöd för 
mig i mina studier. Här skiljs mål och medel tydligt åt och handlingen antar 
en medveten och uppsåtlig utbyteskaraktär.  

[W]as ich dir leiste, gebe ich nur als Mittel, um deine – gleichzeitige, 
vorhergehende oder folgende – Leistung zu bewirken, nur dies will und 
wünsche ich wirklich und eigentlich; die deine zu erlangen, ist mein Zweck, 
meine Leistung ist das Mittel, das ich naturgemäß widerwillig hingebe; nur 
die gedachte und vorausgenommene Wirkung ist die Ursache, die mein 
Wollen bestimmt. Dies ist die einfachste Form des Kürwillens.363 

 

Det kan vara lätt att utifrån denna distinktion anta att valviljan skulle vara 
mer förnuftig än väsenviljan, men detta är inte Tönnies avsikt med 
begreppen. Rationalitet och tänkande finns i båda formerna av viljor, men 

                                                 
360 Tönnies (2002 [1957]) s. 274, översättarens not nr 24. 
361 Se Tönnies (1931) s. 187, för en passage om väsenviljan i relationer av utbyteskaraktär 
362 Kant (1913) s. 36. I svensk översättning: ”[Det förra] framställa en möjlig handlings 
praktiska nödvändighet såsom medel att ernå något annat, som man vill (eller möjligen skulle 
kunna vilja).” Kant (1987) s. 56. 
363 Tönnies (1931) s. 187. I engelsk översättning: “What I do for you, I do only as a means to 
effect your simultaneous, previous, or latter service for me. Actually and really I want and 
desire only this. To get something from you is my end; my service is the means thereto, which 
I naturally contribute unwillingly. Only the aforesaid and anticipated result is the cause which 
determines my volition. This is the simplest form of rational will.” Tönnies (2002 [1957]) s. 
252. 
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tankens koppling till de två viljorna skiljer sig åt. Väsenviljan innebär en 
vilja som föregår och omfattar tänkande, medan valviljan uppstår som en 
konsekvens av tänkande.364 I sin mest utvecklade form menar Tönnies att 
tänkande i valviljan antar former som självmedvetenhet och kritik där den 
egna handlingen och dess utfall utvärderas. I väsenviljan antar det istället 
formen av ett samvete.365 Också detta kan relateras till Kants diskussion av 
de två olika grunderna för handling och relationernas olika värdegrund: 

Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einem Preis oder eine Würde. Was 
einem Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent 
gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein 
Äquivalent verstattet, das hat eine würde.366  

 
Om Tönnies väsenvilja utgår från liknande grunder som Kants kategoriska 
imperativ och valviljan från samma grund som Kants hypotetiska imperativ 
besitter väsenviljan ett värde i sig då denna är ovillkorlig och ojämförbar, 
medan relationer baserade på valvilja mäts i relation till en (relationell) 
marknad.367 Denna åtskillnad lyfter fram de relationella förhållningssätt som 
präglar relationer vilka uppstår på basis av de två viljorna. 

Sociala konsekvenser 2: Inre och yttre relationer 
I diskussionen om begreppen mål och medel framkommer att de sociala 
band som upprättas i en relation som baseras på väsenvilja är direkta medan 
de i relationer baserade på valvilja på något sätt är förmedlande. Jag vill 
emellertid utöka denna diskussion om karaktären av de sociala banden 
ytterligare något. Jag gör detta i relation till en distinktion av de relationella 
band som håller människor samman som varande antingen av inre eller yttre 
karaktär. Dessa begrepp är visserligen hämtade från en vetenskapsteoretisk 
diskussion om olika sätt på vilka vi kan förstå världen och sakförhållanden, 
men jag finner dem också lämpliga att använda på sociala relationer då de 
berör skillnaden mellan sociala och materiella (icke-sociala) relationer.368 
Skillnaden i karaktär mellan olika slags sociala band kan därmed säga oss 
något om hur personerna är bundna till varandra. 

I Tönnies arbete framträder handlingar och relationer baserade på 
väsenvilja som omöjliga att separera som del och helhet. Detta 
överensstämmer med definitionen av relationer bestående av inre band. En 

                                                 
364 Tönnies (1912) s. 103. 
365 Tönnies (1912) s. 134. 
366 Kant (1913) s. 60. I svensk översättning: ”I ändamålens rike har allt antingen ett pris eller 
en värdighet. För det, som har ett pris, kan något annat sättas i stället, men det, som står över 
allt pris och således icke kan ersättas med något annat, det har värdighet.” Kant (1987) s. 80-
81. 
367 Kant (1913) s. 60-61. 
368 Østerberg (1966). 



 

 153 

relation är inre om de enskilda delarna i en relation inte kan förstås i sig 
själva utanför den relation de ingår i.369 Detta borde egentligen gälla alla 
sociala relationer då en enskild individ (ur ett sociologiskt perspektiv) är 
omöjlig att föreställa sig utan att denne står i relation till andra. En enskild 
individ är inte identisk med sig själv. Hon kan endast förstås i relation till 
andra personers uppfattning om henne. Därmed är hon identitetsmässigt mer 
än sig själv. Detta är möjligt genom att vi socialt blir den vi är i relation till 
andra. En relation baserad på väsenvilja, som att jag är en syster, kan som 
inre relation endast förstås i relation till mina syskon. På samma sätt kan jag 
bara vara mamma i relation till mitt barn och vän i relation till mina vänner. 

En relation vilken istället förstås som baserad på yttre band är de enskilda 
personerna som står i relation identiska med sig själva och identitetsmässigt 
oberoende av de personer som de står i relation till.370 Yttre relationer gäller 
egentligen för materiella objekt, men de liknar även sådana sociala relationer 
som enligt Tönnies baseras på en valvilja. Detta är möjligt då valviljan är 
kalkylerande och tillfällig så att en person eller relation kan ersättas av en 
annan utan att förståelsen av den enskilde personen förändras. De enskilda 
personerna är sig själva oberoende av andra vilket innebär att relationer inte 
förändrar karaktären på personen. Ett typiskt exempel på en relation baserad 
på valvilja är den mellan konsument och producent. Även om de båda kräver 
varandra som komplementära roller (för att kunna konsumera krävs en 
producent och vice versa) så är den enskilde konsumenten och den enskilde 
producenten inte avgörande för varandra. De är utbytbara och dessutom i 
konkurrens med andra. 

Även om alla sociala relationer bör förstås som invändiga så beskriver 
Tönnies (liksom andra modernitetsteoretiker) en samhällsutveckling där 
socialiteten alltmer utvecklas mot en valviljebaserad socialitet vilken präglas 
av att människor förhåller sig till varandra som i grunden enskilda och yttre i 
relation till varandra och därmed som i större utsträckning utbytbara.371 

Sociala former: Gemenskap och sällskap 
Tönnies diskussion om socialitet håller sig på en individuell nivå. När två 
(eller flera) människor möts i en ömsesidig vilja till relation uppstår 
emellertid två olika slags sociala relationer vilka skiljer sig åt enligt 
väsenviljans och valviljans respektive socialitet. Tönnies skriver om denna 
övergång från den enskilde individen till en social relation: 

                                                 
369 Østerberg (1966) s. 8. 
370 Østerberg (1966) s. 7. 
371 När skillnaden mellan inre och yttre relationer förtydligas, framkommer att inre relationer 
inte endast utgör de yttre relationernas motsats, utan snarare omfattar dem och på så sätt är ett 
rikare begrepp än de två begrepp vilka kan stå i motsatsförhållande till varandra. Se Østerberg 
(1966) och (1986). 
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Das Verhältnis selber, und also die Verbindung, wird entweder als reales und 
organisches Leben begriffen – dies ist das Wesen der Gemeinschaft, oder als 
ideelle und mechanische Bildung – dies ist der Begriff der Gesellschaft.372  

 
Av denna formulering följer att gemenskap vilken är den form av relation 
som uppstår när väsenviljor möts tar plats i privata relationer medan de 
sällskap som uppkommer när valviljor möts uppstår i det offentliga livet.373 
Vid övergången från individuella viljor till relation, till sociala relationer 
framträder den otydlighet i Tönnies begrepp som han har kritiserats för. För 
även om Tönnies inleder sin bok med att skriva att relationer bygger på vilja 
till relation och att relationer endast uppstår vid ömsesidig vilja till relation 
så upplever jag steget från den enskilde individen till gruppen eller det 
gemensamma som svår att följa teoretiskt. Begreppen gemenskap och 
sällskap blir vid denna övergång såväl rena begrepp som utpekande av 
konkreta relationer. Och trots att Tönnies menar att inga relationer empiriskt 
fullständigt stämmer överens med de relationer han pekar ut som exempel på 
relationer där de två viljorna till relation möts så förefaller hans beskrivning 
av dessa konkreta relationer snarare utgöra en tillämpning av viljorna till 
relation på ett empiriskt fält av sociala relationer än som formuleringar av 
dessa relationer som rena begrepp.374 I Tönnies beskrivning av de sociala 
formerna gemenskap och sällskap så är deras respektive fundamentala 
sociala drag både en översättning av de två viljorna till relation från individ 
till gruppnivå och ett resultat av att flera personer möts med samma slags 
vilja. Detta medför vissa brister i klarhet. I den mån det fortfarande handlar 
om att formulera två olika slags socialitet vill jag ändå beröra de två typerna 
av sociala former och deras respektive centrala sociala drag.  

Relationer som bygger på en ömsesidig väsenvilja kallar Tönnies för 
gemenskaper och dessa präglas av konsensus. I begreppet konsensus ligger 
införstått att allt är gemensamt för dem som ingår i en relation; vänner, 
fiender, hot och lycka.375 Gemenskapen beskrivs av Tönnies som positiv i 
den meningen att de personer som ingår i en gemenskap är en enad skara där 
personerna framförallt riktar sin uppmärksamhet mot varandra och till-
sammans möter omvärlden. Tönnies uppfattar gemenskap som en 
ursprunglig och varaktig relationsform, och den är liksom den väsenvilja den 
hålls samman av bunden till ett gemensamt förflutet eller det som redan är.376 
Vad som framförallt karaktäriserar en gemenskap är upplevelsen av närhet. 
Tönnies beskriver tre slags närhet vilka konkret visar sig i olika slags rela-
                                                 
372 Tönnies (1912) s. 3. I engelsk översättning: ”The relationship itself, and also the resulting 
association, is conceived of either as real and organic life – this is the essential characteristic 
of the Gemeinschaft (community); or as imaginary and mechanical structure – this is the 
concept of Gesellschaft (society).” Tönnies (2002 [1957]) s. 33. 
373 Tönnies (1912) s. 4. 
374 Cahnman (1968) s. 138. 
375 Tönnies (1912) s. 28. 
376 Tönnies (1912) s. 104. 
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tioner. Dessa är närhet genom blodsband, bostad och tanke. De relationer de 
resulterar i utgör de tre huvudsakliga formerna för gemenskap; släktskap, 
grannskap och vänskap.377 Relationer baserade på blodsband är de som 
präglas av den mest ursprungliga närheten. Mamman och barnet samt maken 
och makan lyfts av Tönnies fram som de två centrala parrelationer vilka 
tydligast präglas av gemenskapens sociala drag. Vänskapen, eller närheten i 
sinnet, är den gemenskap som präglas av den svagaste, men samtidigt 
renaste, typen av närhet. Tönnies diskuterar skillnaderna i dessa olika 
gemenskapsrelationer men anser att den ömsesidighet och konsensus som de 
alla bygger på visar att de alla präglas av väsenvilja.378  

En relation som till sin sociala form utgör ett sällskap kan utifrån sett te 
sig väldigt lik en gemenskap. Enligt Tönnies är detta fallet eftersom sällskap 
alltid strävar efter att uppnå gemenskapens varaktiga och ursprungliga 
karaktär. Men det som till synes är gemensamt i sällskap visar sig istället 
vara konstgjorda eller ytliga ansatser att sammanfoga personer vilka i 
grunden är separerade från varandra. Eftersom viljan till relation i dessa fall 
inte är baserad på val menar Tönnies att relationerna måste upprätthållas 
genom utbyten. Istället för att som i en gemenskap ha gemensamma 
uppfattningar och resurser sker i sällskap ett utbyte av saker eller tjänster 
mellan individerna, och det är detta utbyte som håller relationen samman.379 
Att sällskap karaktäriseras av utbyten innebär också att de kan lösas upp 
eller omförhandlas i den stund ett specifikt utbyte är uppnått. Sällskap 
präglas därför av en ständig rädsla för uppbrott. Som en konsekvens av detta 
uppfattar Tönnies sällskapet som fyllt av inre spänningar.380 Men denna 
spänning upplevs inte nödvändigtvis av de personer som ingår i dessa 
relationer eftersom det är det normala förhållningssättet i relationen. Det är 
delvis för att överbrygga spänningen och den grundläggande separationen 
mellan de personer som ingår i relationen som förhandlingar och kontrakt 
kommer till stånd. 

Dualistiska teoriers bristande möjlighet att förklara det 
senmoderna samhället 
I läsningen av Tönnies har jag lyft fram hans formulering av väsenvilja och 
valvilja som två grundläggande variationer av socialitet. Genom att ställa 
Tönnies beskrivning av väsenviljan och valviljan i relation till andra 
dualistiska socialitetsdiskussioner menar jag också att Tönnies diskussion 
om socialitet framkommer tydligare än när hans verk läses enskilt. För att 
återkoppla till avhandlingens huvudsakliga intresse att utreda betydelsen av 

                                                 
377 Tönnies (1912) s. 16-17. 
378 Tönnies (1912) s. 19. 
379 Tönnies (1912) s. 48. 
380 Tönnies (1912) s. 49. 
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intimitet i forskning om det nutida västerländska samhällets sociala liv är 
Tönnies roll i detta kapitel att representera moderna dualistiska teorier. 
Oavsett om Tönnies blir läst som samhällsevolutionär teoretiker, som soci-
alitetsteoretiker eller på båda sätten är relationen mellan de två viljorna och 
deras resulterande sociala former linjär. Väsenviljan föregår valviljan såväl i 
varje enskild persons sociala utveckling som i varje samhälles eller grupps 
utveckling, även om relationer baserade på valvilja strävar efter att åter 
uppnå en väsensbaserad socialitet. Den linjära relationen mellan de två 
viljorna till relation kan illustreras på följande vis: 

 
 

 
 

Väsenvilja     Valvilja 
( ) 

 

Illustration 3: Relationen mellan två slags socialitet 
 

 
En sådan linjär utveckling är fruktbar så länge det endast finns två alternativ 
eller ett samhälleligt skifte att ta hänsyn till. Det nutida västerländska 
samhället förstått som ett senmodernt samhälle innebär emellertid att 
ytterligare ett skifte har inträffat och att en tredje form för socialitet och 
sociala relationer bör formuleras. Om vi följer Tönnies dualistiska och 
linjära utveckling skulle det senmoderna samhällets sociala relationer förstås 
som allt mer utpräglade sällskapsrelationer. De skulle dessutom i allt högre 
grad präglas av de sociala konsekvenser som detta slags relationer karaktär-
iseras av; kalkylerat handlande och yttre relationer mellan människor. 
Intimitet och de andra centrala begrepp som framträdde i det föregående 
kapitlet kan förstås som tecken på att detta inte är fallet. Utvecklingen har 
skett på annat vis, förslagsvis som en radikalisering av de moderna 
dualistiska motsättningarna.381 Begreppet intimitet kan användas för att 
illustrera den svårighet som dualistiska teorier har vad gäller att rymma 
senmoderna begrepp. Om begreppet intimitet förs in i en diskussion med 
Tönnies dualistiska begreppspar placeras det i regel i väsenviljan och dess 

                                                 
381 De drag som har framkommit i detta arbete betonar framförallt ”viljan att välja” som 
karaktäristisk för tidstypiska relationer. Dessutom betonas autenticitet och självförverkligande 
förstått som den enskilde individens upplevelse av att finna såväl uttryck som arbete vilka 
avspeglar dennes person. Det är emellertid möjligt att de aspekter av Baumans och Sennets 
arbeten vilka påtalar en negativ intimitet (hos Bauman konsumerande relationer och hos 
Sennet intimitetstyranni) skulle kunna förstås som relationella sätt vilka karaktäriseras av en 
utpräglad valvilja. En sådan ”alternativ” analys ryms emellertid inte i detta arbete.  
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resulterande gemenskap.382 Men en sådan placering av intimitet är åt-
minstone ur ett senmodernt perspektiv problematisk.  

Så som intimitet som begrepp har framträtt inom senmoderna teorier, och 
annan forskning som berör det nutida västerländska samhällets sociala 
livsvillkor, stämmer det varken in på Tönnies formulering av väsenviljan och 
dess gemenskap eller på valviljan och dess sällskap. Intimitet används inom 
senmodern forskning som ett nytt och tidstypiskt begrepp vilket tar avstånd 
från såväl den ursprunglighet som Tönnies tillskriver väsenviljan som den 
kalkylerande valviljans instrumentella relationer. Samtidigt omfattar 
begreppet delar av båda dessa sätt att vara social på. Väsenviljans upp-
levelser av närhet och äkthet och valviljans aktivt valda relationer 
kombineras i intimitet förstått som socialitet. Intimitet handlar enligt denna 
förståelse om en upplevd och vald äkthet, en strävan efter autenticitet och 
självuttryck. I relation till Tönnies viljor till relation innebär intimitet snarast 
en blandning av de båda. En sådan blandning eller ett sådant överskridande 
av den dualistiska uppdelningen överensstämmer också med de senmoderna 
teoretikernas idé om det nutida västerländska samhället som en radikaliserad 
modernitet. Intimitet, och andra för det senmoderna samhället centrala 
begrepp, lyfts in i diskussionen om det nutida västerländska samhällets 
sociala liv för att bryta dualistiska tolkningar av det sociala livet. Dessa 
begrepp används för att betona ett (nytt) sätt att stå i relation till varandra 
vilket omfattar, överskrider eller helt enkelt utgör något annat än de två 
sedan tidigare formulerade alternativen. Som senmodernt begrepp är 
intimitet (och andra senmoderna begrepp) i relation till moderna begrepp 
flytande till formen vilket innebär att det bäst förstås som bestående av vissa 
relationella karaktärsdrag snarare än som en fast formulering av en på 
specifika sätt institutionaliserad relation. 

Diskussionen ovan, vilken är en ansats att föra samman mitt förlag att 
förstå intimitet som socialitet med Tönnies dualistiska formulering av två 
typer av socialitet, visar på vilket sätt dualistiska förklaringsmodeller brister 
i förmåga att rymma och förklara det nutida västerländska samhället. För att 
diskutera och förhoppningsvis överbrygga de moderna dualistiska teoriernas 
oförmåga att förklara det senmoderna samhällets sociala villkor vill jag 
härnäst diskutera och utveckla en kritik av Tönnies dualistiska typologi. 
Utifrån ett senmodernt perspektiv föreslår jag också hur en tredje form av 
socialitet kan formuleras och förstås, vilken även kan förstås som 
karaktäristisk för det nutida västerländska samhället. 

                                                 
382 Detta gäller också för liknande dualistiska begreppspar som närhet kontra distans, små-
skalighet kontra storskalighet i vilka intimitet placeras i det första ledet. För en sådan tabell se 
Schoug (1997) s. 29. 
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Tre grundläggande former av socialitet 
I uppsatsen Die soziologische Kategorie des Bundes kritiserar och utvecklar 
den tyske sociologen och fenomenologen Herman Schmalenbach Tönnies 
dualistiska teori.383 Schmalenbach uppfattar Tönnies verk som ett av 
sociologins viktigaste. Likväl finner han Tönnies definitioner av gemenskap 
och sällskap som ofullständiga och i behov av översyn.384 Ofullständigheten i 
begreppen består i att gemenskap och sällskap inte omfattar alla tänkbara 
sociala relationer och skälet är enligt Schmalenbach att definitionen av 
gemenskap är felaktigt formulerad och avgränsad.  

Även om Schmalenbach inte diskuterar de sociala formerna gemenskap 
och sällskap i termer av deras respektive vilja till relation så uppfattar han 
dem som variationer av sociala vara-modus snarare än som sociala former.385 
Jag uppfattar därför att hans kritik av Tönnies begrepp framförallt berör de 
två viljorna till relation som två grundläggande variationer av människans 
socialitet. Enligt Schmalenbach definieras sällskap som marknadsliknande 
relationer vilket också stämmer överens med den kalkylerade valviljan som 
ligger till grund för dessa relationer. Gemenskap är emellertid enligt 
Schmalenbach för vagt definierat som varaktiga och ursprungliga relationer. 
Enligt Tönnies omfattar gemenskaper relationer som släktskap, grannskap 
och vänskap trots att det enligt väsenviljans krav på ursprunglighet och 
varaktighet endast är de två förstnämnda relationerna som strängt taget kan 
präglas av en sådan vilja till relation.386 Detta leder till problem då 
definitionen inte överensstämmer med de relationer som den faktiskt avser 
omfatta. Det främsta problemet är att relationer som varken är ursprungliga 
eller marknadslika inte ryms i någon av Tönnies två sociala former. 
Schmalenbach tar sig an detta problem genom att kritiskt granska och 
omdefiniera gemenskap som social form och dess underliggande socialitet.387 

Liksom Tönnies tar Schmalenbach sin utgångspunkt i familjen när han 
diskuterar gemenskapsrelationer, men Schmalenbach väljer att lyfta fram ett 
av familjens mest kritiska moment, nämligen när ungdomar på olika sätt tar 
avstånd från sina föräldrar och istället riktar sig till vänskapsgrupper och 
andra valda gemenskaper. Schmalenbach tar med detta exempel fasta på den 
utveckling som sker i familjer då barnen växer upp till ungdomar och så 
småningom lämnar sin ursprungsfamilj. Denna utveckling är generell och 
inbyggd i familjens idé (även om den inte överensstämmer med den idealbild 

                                                 
383 Schmalenbach (1922). Uppsatsen finns översatt till engelska i två versioner: Schmalenbach 
(1961), (1977). Jag använder mig av den tyska texten men återger också anförda citat på 
engelska i fotnoter. För detta syfte använder jag översättningen från 1977.  
384 Schmalenbach (1922) s. 40 f. 
385 ”Modi Daseinswesen.” Schmalenbach (1922) s. 79. I den engelska översättningen ”modes, 
styles of existence”. Schmalenbach (1977) s. 101. 
386 Schmalenbach (1922) s. 41. 
387 Schmalenbach kallar de sociala formerna för kategorier men jag följer Tönnies terminologi 
och kallar dem även i fortsättningen för sociala former.  
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av familjen som Tönnies framförallt åsyftar). Schmalenbach pekar med detta 
exempel på en central distinktion mellan givna och valda relationer. Båda 
typerna av relationer är personliga, värdefulla och nära relationer, men 
skillnaden dem emellan står att finna i deras sociala grunder. Ursprungs-
familjen är en given gemenskap som varje människa föds in i utan möjlighet 
att välja. Det ungdomar gör när de bryter sig loss från familjens gemenskap 
är att fritt välja gemenskaper vilka de själva tycker passar deras person och 
intressen (och kanske också deras väsen). De relationer som uppstår i 
ungdomens vänskapsgrupper är på så sätt valda. Enligt Schmalenbach skiljer 
sig dessa valda relationers socialitet både från de givna familjerelationernas 
socialitet och från de kalkylerade marknadslika relationernas socialitet. Han 
påtalar att de val ungdomar gör varken sker på basis av en kalkylerande 
valvilja eller en ursprunglig väsenvilja. Valet grundar sig snarare på en stark 
känsla av tillhörighet till en grupp eller person vilken de ännu inte står i 
relation till. På så sätt utgör den sociala grunden för detta slags relationer en 
hybridform av Tönnies relationsviljor. Förutom att det för ungdomarna 
handlar om ett medvetet val är det enligt Schmalenbach den känslostyrda 
akten som skiljer vänskapsrelationer från familjerelationer. Med detta 
förtydligande pekar Schmalenbach ut en avgörande skillnad mellan två i 
grunden olika slags relationer vilka enligt honom båda felaktigt ryms i 
Tönnies idé om gemenskap. 

För att ytterligare påvisa skillnaden mellan vänskap och familj som två 
olika sociala former tar Schmalenbach stöd i Max Webers uppdelning 
mellan traditionella och affektiva relationer.388 De relationer som av Weber 
kallas traditionella är de som hos Tönnies bygger på väsenvilja medan de 
relationer som av Weber kallas affektiva inte omfattas av Tönnies väsenvilja. 
De borde därmed inte uppfattas som gemenskapsrelationer utan snarare som 
ett annat slags sociala relationer. Schmalenbach diskuterar möjligheten att 
betrakta traditionella och affektiva relationer som två varianter av Tönnies 
gemenskap, men han menar att den väsenvilja vilken Tönnies uppfattar som 
grund för gemenskap, med betoning på bestående och ursprungliga band, 
inte kan omfatta relationer som är valda. 

Avgörande för detta ställningstagande är känslornas position i de två 
relationsformerna. Schmalenbach menar att känslor i gemenskapsrelationer 
uppstår som en konsekvens av den ursprungliga tillhörighet som är av-
görande för relationen. Känslorna är därför obetydliga i förhållande till 
relationens uppkomst. Relationer som uppstår på grund av starka känslor har 
därmed en annan social grund än i gemenskap. Schmalenbach betraktar 
dessa relationer som en tredje social form vilken han kallar förbund.389 

För att förtydliga att gemenskap och förbund utgör två olika slags sociala 
former vilka präglas av olika slags socialitet jämför Schmalenbach dem med 

                                                 
388 Schmalenbach (1922) s. 45 f. 
389 Schmalenbach (1922) s. 69. På tyska Bund och i engelsk översättning communion. 
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sällskap. Med denna jämförelse vill han visa att de sociala formerna 
gemenskap, sällskap och förbund tillsammans ger en mer tillförlitlig och 
omfattande beskrivning av möjliga sociala relationer än den tvådelning 
mellan gemenskap och sällskap som presenteras av Tönnies. 

Wichtiger – und vielleicht für manchen auch deutlicher, einsichtiger – wird 
die Unterscheidung aber wohl, wenn ich die beiden Kategorien mit der noch 
dritten hierher-gehörigen, der ’Gesellschaft’, zusammenstelle: erst in der 
Vollständigkeit aller drei grundlegenden soziologische Kategorien zeigt sich 
mit voller Durchschlagskraft die prinzipielle Verschiedenheit, die zwischen 
’Gemeinschaft’ und ’Bund’ nicht weniger, sondern in genau dem gleichen 
Masse wie zwischen ihnen und der ’Gesellschaft’ besteht.390  

 

Hos Tönnies utgör gemenskap och sällskap varandras antiteser. Den förra 
förstås som organisk och som omöjlig att förstå som delar vilka sätts 
samman till en helhet, den senare som mekanisk och sammansatt av i 
grunden separata delar. När Schmalenbach för in förbund i relation till dessa 
två antitetiska sociala former förändras deras förhållande till varandra 
eftersom de båda får två alternativa former att förhålla sig till. Jag återger här 
ett längre parti i vilket Schmalenbach beskriver de tre sociala formernas 
olika karaktär samt deras förhållande till varandra. Först berör han relationen 
mellan gemenskap och förbund i Tönnies teori: 

Die ‘Gesellschaft’ hat, gegenüber der ‘Gemeinschaft’, ihren zentralen 
Charakter darin, dass die Individuen dem Verbande ‘vorhergehen’: die 
Verbindung ist nur ’nachträglich’; während in der ’Gemeinschaft’ sich deren 
Glieder von vornherein in dem ’organischen Ganzen’ ’vorfinden’. Man mag 
noch so sehr erkennen, dass es die ‘Selbständigkeit’ der losgelösten 
Individuen, die in der ‘Gesellschaft’ den Primat haben, garnicht gibt und 
nicht geben kann: ’Gesellschaft’ ist eine existierende Verbandsform und setzt 
die wesenhafte Separiertheit der Individuen voraus. Sie mögen dann 
immerhin und ebenso wesenhaft garnicht anders können, als doch in 
Verbände einzutreten; dies sind nur Möglichkeiten, allenfalls auch Not-
wendigkeiten, die aber erst an zweiter Stelle realisiert werden. Die alte 
Antithese vom Frühersein das Ganzen oder vom Frühersein der Teile ist das, 
was ’Gemeinschaft’ und ’Gesellschaft’ zutiefst unterscheidet. Aber schon bei 
dem Gegensatze nur dieser beiden Kategorien muss hinzugesetzt werden: die 
wesenhafte Separiertheit der Individuen in der ’Gesellschaft’ bleibt auch 
erhalten. Die Einzelnen, die in der Tat doch auch schon von vornherein die 
Möglichkeit und selbst die Notwendigkeit in sich enthielten, in Verbände 
einzutreten, realisieren diese zwar. Aber wie sie es doch nur an zweiter Stelle 

                                                 
390 Schmalenbach (1922) s. 70-71. I engelsk översättning: “When all three fundamental socio-
logical categories are considered together, it can be demonstrated with full penetrating force 
that the principal difference between community (gemenskap) and communion (förbund) is 
not of less consequence, but of exactly the same consequence as the difference between those 
two concepts and society (sällskap).” Schmalenbach (1977) s. 93, mina infällda kursiva 
parenteser. 
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tun, so bleiben sie auch nachher wesenhaft getrennt. Es bleibt eine Distanz 
zwischen ihnen, über die hinweg nur einzelne Fäden, ’Beziehungen’, 
gezogen werden. Diese bleiben stets klar übersehbar, daher ’rational’; wie die 
’Ganzheit’ des ’Gesellschafts’ Verbandes nur ’relationell’ ist. Das Ethos der 
’kühlen Reserve’ ist der ’Geist’, der die ’Gesellschaft’ ’beseelt’.391 

 
Den tydliga kontrasten mellan gemenskap och sällskap är möjlig så länge det 
endast finns dessa två alternativ. Men när förbund förs in som en tredje 
social form förändras förhållandet formerna emellan. 

Die ‘Glieder’ der ‘Gemeinschaft’ sind ursprünglich ineinander verwachsen, 
die ‘Teile’ der ‘Gesellschaft’ sind ursprünglich voneinander gesondert. Auch 
die Genossen eines ‘Bundes’ haben zunächst nichts miteinander zu tun. Der 
’Bund’ ‘entsteht’ erst, wenn sie zusammentreffen (auch wenn ‘Gemeinschaft’ 
schon vorgelegen haben sollte). Die ’Erlebnisse’, die ihn ‘begründen’, sind 
‘individuale’ Geschehnisse.392  

 
Förhållandet mellan de tre sociala formerna för relationer ändras framförallt 
på grund av att den (tidigare) grundläggande skillnaden mellan relationer 
vilka består av i grunden enskilda individer och relationer vilka främst 
betraktas som helheter omfattande individer, upphör. Då förbund innebär 
relationer vilka är valda på starka känslor förlorar denna motsättning sin 
giltighet: 

                                                 
391 Schmalenbach (1922) s. 71-72. I engelsk översättning: “As opposed to community, society 
derives its central character from the fact that the individual is prior to the relationship. The 
bond is merely subsequent, while in the community the members find themselves in the 
organic whole from the start. It may well be known that there never is and never can be that 
independence of the detached individual which has primacy in the society. The society is a 
concrete relational form that presupposes the actual separateness of individuals. They can do 
nothing other than enter into relationships. And these are only possibilities (necessities at the 
most), which above all, will be realized as secondary situations. The old antithesis between 
priority of the whole and the priority of the part is what basically differentiates community 
from society. Together with this contrast, a further qualification must be made with reference 
to both categories. The concrete separateness of the individual is maintained in the society. 
Individuals who enter into these relationships, and by so doing recognize the possibility of 
and even the necessity from the outset of joining associations, realize this. As frequently as 
they do join associations, they remain essentially separate. There remains some distance 
between them that may be shortened only by single links, i.e., relationships. These remain 
clearly visible at a glance and consequently rational, just as the wholeness of the society 
relationship is only relational. The ethos of cool reservation is the spirit that inspires society.” 
Schmalenbach (1977) s. 94. 
392 Schmalenbach (1922) s. 72. I engelsk översättning: “The members of every community are 
originally united with one another; the parts of society are essentially separated from one 
another. The comrades of the communion have nothing at all to do with one another in the 
beginning. The communion is originally established when they meet each other (also after a 
community has already been established). The experiences that give rise to communion are 
individual experiences.” Schmalenbach (1977) s. 94. 
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Scheint hier der ‘Bund’ der ‘Gesellschaft’ näherzustehen, so schliesst er sich, 
zustandegekommen, enger der ’Gemeinschaft’ an. Der Freund ist das ’andere 
Ich’. Wir fühlen seine Freude und sein Leid als unsre ‘eigeine’ Freude und 
unser ‘eigenes’ Leid. Das Matterwerden solchen Bundes reisst uns die Seele 
auf. Zwar kann man nicht von ‘Verwachsung’ sprechen, aber man darf 
‘Verschmelzung’ sagen, was vielleicht noch intensiver ist. Gewiss gibt es sie 
in sehr verschiedenen Stufen; doch auf allen und im Prinzip ist die 
eigentliche ’Sonderung’ hier völlig aufgehoben.393  

 
Dualistiska distinktioner mellan distans och närhet, del och helhet (yttre och 
inre relationer) kan utifrån Schmalenbachs kritik inte rymma det sociala 
livets samtliga relationer. Genom att betrakta förbund som ytterligare ett eget 
slags social form visar Schmalenbach att de dualistiska och ömsesidigt 
uteslutande grundvalarna för relationer i själva verket kan ändras. När detta 
är klarlagt drar Schmalenbach sina slutsatser beträffande förhållandet mellan 
de tre typerna av relationer: 

Stellt sich in dieser Hinsicht der ’Bund’ etwa in die Mitte zwischen 
’Gemeinschaft’ und ’Gesellschaft’, so nimmt er in einer anderen seinen Platz 
beiden gegenüber, so dass diese angesichts seiner zusammengehören. Oder 
jedenfalls kann man eine Reihe von ’Gesellschaft’ über ’Gemeinschaft’ zu 
’Bund’ wie dann weiterhin aber auch von ’Gemeinschaft’ über ’Gesellschaft’ 
zu ’Bund’ (beide natürlich auch in der Umkehrung) bilden.394 

 

Schmalenbachs analys innebär en dialektisk förståelse av människors 
socialitet som bestående av tre huvudsakliga variationer i socialt förhåll-
ningssätt. I denna betraktas sällskap fortsatt som baserade på en kalkylerad 
valvilja, där personer möts som i grunden separata individer vilka genom 
kontrakt knyter sina band. En grundläggande distans och sval reservation 
präglar enligt Schmalenbach dessa relationer. Definitionen av gemenskap 
förändras emellertid något och omfattar endast relationer vilka på grund av 
blodsband och bosättning kan anses föregå de enskilda personernas konkreta 
relationer. Relationen är given och deltagarna hålls samman av trohet mot 
det gemensamma och varaktiga. Förbund framträder som relationer baserade 
på starka känslor och upplevelser. På grund av sin tillblivelse genom starka 
                                                 
393 Schmalenbach (1922) s. 72. I engelsk översättning: “While it appears here that the 
communion is closer to society, it approaches community after it has been established. The 
friend is an alter ego. We feel his joy and his sorrow as our own. The weakening of such a 
communion stirs up our very souls. Indeed one cannot speak of coalescence; one should call it 
fusion – perhaps a more intense statement. Certainly it appears in different degrees. Still, 
actual separation completely vanishes in the communion.” Schmalenbach (1977) s. 94-95.  
394 Schmalenbach (1922) s. 72. I engelsk översättning: “In this view, if communion may be 
placed somewhere in the middle between community and society, it may be placed over and 
against both from another point of view, so that they belong together when opposed to the 
communion. In any case, one can establish a sequence from society to community to 
communion, just as one can also establish a sequence from community to society to 
communion (naturally, both may be reversed).” Schmalenbach (1977) s. 95. 
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känslor är förbund inte lika uthålliga som gemenskaper, men inte heller 
momentana likt sällskap som löses upp när ett kontrakt löper ut. Snarare är 
förbund instabila och beroende av starka känslor av tillhörighet.395 För att 
överkomma den inbyggda instabiliteten i förbund menar Schmalenbach att 
de anammar gemenskapens norm om trohet men att detta endast kan uppnås 
genom att de inblandade tillsammans svär en ed om trohet. Denna ed om 
trohet menar han intar en ställning mitt emellan sällskapets kontrakt och 
gemenskapens på förhand givna tillhörighet. Det tydligaste exemplet på en 
symbolisering av förbundets ed om trohet ser Schmalenbach i blods-
brödraskap.396 Med betoningen på kamrater vilka genom en ritual upprättar 
ett blodsband framträder vänskapen åter som den idealbild vilken 
Schmalenbach väljer för förbund i kontrast till familjen som idealbild för 
gemenskap marknadsrelationer som idealbild för sällskap. 

Schmalenbach har nu formulerat sitt förslag till typologi över sociala rela-
tioner och socialitet med de tre grundläggande sociala formerna gemenskap, 
förbund och sällskap. Men när han utvecklar vad som är de tre sociala 
formernas särskiljande drag framstår alla tre formerna som övergående. 
Schmalenbach utvecklar på så sätt de tre sociala formernas förhållande till 
varandra. Förbund förstås inte som linjärt tillkommet i relation till de av 
Tönnies redan formulerade sociala formerna, det placeras snarare någonstans 
mellan och bredvid gemenskap och sällskap så att relationen mellan de tre 
sociala formerna blir triadisk. Istället för att se ut på följande vis: 
Gemenskap  Förbund  Sällskap, föreslår Schmalenbach att förhållandet 
mellan de tre sociala formerna kan illustreras på följande sätt: 
 

 
 

       Förbund 
 
  
 
Gemenskap     Sällskap 

 
 
  

Illustration 4: Relationen mellan tre grundläggande sociala former 
 

Genom att utforma en tredelad typologi på detta sätt med utgångspunkt i 
Tönnies välkända och överlag accepterade begrepp framkommer den 
                                                 
395 Schmalenbach (1922) s. 73. 
396 Schmalenbach (1922) s. 77. Blodsbrödraskapet framhölls också i intimitetens fenomeno-
logi som exempel på en mellanliggande handling vilken kan skapa en upplevd närhet. Här 
spelar det dock en annan roll. 
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dialektiska ansats som Tönnies ibland har tillskrivits utan att själv formulera 
ett tredje alternativ i förhållande till sin dualistiska typologi.397 Schmalenbach 
fångar med de tre sociala formerna en rörelse mellan sociala former vilken 
Tönnies inte förmått formulera mer än som att gemenskap oundvikligen 
utvecklas till sällskap och att sällskap ständigt strävar efter att nå gemen-
skapens sociala form. I den mån Schmalenbach instämmer så tillägger han 
att gemenskap kan dräneras till att bli sällskap och att sällskap genom 
förpliktelser kan övergå i gemenskap. Med sin tredelade typologi inkluderar 
Schmalenbach dessutom förbund i dessa skiften. Han illustrerar dynamiken 
mellan de tre sociala formerna ytterligare genom att ta familjen som 
exempel: Enligt Schmalenbach uppstår en familj inte, vilket Tönnies 
förutsätter, som en ursprunglig gemenskap. I stället är det genom två 
personers förälskelse som de ingår i ett förbund. De två personer som 
förälskar sig i varandra gör det av direkta, känslomässiga skäl. De utgör då 
ett förbund. Det är först genom äktenskapet förstått som ett kontrakt som 
deras relation som form övergår till att bli ett sällskap. Slutligen är det vid 
tillkomsten av eventuella barn som de övergår i att utgöra en gemenskap.398 
Det är i denna diskussion om de tre sociala formernas förhållande till 
varandra som Schmalenbach betonar att de bör betraktas som olika sociala 
vara-modus vilka alla relationer i praktiken skiftar mellan. Schmalenbach 
menar också att de alla tre är nödvändiga och grundläggande för att förstå 
såväl en grundläggande variation i som utveckling av sociala relationer.399 

En innerlig vilja till relation 
För att kunna diskutera vilket slags socialitet som präglar förbund, i relation 
till en modern och en senmodern socialitet, behöver denna socialitet 
formuleras. Då Schmalenbachs förbund bygger på en kritik och vidare-
utveckling av Tönnies begreppsapparat kommer jag i ett första steg att 
föreslå en vilja till relation som kan tänkas ligga till grund för (och prägla) 
förbund. Konkret innebär detta att jag söker efter ett lämpligt begrepp som 
kan stå i dialektisk relation till väsenviljan och valviljan. Som ett andra steg 
är det sedan möjligt att diskutera denna vilja till relation i termer av 
socialitet.  

De exempel på relationer vilka Schmalenbach har anfört som typiska 
förbund är relationer som bygger på starka känslor och upplevelser av 
tillhörighet. Dessa framhålls samtidigt som valda snarare än givna. Som 
begrepp bör den relationella vilja som ger upphov till förbund därför omfatta 
eller kombinera Tönnies väsenvilja och valvilja. Jag tolkar denna vilja till 

                                                 
397 Cahnman (1968); Lüschen & Stone (1977). 
398 Schmalenbach (1922) s. 82 f. 
399 Schmalenbach (1922) s. 79. 
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relation som en vilja att välja sitt väsensuttryck. Att vilja välja sitt 
väsensuttryck är innehållsmässigt vad förbund innebär för den enskilde 
individen, det innebär dessutom ett överskridande av Tönnies två relationella 
viljor. Men viljan att välja sitt väsensuttryck är inte ett begrepp på samma 
sätt som väsenvilja och valvilja. Om de relationella kvaliteter som har lyfts 
fram som karaktäristiska för förbund (starka känslor, autenticitet och 
självuttryck) infogas i det begrepp som ska beskriva dess relationella vilja 
tolkar jag den som en innerlig vilja till relation.  

Det begrepp jag finner mest träffande för den socialitet som präglar 
förbund är alltså innerlighet. Innerlighet berör liksom väsen det inre, förstått 
som känslor och upplevelser, men innerlighet är inte som väsen ursprunglig, 
utan snarare föränderlig och riktad (väljande) på basis av starka känslor. Den 
innerliga viljan till relation innebär att sociala relationer ingås på grundval av 
känslor. På så sätt placerar sig innerlighet som begrepp (liksom förbund i 
relation till gemenskap och sällskap) någonstans mellan och bredvid 
begreppen väsen och val. Med innerlighet som grund för sociala relationer 
uppfattas därför, som vi också redan har sett i diskussionen av Schmalen-
bachs analys, inte enbart valviljans marknadslika relationer som yttre eller 
givna relationer. Också väsenviljans naturliga och beständiga relationer 
uppfattas på grund av sitt krav på ursprunglighet som baserade på yttre band. 

Detta förslag till formulering av en innerlig vilja till relation innebär en 
tredje grundläggande socialitetsform vilken kompletterar Tönnies dualistiska 
förslag och som föreslås prägla förbund. Schmalenbachs kritik av Tönnies 
teori stannar emellertid inte vid att presentera förbund som ytterligare en 
grundläggande form av (socialitet och) sociala relationer. Han fortsätter att, 
liksom Tönnies, hävda att de sociala formerna och deras respektive socialitet 
är dominerande under olika tidsepoker. De tre sociala formernas 
tidstypiskhet framträder då i en något annorlunda utveckling än hos Tönnies. 
Schmalenbach framhåller att det skifte som Tönnies beskrivit från 
gemenskap till sällskap, vid övergången från ett traditionellt till ett modernt 
samhälle, var påtagligt och centralt. Samtidigt uppfattar han en pågående 
förändring mot allt fler förbund och en innerlig vilja till relation i det 
samhälle han själv lever i.400 Detta för mig tillbaka till diskussionen om vad 
som karaktäriserar en nutida (senmodern) socialitet. 

I denna undersökning av intimitet i det nutida västerländska samhället har 
det nutida västerländska samhället tolkats som en radikaliserad eller sen 
modernitet. Några sociala karaktärsdrag vilka framstått som betydelsefulla 
för denna nutid är: institutionaliserad individualisering, ett reflexivt förnuft 
och ett riskpräglat självförverkligande. Den enskilde individen har i en 
sådan förståelse fått allt större utrymme och ansvar för sitt eget liv. Samtidigt 
tillåts eller erkänns individens val vara baserade på starka känslor av 
tillhörighet och samstämmighet med personens inre. Det är också i relation 
                                                 
400 Schmalenbach (1922) s. 98 ff. 
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till dessa karaktäristiska drag som intimitet förs fram som ett centralt 
begrepp. Intimitet, har jag hävdat, är ytterligare ett socialt karaktärsdrag som 
påtalas som centralt i relationer vilka är betydelsefulla för den senmoderna 
människan. Genom att diskutera det nutida västerländska samhällets sociala 
livsvillkor i termer av en radikaliserad modernitet framträder i det 
föregående och i detta kapitel två begreppskedjor vilka utgör en tolkning av 
det senmoderna samhället och dess sociala karaktäristisk som följande på två 
tidigare samhällen med varsin karaktäristisk socialitet. De två begrepps-
kedjorna är ett traditionellt, ett modernt, och ett senmodernt samhälle samt 
en socialitet karaktäriserad av väsen, val, eller innerlighet. Dessa två 
begreppskedjor förefaller vara fruktbara som teoretiska förståelser av det 
moderna samhällets framväxt, men också vad gäller att förstå intimitetens 
betydelse i det nutida västerländska samhället. 

Att utifrån ett senmodernt perspektiv tolka det nutida samhället som en 
radikaliserad modernitet möjliggör en dialektisk snarare än en dualistisk 
förståelse av social utveckling vilken i denna undersökning inte endast 
definierar ett slags relationer vilka (enligt Schmalenbach) tidigare har 
placerats felaktigt i dualistiska sociologiska kategoriseringar av sociala 
relationer. Den påvisar också brister i dualistiska förklaringsmodellers 
förmåga att nå längre än det moderna samhället. I detta avseende finner jag 
tolkningen av det nutida västerländska samhället som ett senmodernt 
samhälle vara fruktbar. De beskrivningar av det nutida västerländska 
samhällets sociala liv som finns i teorier om det senmoderna samhället 
kritiserar jag emellertid för att vara vaga. Att betrakta intimitet som ett 
teoretiskt begrepp med betydelsen att vara ett slags socialitet samt att 
betrakta förbund som präglade av en innerlig vilja till relation är försök från 
min sida att precisera en senmodern förståelse av socialt liv i det nutida 
västerländska samhället. 

Denna undersökning tog sin utgångspunkt i den ökade användningen av 
begreppet intimitet inom sociologisk forskning och ställer frågor om varför 
det har blivit ett så populärt begrepp. Undersökningen avslutas med att 
diskutera och jämföra det nutida bruket av intimitet med en snart hundra år 
gammal uppsats vilken presenterar en triadisk eller dialektisk teoretisk 
modell för att förstå hur människor står i relation till varandra. Det kan vara 
på sin plats att fråga sig hur rimligt det är att söka svara på en fråga om det 
nutida samhället genom att plocka fram en sedan länge bortglömd (och 
faktiskt aldrig särskilt central) diskussion. Mitt svar på detta är att, även om 
de senmoderna teorierna har författats under de senaste åren och Schmalen-
bachs kritik av Tönnies är närmare hundra år gammal, så visar de sociala 
karaktärsdrag som framhålls i de båda ansatserna påtagliga likheter. Såväl i 
Schmalenbachs förbund som i de senmoderna teoriernas formuleringar av 
tidstypiska relationer är skillnaden mellan givna och valda relationer central. 
Dessutom framhålls både hos Schmalenbach och i senmoderna formu-
leringar att dessa val framförallt grundar sig på starka känslor och 
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autenticitetskrav. Likheterna mellan Schmalenbachs förbund och de i 
senmoderna teorier formulerade tidstypiska relationerna är påtagliga. 
Ytterligare en likhet är att vänskapen framhålls som idealtyp såväl för de 
relationer som karaktäriserar förbund som för senmoderna tidstypiska 
relationer. Den kritik och utveckling som Schmalenbach erbjuder av Tönnies 
teori visar sig, ur ett senmodernt perspektiv, också vara fruktbar för att förstå 
betydelsen av intimitet i det nutida västerländska samhällets relationer. Även 
om ingen jämförelse äger rum mellan de relationella drag som presenterades 
i avhandlingens analyser och den innerliga vilja till relation som präglar 
förbund så uppfattar jag dessa som påtagligt likartade. Jag tolkar därför 
intimitet som socialitet och den innerliga viljan till relation som uttryck för 
samma sociala förhållningssätt (De två begreppen är emellertid formulerade 
i relation till olika begreppsapparater och vid olika tidpunkter i samhälls-
utvecklingen till vilka de till viss del är bundna). Med dessa påtagliga 
likheter uppfattar jag att diskussionen i detta kapitel ger en möjlig teoretisk 
förståelse av hur det kommer sig att intimitet har blivit ett så centralt begrepp 
i forskning om det nutida västerländska samhällets sociala liv. Jag menar att 
Schmalenbachs analys ger de vaga senmoderna teorierna en teoretisk grund 
att stå på vad gäller förståelsen av nutida västerländska relationers sociala 
karaktär som baserade på en innerlig vilja till relation. 

 Vad gäller intimitetsbegreppets potential som tidstypiskt socialt begrepp 
uppfattar jag att intimitet, som ideal betraktat, stämmer väl överens med 
såväl den forskning som beskrivs i denna avhandling som de analyser som 
har utförts. Denna tolkning av intimitet som socialitet förefaller också 
fruktbar att föra vidare i fortsatta studier av det nutida västerländska 
samhällets sociala liv. (Åtminstone) ur ett senmodernt perspektiv har 
intimitet, i detta arbete, framträtt som ett centralt begrepp i vad som kan 
förstås som innerlighetens tid. Detta är emellertid inte helt oväntat då det 
senmoderna perspektivet har valts på grund av att det är inom och i relation 
till detta som begreppet intimitet har spridits. Begreppets betydelse har i 
detta arbete klarlagts och förklarats på ett sätt som inte endast erbjuder 
intimitet en teoretisk innebörd. Det har också påvisat vissa brister i moderna 
dualistiska teoriers möjlighet att beskriva och förstå det nutida västerländska 
samhället, samt påvisat brister och svagheter i teorier om det senmoderna 
samhället. Intimitet har alltså enligt min bedömning bekräftats som ett 
centralt begrepp i forskning som vill förstå det nutida samhällets sociala 
livsvillkor. Huruvida de relationella kvaliteter som utgör intimitet som 
socialitet verkligen karaktäriserar sociala relationer i det senmoderna 
samhället bör emellertid utredas i fortsatta undersökningar. 
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Sammanfattning och slutord 

Det verkar vara ofrånkomligt att varje fråga som ställs leder till nya frågor 
när den besvaras. De frågor som har ställts och besvarats i denna avhandling 
utgör inga undantag. I detta avslutande kapitel blickar jag tillbaka på det 
utförda arbetet för att sammanfatta vilka frågor som har rests, hur de har 
bearbetats och besvarats, men också vilka frågor som har uppstått under 
arbetets gång och på så sätt visar möjliga vägar för fortsatta studier. 

Den övergripande uppgiften för detta arbete har varit att utreda betydelsen 
av intimitet i det nutida västerländska samhället och i forskning om detta. 
Skälet till att genomföra en sådan undersökning är att begreppet intimitet 
under de senaste femton åren har spridits märkbart inom forskning om 
socialt liv i det nutida västerländska samhället. De frågor som jag lyfter i 
arbetets inledning är därför: Vad slags intimitet undersöks i forskning om 
intimitet? Vilken innebörd tilldelar forskarna intimitet som socialt begrepp 
och som socialt fenomen? och, vilken specifik betydelse tillskrivs intimitet i 
relation till det nutida västerländska samhällets sociala liv? Dessa frågor 
omfattar också en önskan att förstå intimitetsbegreppets potential som socialt 
begrepp. Vad jag menar med denna potential är i vilken mån intimitet som 
begrepp kan bidra till en fördjupad förståelse av socialt liv i det nutida 
västerländska samhället. 

I avhandlingens första del, Intimitetens fält, behandlas dessa frågor i en 
forskningsöversikt. Forskningsöversikten omfattar sociologisk forskning i 
vilken intimitet används som ett centralt begrepp för att beskriva, förstå eller 
förklara det nutida västerländska samhällets sociala liv. Forskningsöver-
sikten presenteras kronologiskt och tematiskt vilket åskådliggör hur 
forskning om intimitet växer från ett fåtal med långa intervall publicerade 
verk om intimitet till att på 1990-talet utgöra ett eget forskningsfält. Denna 
utveckling visar också hur begreppet intimitet tilldelas en alltmer betydelse-
full innebörd vad gäller att karaktärisera det nutida västerländska samhällets 
sociala liv. Under denna utveckling preciseras innebörden av begreppet 
intimitet i flera steg. Från att först vara en benämning på en social sfär (den 
intima sfären) benämner intimitet ett speciellt slags relationer (intima 
relationer). Därefter preciseras begreppet ytterligare något i två riktningar, 
dels som utpekande av en relationell kvalitet i intima relationer, dels som 
utpekande av sociala praktiker vilka utförs i intima relationer. Men trots att 
den samlade forskningen om intimitet alltså växer till att utgöra ett eget 
forskningsfält och trots att begreppets användning och betydelse tycks 
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fortsätta att öka, så sker inte någon direkt ackumulering av kunskap om 
intimitetens specifika betydelse i det nutida västerländska samhället. Inte 
heller utvecklas någon tydlig definition av begreppet intimitet. En slutsats 
som jag drar utifrån forskningsöversikten är att begreppet intimitet anses 
vara betydelsefullt och att det anses peka på något karaktäristiskt för det 
nutida västerländska samhällets sociala livsvillkor. De befintliga defini-
tionerna av intimitetens specifika karaktäristik som en relationell kvalitet och 
social praktik är emellertid, liksom förklaringarna av vad som gör dessa 
kvaliteter och praktiker tidstypiska, bristfälliga. Ett av skälen till oklar-
heterna kring definitionen av intimitet som begrepp och socialt fenomen 
finner jag i att forskningsfältet har vuxit fram stegvis och i form av kritik 
vilken i stort sett har tagit avstånd från tidigare uppfattningar och forsknings-
ansatser. Begreppet intimitet förs i varje utvecklingssteg vidare som ett för 
vår tid betydelsefullt begrepp, men det får inte i dessa kritiska utvecklande 
steg någon mer tydlig definition. 

Denna vaghet i användningen av begreppet intimitet diskuteras i en på 
forskningsöversikten följande begreppsdiskussion. Där visar jag att 
begreppet intimitet används i dubbla bemärkelser vilket försämrar dess 
användbarhet. De dubbla sätt på vilka begreppet används och förstås på är 
dels som vardagligt och vetenskapligt begrepp dels som empiriskt och 
teoretiskt begrepp. Hur intimitet används som vardagligt begrepp behöver 
inte beröra forskningen, men eftersom begreppet används på båda sätten 
också inom forskningen blir dess betydelse vag. Av större relevans för 
begreppets användning inom forskningen är emellertid dess användning som 
både empiriskt och teoretiskt begrepp. Som empiriskt begrepp ligger 
betydelsen av intimitet nära en vardaglig användning av begreppet, vilket 
innebär som utpekande av intima relationer. På så sätt är den empiriska inne-
börden av begreppet en kategoribeteckning för institutionaliserade intima 
relationer, exempelvis kärleksrelationer, äktenskapliga relationer och 
vänskapsrelationer. Som teoretiskt begrepp är intimitet istället snarast för-
klarande eftersom det förstås som en kvalitativ aspekt eller en relationell 
kvalitet vilken karaktäriserar intima relationer. De relationer som enligt 
denna teoretiska förståelse präglas av en intim relationell kvalitet överens-
stämmer därför inte helt med de relationer som enligt den empiriska 
förståelsen klassas som intima. Det fält av intima relationer som omfattas av 
en empirisk respektive en teoretisk förståelse av begreppet skiljer sig således 
åt i omfång. Det empiriska fältet ”intima relationer” är snävare än det mer 
omfattande teoretiska fält av relationer vilka (kan) präglas av en ”intim 
relationell kvalitet”. 

Då intimitet alltjämt framstår som ett betydelsefullt begrepp inom 
forskningen menar jag att det är som teoretiskt begrepp det måste utvecklas. 
För att nå en teoretisk förståelse av begreppet intimitet bör emellertid 
analyser av intimitet som socialt fenomen utföras, i vilka intimitetens 
karaktäristiska drag kan framträda. Först om och när intimitet undersöks som 
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ett socialt fenomen menar jag att dess betydelse kan framträda. Det är också 
först efter att intimitetens betydelse har framträtt som intimitet kan användas 
som ett fruktbart begrepp inom forskningen. Den slutsats som dras i denna 
första del av avhandlingen är att forskning om intimitet varken klargör 
innebörden av intimitet som begrepp eller betydelsen av intimitet som ett 
socialt fenomen. Som en följd av detta är det också otydligt på vilket sätt 
begreppet intimitet är lämpligt eller karaktäristiskt att använda för att förstå 
det sociala livet i det nutida västerländska samhället. 

I avhandlingens andra del, Analyser av intimitet, genomför jag tre, delvis 
fenomenologiska delvis teoretiska, analyser av intimitet som socialt feno-
men. Den första analysen, Intimitetens fenomenologi, innebär ett försök att få 
fatt på intimitetens karaktäristiska relationella drag. Jag gör detta genom att 
analysera några situationer vilka ofta framhålls som intima. Det urval av 
intima situationer som analyseras är: relationen mellan spädbarnet och 
mamman, den passionerade kärleken, blodsbrödraskapet och brevskrivare. 
Att välja ett sådant material att analysera är ett försök att komma undan den 
vaghet som präglar den empiriska definitionen av intimitet förstått som 
institutionaliserade intima relationer. Att utgå från en empirisk definition vid 
urvalet av intima situationer att analysera skulle med stor sannolikhet leda 
till ett material av situationer vilka inte alls präglas av intimitet som 
relationell kvalitet. 

I analysen framträder fyra relationella intima kvaliteter; en upplevd 
gränslöshet mellan såväl sig själv och situationen som mellan sig själv och 
den andre, en upplevd fullständig och ömsesidig riktadhet mellan dem som 
står i relation till varandra, en upplevd fysisk men framförallt mental närhet 
samt en upplevelse av tiden som nuflöde. Sammantaget uppfattar jag dessa 
fyra relationella kvaliteter som olika aspekter av närvaro i en social situation. 
Dessa fyra relationella kvaliteter resulterar i en definition av intimitet som 
socialitet eller socialt vara-modus. 

Att de exempel som används i den första analysen utgörs av situationer 
vilka ofta framhålls som intima visar att vår föreställning om intimitet är 
förknippad med parrelationer av olika slag. En fråga att utreda ytterligare är 
därför om intimitet, som social upplevelse och relationell kvalitet, är 
förbunden enbart med relationer mellan två parter. Den andra analysen, 
Intimitetens aritmetik, tar sig an denna fråga om möjligheten för intimitet 
som socialitet att uppstå i sociala situationer omfattande olika mängd 
människor. Denna analys omfattar parförhållanden, mindre och välorg-
aniserade grupper samt massor. Med stöd av Georg Simmel föreslås att 
relationer mellan två parter lättare kan komma att präglas av intimitet då 
dessa helt är beroende av de två parternas ömsesidiga hänvisadvaro, men 
också då de hos varandra och i relationen uppfattar något unikt vilket de ej 
upplever i relation till någon annan. Denna förståelse av relationer mellan 
två parter menar jag emellertid också är möjlig att tillämpa på grupp-
situationer med fler deltagare än två. Den ömsesidiga hänvisadvaron ändras 
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då så att den inte innebär en hänvisadvaro till varandra som enskilda 
personer utan snarare en ömsesidig hänvisadvaro till situationen eller 
helheten. De konkreta exempel på gruppsituationer som behandlas i analysen 
är körsång, en fotbollsmatch, fotbollshuliganer och karnevalståg. 

Intimitet (som socialitet) framträder i denna likväl som i den föregående 
analysen som något övergående, vilket innebär att de intima drag som 
framträder alltså inte ska förstås som något som ständigt karaktäriserar de 
valda gruppsituationerna. De exempel som omfattas av analysen är snarare 
några situationer vilka under vissa omständigheter upplevs som intima. Som 
övergående relationellt drag i en social situation skulle man kunna föreställa 
sig att intimitet som socialitet kunde prägla alla sociala situationer, 
åtminstone under en viss tid. Ett av de anförda exemplen visar emellertid att 
så inte är fallet. Inte alla (grupp)situationer kan uppnå en social prägel av 
intimitet. Förstått som ett slags socialitet måste den intima situationen vara 
social. Med huliganerna som exempel når denna förståelse av intimitet som 
socialitet en gräns i vad den möjligen kan omfatta. Huliganerna vilka tycks 
uppfylla de relationella kvaliteterna upplevd gränslöshet, fullständig 
riktadhet, upplevd mental närhet med de andra och tiden som ett nuflöde, 
kan inte förstås som uttryck för en intim socialitet eftersom dessa upp-
levelser uppstår på grund av anonymiteten i situationen. De undviker direkt 
kontakt med varandra som personer och det är detta kontaktlösa flöde i 
situationen som ger upphov till upplevelser av gränslöshet och närvaro. 

Den antydan till ett slags negativ intimitet som huliganerna ger upphov 
till utreds vidare i den tredje och avslutande analysen, Intimitetens baksidor. 
Istället för att utreda asociala eller destruktiva situationer vilka skulle kunna 
upplevas som intima för den enskilde berörs i denna analys några teoretiska 
diskussioner om intimitet i vilka intimitet beskrivs som negativ. Materialet 
för analysen är teoretiska diskussioner på en individuell, en relationell och 
en samhällelig nivå. På en individuell nivå diskuteras det faktum att intimitet 
förstått som ett ”inkluderande av den andre i sitt själv” kan upplevas som 
hotande mot självet. Även om intimitet som relationellt ideal kan locka så 
skrämmer det även den som upplever att den egna autonomin hotas av en 
sammansmältande relation. På en relationell nivå diskuteras det relationella 
idealet om intimitet som ett hot mot gemenskapen då det kan leda till 
destruktiva gemenskaper präglade av vad Richard Sennet kallar för ett 
intimitetstyranni. Intimitetstyranniet innebär att människor vräker sig själva 
på varandra i hopp om att ett blottande av ens innersta kommer att få den 
andre att göra samma sak och att sådana ömsesidiga blottanden ska leda till 
verklig närhet. Sådana tendenser beskrivs emellertid som destruktiva såväl 
för enskilda relationer som för samhället som helhet. Ett samhälle måste 
enligt Sennet ha ett visst mått av relationer som är distanserade och sakliga. 
Alla relationer varken kan eller bör präglas av en intim socialitet. Om så 
vore fallet skulle det som håller samhället ihop hotas. 
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Efter dessa tre analyskapitel sammanfattar jag resultaten i en precisering 
av den tidigare preliminära definitionen av intimitet som ett slags socialitet. 
Jag finner att definitionen har fått stöd samtidigt som den har preciserats och 
avgränsats något.  

Analyserna som utgör avhandlingens andra del är emellertid allmänna i 
den meningen att de inte bygger på några för det nutida västerländska 
samhället exklusivt tidstypiska situationer eller relationer. I avhandlingens 
tredje och avslutande del, Intimitet och senmodernitet, diskuterar jag därför 
den teoretiska definitionen av intimitet i relation till teorier om det nutida 
västerländska samhället som ett senmodernt samhälle. Att jag väljer teorier 
om det senmoderna samhället beror på att det är inom och i relation till dessa 
teorier som begreppet intimitet främst har påtalats vara tidstypiskt och 
aktuellt. I ett första kapitel, Det senmoderna samhället, beskriver jag hur det 
senmoderna samhället framställs i aktuell samhällsteori samt hur detta 
förstås i relation till såväl ett modernt som ett traditionellt samhälle. Här 
framträder en tolkning av olika samhällsepokers typiska sociala karaktärs-
drag. Det senmoderna samhället betraktas i denna tolkning som en 
radikaliserad modernitet. Med stöd i den formuleringen föreslår jag några 
relationella kvaliteter vilka jag i aktuell samhällsteori finner som karaktär-
istiska för det senmoderna samhället. Dessa relationella kvaliteter framställs 
i enlighet med en senmodern tolkning som radikaliserade varianter av vad 
som i modern samhällsteori har beskrivits som det moderna samhällets 
sociala karaktärsdrag. Individualisering tolkas som om det har övergått i en 
institutionaliserad individualisering, tron på förnuftet förstått som rationellt 
handlande tolkas som överskridet i en självskådande reflexivitet och den 
positiva framtidstron har som en konsekvens av radikaliseringen av de andra 
två sociala karaktärsdragen övergått i ett riskfyllt självförverkligande. Ett av 
de främsta drag som framträder som karaktäristiskt för det senmoderna 
samhället är att individens trohet mot sig själv (autenticitet) verkar var den 
sociala förpliktelse som mest karaktäriserar den senmoderna människan. 
Sådan är den senmoderna tolkningen av det nutida västerländska samhällets 
specifika livsvillkor.  

För att återföra diskussionen och tanken om det senmoderna samhället 
som en radikalisering av det moderna samhället till min tolkning av intimitet 
som socialitet diskuterar jag i det avslutande kapitlet, Framväxten av en 
senmodern socialitet, moderna teorier om socialitet och presenterar en 
radikalisering av dessa. I detta avslutande kapitel framträder Ferdinand 
Tönnies som representant för moderna dualistiska teorier om socialitet. 
Några grundläggande drag i en modern socialitet lyfts fram i analysen men 
kritiseras också på grund av att intimitet och andra senmoderna begrepp inte 
ryms i moderna dualistiska begreppspar. Senmoderna begrepp (och därmed 
förståelsen av nutida västerländska sociala relationer) placerar sig i en sådan 
tolkning någonstans mellan och bredvid de båda moderna kategorierna, dels 
som blandningar av de båda motsatserna, dels som något kvalitativt nytt. 
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Med hjälp av Herman Schmalenbachs dialektiska kritik av Tönnies teori och 
formuleringen av ett tredje slags social relation diskuterar jag avslutningsvis 
en möjlig tredje socialitetsform baserad på innerlighet som en kontrast till 
och sammansmältning av det traditionella samhällets väsen och det moderna 
samhällets val. Denna innerliga vilja till relation bygger på liknande 
konkreta relationer och sociala karaktärsdrag som de vilka lyfts fram i besk-
rivningar av senmoderna tidstypiska relationer. Jag uppfattar därför att den 
innerliga viljan till relation och intimitet som socialitet är två likartade 
formuleringar av samma (eller åtminstone likartade) sätt att stå i, och 
uppleva sig själv, i relation till andra. Med denna bedömning avslutas under-
sökningen av intimitetens betydelse i det nutida västerländska samhället.  

Slutsatsen i avhandlingens tredje del är att ett senmodernt perspektiv på 
det nutida västerländska samhällets sociala liv, med hjälp av intimitet som 
exempel, påvisar vissa brister i moderna dualistiska teoriers möjlighet att 
förstå det nutida västerländska samhället och dess sociala karaktäristik. 
Emellertid framträder också i denna diskussion att teorier om det sen-
moderna samhället är alltför vaga i sina diskussioner och att de, trots att de 
tolkar det senmoderna samhället som en radikaliserad modernitet, brister i 
sina analyser av det nutida västerländska samhället som en radikalisering av 
det moderna. Med intimitet som exempel på ett senmodernt (radikaliserat 
modernt) begrepp framstår emellertid vårt nutida västerländska samhälle, 
enligt en senmodern logik, som en innerlighetens tid i vilket begreppet 
intimitet bekräftas som centralt.  

 
* 

 
Det är upp till varje läsare att avgöra i vilken mån denna undersökning har 
bidragit till en ökad förståelse för socialt liv i det nutida västerländska 
samhället och betydelsen av intimitet i detta. Jag vill emellertid lyfta några 
av de frågor som jag själv uppfattar som mest centrala och fruktbara för 
fortsatta studier samt några av de resultat eller idéer som jag hoppas kan 
uppfattas som arbetets förjänster. 

Under arbetets gång har det framkommit att någon liknande forsknings-
översikt över intimitet som forskningsfält, som den som utgör avhandlingens 
första del, inte finns sedan tidigare. Förhoppningsvis kommer forskare vilka 
uppfattar sig som verksamma inom fältet intimitet att finna kartläggningen 
av intimitetsforskning värdefull för den fortsatta utvecklingen av intimitet 
som forskningsfält. Då jag i denna kartläggning dessutom pekar ut några 
befintliga brister vilka präglar forskning om intimitet finns goda möjligheter 
att ta den föreslagna definitionen av intimitet som socialitet tillbaka till 
forskningsfältet för att med större tydlighet kunna studera intimitet som 
socialt fenomen i nutida västerländska relationer. 
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Vad gäller avhandlingens fenomenologiska analyser av intimitet, och 
deras resultat i form av en definition av intimitet som ett slags socialitet, 
finner jag denna ansats fruktbar för fortsatta studier. Det vore möjligt och 
spännande att fenomenologiskt analysera flera aspekter av intimitet. 
Framförallt den destruktiva intimiteten vore fruktbar att analysera fenomen-
ologiskt för att fortsatt utreda den känsliga gränsen mellan autonomi och 
gemenskap. I avhandlingen diskuteras definitionen av intimitet som 
socialitet framförallt i relation till en förståelse av det nutida västerländska 
samhället som ett senmodernt samhälle. Begreppet intimitet framträder i 
denna diskussion som tidstypiskt på ett, i relation till traditionella och 
moderna begrepp, dialektiskt sätt. Den föreslagna teoretiska förståelsen av 
intimitet som socialitet har emellertid inte i denna undersökning prövats mot 
ett insamlat empiriskt material av nutida västerländska relationer. Den 
praktiska giltigheten i förslaget återstår därför att utredas.  

Jag finner socialitetsbegreppet som ett av sociologins allra mest 
grundläggande begrepp. Samtidigt finns det ytterst få formuleringar av 
socialitetens grundläggande innebörd och dess variation och eventuella 
utveckling. Jag menar därför att också användbarheten av begreppet 
socialitet vore fruktbart att utreda ytterligare. I detta syfte hoppas jag att den 
antydan till variation av socialitetens grundläggande former som min 
definition innebär kan komma sociologer som arbetar med begreppet 
socialitet till nytta. Även den fråga som till viss del har utretts i detta arbete, 
vad gäller socialitetens relation till det nutida västerländska samhället, kunde 
med fördel utredas ytterligare. Detta tangerar också den i mina ögon mest 
fruktbara eller väsentliga frågan för fortsatt utredning, nämligen den om 
tidstypiska sociala fenomen och tidstypiska sociala begrepp. 

Det har under arbetets gång visat sig att inte endast intimitet utan också 
andra senmoderna begrepp som reflexivitet, flytande relationer och risk är 
vagt formulerade i senmoderna teoretiska verk. Till skillnad från den 
placering som jag gör av intimitet i en dialektisk relation till två tidigare 
motsatta dualistiska alternativ formuleras senmoderna begrepp i regel helt 
fristående från sådana placeringar. De presenteras som nya tidstypiska 
begrepp, men saknar ofta konkreta referenspunkter till det nutida väster-
ländska samhällets sociala liv och en diskussion om deras relation till 
moderna begrepp. Trots att det senmoderna samhället och en senmodern 
sociologisk förståelse av det nutida västerländska samhällets sociala liv 
påtalas vara en radikaliserad modernitet, diskuteras och placeras de 
senmoderna begreppen sällan i relation till moderna (och traditionella) 
begrepp. För att öka de senmoderna (och andra nymoderna) definitionernas 
giltighet och förmåga att förklara det nutida samhällets specifika sociala 
karaktär och struktur skulle liknande teoretiska diskussioner som i denna 
avhandling vara nödvändiga. Det är också detta som jag finner är denna 
undersöknings främsta resultat. Undersökningen har inte bara, i en utvidgad 
senmodern tolkning, påvisat brister i moderna dualistiska teoriers möjlighet 
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att förstå det nutida västerländska samhällets sociala liv, den har också 
påvisat såväl förtjänster som brister i teorier om det senmoderna samhället, 
vilka bör utredas ytterligare. Detta är emellertid en fråga som tar sig utanför 
ramarna för den centrala frågeställningen för detta arbete.  

Att intimitet har lyfts fram som ett betydelsefullt och centralt begrepp i 
forskning om det nutida västerländska samhället verkar, dess vaghet till 
trots, såväl utifrån den forskning som omfattas av denna avhandling som av 
de analyser som har utförts i den, tyda på att intimitet är ett uttryck för att vi 
lever i en tid som kan förstås som präglad av en innerlighetens socialitet. 
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The intimate society: A sociological inquiry 
into intimacy and late modernity 

Due to a recent increase in usage of the concept of intimacy within social 
scientific research, the overarching aim of this work is to investigate its 
meaning and significance in contemporary social life. Intimacy is used both 
as a concept for explaining and understanding social life in contemporary 
western society and as an indicator of how contemporary social life is lived. 
In order to study the correctness of this notion of intimacy as a concept and 
as a phenomenon characteristic of contemporary social life, the questions 
raised in the thesis are: What meaning is attributed to intimacy as a concept 
in the ever increasing research on this subject? How is intimacy understood 
as a concept and social phenomenon within this research? And, what is the 
significance ascribed to intimacy in contemporary western society? These 
questions also include a wish to understand the potential of intimacy as a 
social concept suitable for deepening, explaining and illuminating our 
knowledge of contemporary social life. 

The first part of the thesis, The field of intimacy, deals with these 
questions by way of a review of research on intimacy in contemporary 
western society. It includes sociological research using intimacy as a core 
concept in order to understand contemporary social life. The review is 
presented chronologically and thematically, revealing how research on 
intimacy developed from a few books published at long intervals to a 
research field in the 1990s. This development also shows how the concept of 
intimacy is ascribed increasing importance in characterizing social life in 
contemporary western society. The concept intimacy has developed in 
several steps during this time; first from a label on a social sphere (the 
intimate sphere) to one of close relationships (intimate relationships), then as 
both a relational quality characterising intimate relationships and as a social 
practice conducted within intimate relationships. Although the accumulating 
research on intimacy in contemporary western society is growing into a 
research field in its own right, and the usage and importance of intimacy as a 
concept continue to increase, knowledge concerning its specific significance 
as well as a common definition of intimacy as a social concept within 
research is lacking. A conclusion drawn from the review is that intimacy is 
understood as a significant concept related to social life in contemporary 
western society. However, the available definitions of intimacy, as either a 
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relational quality or a social practice characterising intimate relationships, 
are not sufficiently described. Nor are the explanations of what makes these 
qualities and practices typical of social life in contemporary western society. 
One possible reason for this conceptual vagueness is the fact that intimacy as 
a field of research has developed in steps, where every new step is a critique 
of previous research which distances itself from earlier definitions. 

The vagueness of intimacy as a social concept is addressed in a con-
ceptual discussion following the review. In this discussion it is argued that 
intimacy is employed in dual ways that obstruct its potential as a social 
concept for use in future research. The ways referred to as dual ways of 
usage is as both a word in everyday language and a scientific concept, and as 
both an empirical and a theoretical concept. The way in which intimacy is 
used in everyday language does not necessarily affect its usage within 
research, but being used in both ways within research as well diminishes its 
clarity. Of more relevance to the usage of intimacy within research is, 
however, its use as both an empirical and a theoretical concept. Intimacy 
understood as an empirical concept is argued to be close to the everyday 
usage of the word, classifying specific institutionalised relationships as 
intimate relationships. The empirical meaning of intimacy is consequently 
understood as a categorical label for close relationships, i.e. lovers, married 
couples, families, friends. As a theoretical concept, intimacy is instead 
argued to be understood as a qualitative aspect characterizing intimate 
relationships. The two possible types of intimate relationships based, on the 
one hand, on an empirical and, on the other, a theoretical understanding of 
intimacy are consequently not totally comprehensive.  

Since intimacy is still considered a significant concept for understanding 
social life in contemporary western society, the argument in the first part of 
the thesis concludes that the concept is too vague and, as a theoretical 
concept, needs to be developed further. Only when this is done can it be 
compared to previous research as well as used in future research on social 
life in contemporary western society. Reaching a theoretical understanding 
of intimacy is deemed possible if it is understood as a social phenomenon 
and explored by means of phenomenological analyses.  

The second part of the thesis, Analyses of intimacy, consists of three 
partly phenomenological and partly theoretical analyses of intimacy as a 
social phenomenon. The first analysis, The phenomenology of intimacy, is an 
attempt to understand the social phenomenon intimacy per se. A sample 
comprising situations often referred to as intimate is used in order to identify 
relational characteristics specific to intimacy. The situations used in the 
analysis are the relationships between an infant and its mother, passionate 
lovers, blood brothers and correspondents via letters. The choice of such 
intimate situations as the object of analysis is an attempt to avoid the 
vagueness that plagues the empirical definition of intimacy as institution-
alised intimate relationships. Analysing such an empirical sample, instead, 
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would most likely result in examples of situations not characterised by 
intimacy as a relational quality. The analysis revealed four intimate 
relational qualities: an oceanic feeling of being boundary-less in relation to 
self and others as well as self and situation; an experience of complete and 
mutual directedness in the situation; an experience of mental as well as 
physical closeness no matter how far apart the persons in the relationship 
are; and an experience of time as ”durée”. Taken together, these four 
relational qualities are regarded as variations of the relational quality of 
presence, which is understood as both heavily social and connected to the 
experience of being. This conclusion drawn in the initial phenomenological 
analysis is presented as a definition of intimacy as a specific mode of being 
social; a kind of sociality. To clarify: as sociality, intimacy is understood as a 
sociality of presence. 

The fact that the examples used in the first analysis consist of situations 
often referred to as intimate, reveals that conceptions of intimacy are 
generally related to dyadic relationships. A question for further analysis is 
therefore whether intimacy is bound to dyadic relationships or whether or 
not it can arise in situations involving more than two persons. The second 
analysis, The arithmetic of intimacy, investigates the question of whether 
intimacy as sociality can arise in social situations involving more than two 
persons. The analysis covers a range of different group situations including 
dyadic relationships, small and well organised groups as well as masses. The 
examples of situations used in the analyses are choirs, a football game, 
football hooligans and a carnival. Starting with Georg Simmel’s discussion 
of the social character of dyadic relations, intimacy is initially proposed to be 
connected exclusively to dyadic relationships. What distinguishes dyadic 
relations from other relations are, according to Simmel, that they are 
dependent on the two parties being mutually directed to each other, as well 
as on their conception of the relationship as unique in comparison with other 
relationships. It is, however, argued that the understanding of intimacy as a 
relationship between two parties can be adapted to situations involving more 
than two persons. The mutual directedness is in such situations not under-
stood as directedness between the persons in a relationship, but rather as a 
joint directedness from all persons involved in a situation – towards the 
situation. Intimacy understood as a kind of sociality comprising a set of 
relational qualities appears to be temporary in character, in this as well as in 
the previous analysis. The illustrations of intimate situations are therefore 
not to be understood as examples of intimate groups, but rather as situations 
revealing intimacy as sociality. 

Being temporary in character, it would be possible to regard intimacy as a 
sociality possible to arise in all social situations, at least for a period of time. 
However, one of the examples in the arithmetic analysis shows that this is 
not the case. When understood as sociality, intimacy can only be found in 
situations that are social in character. In the light of such an understanding of 
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intimacy, the hooligans are not intimate. Although they seem to experience 
all the relational qualities included in intimacy as sociality, a limit is reached 
since they appear asocial, achieving their intimate qualities due to 
anonymity. 

Even if hooligans prove not to be characterised by intimacy as sociality, 
they indicate a possibility for experiences of what can be understood as 
negative intimacy, which is investigated further in the third and final 
analysis, The dark sides of intimacy. Instead of using situations or examples 
of asocial and destructive relations that give rise to intimate experiences, a 
range of theoretical discussions on an individual, a relational and a societal 
level is presented, in which intimacy is negatively valued. On an individual 
level, a definition of intimacy as “inclusion of the other in the self” is 
discussed in terms of being a threat to the self. Even if intimacy as a 
relational ideal can be tempting, the idea of being succumbed into something 
bigger and other than oneself can be frightening. What happens in such an 
experience is that the notion of being an autonomous individual is threatened 
by a fusion with someone else. On a relational level, the ideal of intimacy is 
discussed as a potential threat to relationships. Examples are given of how 
people throw themselves at each other in an attempt to be honest, craving 
honesty in return. Richard Sennet called this the tyranny of intimacy, which 
he found destructive for the particular relationship as well as for society. 
According to Sennet, a society must partially consist of relationships based 
on roles. The belief that intimacy is more social than non intimate relations 
is, in Sennet’s opinion, false. If all relations were intimate, we would be 
living in a less, rather than a more, social society, unable to achieve 
organised forms of community. 

Following these three phenomenological and theoretical analyses, the 
proposed definition of intimacy as sociality is further clarified.  

To continue the investigation of intimacy as a social concept and 
phenomenon characteristic of social life in contemporary western society, 
the third and final part of the thesis, Intimacy and late modernity, discusses 
the definition of intimacy as sociality with contemporary social theories. 
Theories are employed where contemporary society is understood as being a 
late modern society, since it is in relation to these theories that intimacy as a 
concept suitable for contemporary western society has mainly been 
propagated. In the first chapter, Late modern society, some characteristics of 
social life in late modern society are presented in relation to the social life in 
modern and traditional society. This presentation reveals a sociological 
understanding of various social characteristics of different societal epochs. 
In this context, late modern society is interpreted as a radicalised modernity. 
Based on this standpoint, some relational qualities characterising late 
modern society are proposed as radicalised versions of social characteristics 
of modern society: Individualisation is understood as being radicalised into 
an institutionalised individualisation, the firm belief in rationality is 
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radicalised into reflexivity and a positive belief in the future is radicalised 
into a risk-aware self fulfilment.  

In order to discuss the interpretation of late modern society as a 
radicalisation of modern society in relation to the definition of intimacy as 
sociality, the final chapter of the thesis, The development of a late modern 
sociality, consists of a discussion of modern theories of sociality and 
possible ways of radicalising them into a late modern theory of sociality. It is 
also discussed in what sense such a late modern sociality can be understood 
as similar to the proposed definition of intimacy as sociality. In this final 
chapter, Ferdinand Tönnies represents modern dualistic theories of sociality. 
Some of the most salient features of theories of modern sociality are 
presented, discussed and criticized in relation to intimacy and other late 
modern concepts, since they cannot embrace these late modern concepts. It 
is proposed that late modern concepts (as well as late modern social features) 
are positioned somewhere between and alongside the modern dualistic 
concepts. Late modern concepts are hence proposed to be understood as 
combinations of the dualistic modern concepts, at the same time as in such a 
fusion of opposites, they develop into a third alternative. Using Herman 
Schmalenbach’s dialectic (triadic) critique of Tönnies’ theory and his 
formulation of a third type of social form related to Tönnies’ proposed two 
social forms, the argument in this final chapter leads to the conclusion that a 
third kind of sociality can be based on an intimate will to relate. This is in 
contrast to, as well as it is a fusion of, the natural will to relate, character-
izing traditional society, and the rational will to relate, which characterize 
modern society.  

Finally, the intimate will to relate is discussed as being similar to the 
actual relations and social characteristics described as typical of late modern 
society. The intimate will to relate is also regarded as very similar to the 
definition of intimacy as sociality. These are conceived of as two similar 
ways of formulating the same mode of being social, although they are 
formulated in accordance with theories and discussions that were important 
in different eras. With this conclusion, the investigation of intimacy in 
contemporary western society came to an end. To sum, the notion of 
intimacy as a concept and social phenomenon characteristic for contempo-
rary social life, is supported when interpreted from the standpoint of late 
modern theories, in which contemporary western society can be understood 
as an intimate society.  

The conclusion, in the third part of the thesis, is that a late modern 
perspective on contemporary social life, using intimacy as a case for 
discussion, reveals some shortcomings in modern dualistic theories when it 
comes to understanding and explaining social life in contemporary society. 
However, in this discussion of intimacy as a social concept suited to 
characterize contemporary social life, some shortcomings are also revealed 
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in theories of late modern society, and concepts formulated in these theories 
as suited for understanding and describing contemporary social life. 

 
* 

 
Each reader must decide what this thesis has contributed to the under-
standing of intimacy as a social concept and phenomenon, characteristic of 
contemporary western society. However, during the working process, it 
came to my attention that such an extensive review of research on intimacy 
as in the first part of this thesis had not been previously conducted. 
Hopefully researchers within the field of intimacy will find this review 
useful in relation to future research. Not only does the review indicate some 
shortcomings characterizing the field of intimacy research, but also proposes 
a theoretical definition of intimacy as sociality possible to use in future 
research. 

The discussion of intimacy as a kind of sociality in relation to theories of 
contemporary western society suggests a possible way of understanding the 
significance of intimacy in contemporary social life. As a concept, intimacy 
is in these discussions understood as characteristic of late modern society, 
when regarded as dialectic in relation to previous modern and traditional 
society. The proposed understanding of intimacy as sociality has, however, 
not been tested in relation to an empirical material of social relations in 
contemporary western society. The practical use and validity of the defin-
ition hence remains to be investigated, as is also the case with the concept of 
sociality. Although the latter stands out as one of the basic concepts within 
sociology, very few definitions can be found of sociality in general or of its 
variations and developments. In regard to this the proposed definition of 
intimacy as a variation of sociality will hopefully be of use for sociologists 
working with the concept. A question for further investigation can hence be 
the relationship between sociality and contemporary western society (be it 
late modern or not). 

This question also touches upon the, in my view, most pertinent issue that 
requires further investigation, namely concepts and social phenomena 
claimed to be characteristic of a specific society or period of time. Although 
this work is mainly concerned with intimacy as a concept perceived as 
characteristic of late modern society, other concepts proposed in theories of 
late modernity, such as reflexivity, liquid relations and risk has, during this 
work, been found to be vaguely defined. In contrast to the positioning of 
intimacy in a dialectical (radical) relation to modern dualistic concepts in 
this thesis, concepts in theories of late modernity are often discussed without 
such references. In order to increase the validity and usefulness of defi-
nitions and concepts proposed in theories of late modernity, discussions like 
the one conducted in this work are needed. 
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According to the research and analyses included in this work, the fact that 
intimacy has been found to be a significant concept within research on social 
life in contemporary western society is a sign of its importance in what 
seems to be an intimate society. What remains to be done is to more clearly 
define and theoretically discuss the concepts used as characteristic for our 
time. Only when this is done can we come to a closer understanding of 
contemporary social life and contemporary society (as an intimate society). 
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