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Abstract 
 
Syftet med studien var att genom att beskriva och diskutera tre teoretiska perspektiv på jaget 
och människan, samt genom att jämföra och integrera dessa perspektiv med varandra, öka 
förståelsen för människans identitet. Syftet var också att undersöka på vilket sätt en sådan 
förståelse har relevans för mötet med klienten inom ramen för socialt arbete. 
Frågeställningarna var: 1. Hur beskrivs och diskuteras människans identitet i existentialistiskt, 
socialkonstruktionistiskt respektive psykodynamiskt perspektiv? 2. På vilket sätt är 
perspektiven relevanta vid analysen av en klient med social multiproblematik inom ramen för 
socialt arbete? För att behandla frågeställningarna gjordes ett urval av litteratur på området 
utifrån vilken perspektiven beskrevs med en fenomenologisk ansats. Dessa tolkades 
hermeneutiskt för att sedan tillämpas i en analys av klienten Anna: en kvinna med social 
multiproblematik. Den tillämpade analysen utgick från Annas egen berättelse om sitt liv. 
Ett centralt resultat i beskrivningen och tolkningen av perspektiven var den andres avgörande 
roll för jagets utveckling. En slutsats var att det är i relationen som människan förändrar sig 
själv. Den tillämpade analysen visade att relationen mellan socialarbetare och klient möjliggör 
klientens förändring av sig själv. Det ställer krav på socialarbetaren att utifrån kunskap om 
människan lyssna på den enskilda individen.  
 
Sökord: identitet, jaget, medvetande, identitetsteoretiskt perspektiv, psykodynamisk teori, 
existentialism, socialkonstruktionism, multiproblem
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1. Inledning 
 
Vem är jag? Vem är du? Vem är människan? I forskningslitteraturen finner man olika svar 
beroende på vilket teoretiskt perspektiv man studerar. I detta arbete behandlar jag tre av dessa 
perspektiv, nämligen det existentialistiska, det socialkonstruktionistiska och det 
psykodynamiska. De ser på människan från olika håll och på olika plan. Tanken är att de 
tillsammans ska kunna ge en bild av människan som möjliggör en ökad förståelse för henne.  
Förståelsen är teoretisk, men tillämpningen sker i praktiken. Det specifika område jag 
behandlar är klienter med multiproblem inom socialt arbete. 
 
Detta är en teoretisk uppsats, med i allra högsta grad praktiska konsekvenser. Det handlar om 
mötet mellan socialarbetare och klient och om att i detta möte använda och förverkliga den 
kunskap som denna uppsats söker. Det handlar om hur man genom kunskap och 
kunskapssökande kan bli den socialarbetare som klienten behöver för att kunna se och hjälpa 
sig själv.    
 
Jag utgår från tre teoretiska perspektiv, men i fokus för kunskapssökandet står människan 
själv. Min ambition är att genom en ingående beskrivning och analys av valda perspektiv 
finna mönster och strukturer som länkar dem samman. Så närmar jag mig människan som 
utgör den punkt där de förenas. Jag tror inte att man någonsin helt kan förstå en annan 
människa eller ens sig själv, men däremot att man genom kunskap och kunskapssökande kan 
nå en ödmjukhet inför hennes komplexitet. Det handlar kanske inte om att förstå, utan om att 
mötas genom att försöka förstå.  
 
På samma sätt är det med denna uppsats. Min ambition ligger i försöket att förstå genom 
valda teoretiska perspektiv och tillämpningen av dem på ett verkligt fall. Det är en studie som 
berör människans identitet, sökandet efter den samt sökandes betydelse för socialt arbete.  
 
Jag vill med detta arbete inta en ståndpunkt i en pågående diskussion om betydelsen av teorin 
för det praktiska sociala arbetet, och hävda att en teoretisk förståelse av människan och, i ännu 
högre grad, det teoretiska försöket att förstå, har en direkt betydelse för och inverkan på det 
sociala arbetets utformning.  
 
1.1 Syfte 
 
Syftet är att genom att beskriva och diskutera tre olika teoretiska perspektiv på människan och 
jaget, samt genom att jämföra och integrera dessa perspektiv med varandra, öka förståelsen 
för människans identitet. Syftet är vidare att undersöka på vilket sätt denna förståelse har 
relevans för mötet med klienten inom ramen för socialt arbete.   
 
1.2 Frågeställningar 
 
1. Hur beskrivs och diskuteras människans identitet i existentialistiskt, 
socialkonstruktionistiskt respektive psykodynamiskt perspektiv? 
 
2. På vilket sätt kan perspektiven vara relevanta vid analysen av en klient med social 
multiproblematik inom ramen för socialt arbete? 
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1.3 Disposition 
 
I kapitel 2 beskriver jag hur jag har gått tillväga i genomförandet av denna studie. Jag går 
igenom vilken vetenskapsfilosofisk position jag intar samt hur datainsamling, urval och 
dataanalys gått till. Jag diskuterar även hur vald metod tillgodoser vetenskapliga krav på 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Jag avslutar med ett stycke om studiens 
avgränsningar. I kapitel 3 presenteras perspektiven under två teman: 1. Några centrala 
begrepp och argument i synen på människan och jaget 2. Exempel på empiriskt innehåll och 
evidens i de teoretiska perspektiven. Kapitel 4 börjar med en analys av perspektiven samt en 
integrering av dem och följs av en tillämpning av analysen på ett verkligt fall: Anna, en klient 
med social multiproblematik. I kapitel 5 sammanfattar jag centrala resultat och tolkningar, gör 
en integrerad analys, diskuterar använd metod och ger förslag på fortsatt forskning.   
 
2. Metod 
 
2.1 Vetenskapsfilosofisk position 
 
Jag intar en fenomenologisk-hermeneutisk vetenskapsfilosofisk position, genom att först göra 
en fenomenologisk beskrivning av perspektiven och sedan tolka dem hermeneutiskt (Kvale, 
1997: 49-57). Den hermeneutiska tolkningen innebär att jag sorterar perspektiven under 
teman för att låta dem stå i dialog med varandra och helheten. Jag kan på det sättet tolka 
delarna utifrån helheten och helheten utifrån delarna i en växelverkan där strukturer och 
samband utöver de givna framträder (aa: 52). Denna växelverkan fortsätter tills jag når inre 
konsistens i materialet, det vill säga konsistens i detta sammanhang och för detta syfte, både 
inom och mellan perspektiven (aa: 51). Tolkningen sker utifrån min egen förförståelse (aa: 
52). I denna ingår på ett filosofiskt plan ett existentialistiskt syn- och förhållningssätt. Det 
påverkar mitt val av teman, som även görs på grundval av uppsatsens specifika syfte; att 
integrera perspektiven och låta dem komplettera varandra i förståelsen av människan och 
jaget. Det nämnda syftet avslöjar även något annat i min förförståelse som påverkar min 
utgångspunkt i tolkningarna, nämligen förhållningssättet att de olika perspektiven i sina 
olikheter inte står i motsättning till, utan berikar varandra.  
 
2.2 Datainsamling och urval 
 
Det finns ett antal olika stora teoribildningar om människan och jaget. Jag gör ett urval av 
dessa, utifrån hur jag bedömer att de kan hjälpa mig att närma mig mina frågeställningar. Jag 
väljer tre teoretiska perspektiv med relativt olika utgångspunkter med tanken att de 
tillsammans kan ge en viss bredd i beskrivningen av människan, och samtidigt möjliggöra 
fördjupad kunskap genom sina gemensamma beröringspunkter. Jag väljer det 
psykodynamiska perspektivet, där människan är en biologisk varelse som lever i en egen 
psykisk verklighet (Thomas, 1998), det socialkonstruktionistiska perspektivet, som betraktar 
människan i sitt sociala sammanhang (Wetherell & Maybin, 1998) och slutligen det 
existentialistiska perspektivet som utgår från människans medvetenhet och reflekterande 
förmåga som grunden för hennes autonomi (Stevens, 1998).  
 
Jag är intresserad av att samla data som på ett överskådligt, dock inte förenklande, sätt 
beskriver mina valda perspektivs centrala begrepp och argumentationslinjer. I dialog med min 
handledare väljer jag ett par dokument för varje teori. Dessa kommer att utgöra mina 
primärdokument (Backman, 1998): 
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Det psykodynamiska perspektivet: 
1. ”Det defensiva jaget – ett psykodynamiskt perspektiv” (Thomas, 1998) 
2. ”Psykoanalysens grunder” (Brenner, 1987)  
Det socialkonstruktionistiska perspektivet 
1. ”Det ”distribuerade” jaget – ett konstruktionistiskt perspektiv” (Wetherell & Maybin, 1998) 
2. ”An introduction to social constructionism” (Burr, 1995) 
Det existentialistiska perspektivet 
1. ”Existentialismen är en humanism” (Sartre, 1966) 
2. ”Varat och intet” (Sartre, 1992) 
2. ”Se människan” (Börjeson, 1986)  
4. ”Det reflexiva jaget – ett upplevelseperspektiv” (Stevens, 1998) 
 
Jag gör utifrån denna litteratur ett urval av begrepp och argumentationslinjer. Jag väljer dem 
som lyfts fram genom att förekomma ofta i texten eller på annat sätt binda resonemanget 
samman, och som samtidigt kan tänkas vara viktiga för att fylla mitt syfte till integrering av 
perspektiven.  
 
Jag söker även efter litteratur eller artiklar som på något sätt berör teoriernas empiriska 
innehåll och evidens. I första hand vill jag ha översiktsartiklar som sammanfattar tidigare 
forskning på området. Då sådana visar sig vara svåra att finna bestämmer jag i samråd med 
min handledare att vända mig till den evidens jag redan känner till genom primärdokumenten 
och litteratur hänvisad till i dessa. När det gäller det psykodynamiska perspektivet väljer jag 
att använda mig av Freuds fallstudier (Samlade skrifter av Sigmund Freud, 2006), vilket 
ligger nära till hands eftersom det är Freuds egen version av perspektivet som behandlas i 
studien. På motsvarande sätt använder jag Sartres (1966, 1943) egna illustrativa exempel som 
stöd för det existentialistiska perspektivet. När det gäller det socialkonstruktionistiska 
perspektivet kan jag hänvisa till ett exempel på socialantropologisk forskning som återges i 
Wetherell och Maybin (1998). 
 
I den empiriska tillämpningen väljer jag ett klientfall beskrivet i forskningslitteraturen. 
”Möten med Anna” (Denvall & Munther & Trunnerup, 1999) finns med som kurslitteratur. 
Den beskriver klienten Anna ur flera perspektiv, av vilka jag väljer att fokusera på det där hon 
själv ger sin berättelse.  
 
2.3 Dataanalys 
 
Jag gör en hermeneutisk tolkning och en kvalitativ analys via meningskategorisering och 
meningstolkning (Kvale, 1997: 178-184). Meningskategoriseringen sker i två steg. Först 
sorterar jag mitt material under två teman (aa: 178-180): Tema 1: Några centrala begrepp och 
argument i synen på människan och jaget. Tema 2: Exempel på empiriskt innehåll och 
evidens i de teoretiska perspektiven. Sedan delar jag in tema 1 under fyra rubriker: Mänsklig 
identitet/Jaget, Subjekt/Objekt, Biologi/Verklighet och Determinering/Autonomi. Dessa växer 
fram under arbetets gång i relation till beskrivningarna, undersökningsområdet och syftet med 
uppsatsen. De valda perspektiven behandlas vart och ett under dessa rubriker genom 
meningstolkning (Kvale, 1997: 182-184). Det innebär att jag finner mönster och relationer 
inom och mellan perspektiven som möjliggör tolkning utöver det direkt sagda. Som 
analysverktyg använder jag perspektiven själva, det vill säga jag tolkar dem i ljuset av 
varandra. Det existentialistiska perspektivet tolkas utifrån Sartre och används som en 
övergripande filosofi i försöket till integrering av perspektiven. 
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2.4 Validitet 
 
Validiteten har att göra med i vilken utsträckning en viss metod undersöker det den är avsedd 
att undersöka (Kvale, 1997: 215). Jag försöker uppnå validitet i studien genom täta 
beskrivningar och rika citat, som ger läsaren insyn i min text. Jag tillgodoser validiteten också 
genom att under arbetets gång kontinuerligt återvända till och påminna mig om syftet och 
frågeställningarna för att låta dem vägleda mig. Jag gör selektiva avvägningar, till exempel i 
val av de teman som växer fram i dialog med den helhetsbild av människan som perspektiven 
tillsammans ger. Valideringen sker som ett slags kvalitetskontroll under hela 
forskningsprocessen (aa: 213). Det hermeneutiska förfarandet går hand i hand med en sådan 
kvalitetskontroll, och innebär ett kontinuerligt ifrågasättande av materialet, som aldrig tillåts 
att stå stilla utan tvingas att förändras i processen och dialogen mellan del och helhet (aa: 52).  
 
Ruth (1991) skriver om olika aspekter av validitetsfrågan i kvalitativ forskning. Detta är 
visserligen inte en kvalitativ studie, eftersom den inte bygger på levande intervjuer, men 
validiteten genomgår motsvarande kontroll. Istället för intervjupersoner har jag litterära 
dokument som forskningssubjekt. Validiteten i kvalitativ forskningstradition har att göra med 
den beskrivning som forskaren gör av de studerade fenomenen tillsammans med 
forskningssubjektet, säger Ruth (aa: 286). Jag läser mina dokument upprepade gånger för att 
kunna göra en noggrann fenomenologisk beskrivning av dem. Min ambition är ett öppet 
förhållningssätt, som gör att jag kan ta emot allt material utan att värdera och sortera det (aa: 
286). Först i analysen blir struktureringen av materialet central, vilket i det skedet är en 
förutsättning för att nå validitet (aa: 287). Jag låter teman växa fram och förändras i takt med 
att min förståelse av materialet gör det. Detta pågår tills jag uppnår konsistens mellan teman 
och materialets innehåll. Sammanfattningsvis kan sägas att jag genom ett fenomenologiskt-
hermeneutiskt förfarande, som innebar att jag först ger mig in i fenomenvärlden och sedan tar 
ett analyserande avstånd från den, gör att min uppsats når relativt hög validitet (Ruth, 1991: 
287).   
 
2.5 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten mäter studiens tillförlitlighet, det vill säga noggrannheten i genomförandet av 
den samt forskningsresultatens konsistens (Kvale, 1997:213). Jag prövar min text och mina 
tolkningar vid flera tillfällen för att kontrollera att resultaten överensstämmer, eller åtminstone 
är förenliga med varandra. I den mån resultaten skiljer sig åt jämför jag dem med varandra 
och söker genom integrering nå inre konsistens mellan dem.  
 
Ruth (1991) skriver att reliabiliteten i den kvalitativa undersökningen i hög grad påverkas av 
forskarens förutsättningar att uppfatta och utsätta sig för de relevanta kvaliteterna i fenomenen 
han eller hon studerar (aa: 283). Det är viktigt att forskaren ser var gränserna för den egna 
upplevelsevärlden och den studerades går (aa: 284). Jag försöker att medvetandegöra min 
förförståelse i ämnet, för att skilja den från materialet, med ambitionen att i 
beskrivningsstadiet ta emot kunskap utan att differentiera och tolka den (aa: 284). En annan 
reliabilitetsaspekt som Ruth tar upp gäller insamlad data (aa: 284). Det krävs att denna är 
tillräckligt rik på kvaliteter för att göra en djupförståelse av fenomenen möjlig. I detta 
avseende finner jag att min uppsats brister. Mitt urval av litteratur är relativt litet och 
begränsat. En hög reliabilitet i detta avseende kräver att jag sätter mig in i mer och skiftande 
litteratur. Utifrån förutsättningarna uppnår jag ändå en god reliabilitet, genom de täta och 
välskrivna dokument jag använder mig av. Reliabiliteten ökar genom detaljerade 
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beskrivningar av datainsamling och analys; läsaren får insyn i mina tankegångar och kan själv 
bedöma konsistensen mellan dem och beskrivningarna. (Ruth, 1991, 285).  
 
2.6 Generaliserbarhet 
 
Det finns olika typer av generaliserbarhet. Analytisk generaliserbarhet mäter i vilken grad 
resultaten från en undersökning kan ge vägledning i andra situationer och sammanhang än det 
undersökta (Kvale, 1997:210). De identitetsperspektiv jag studerar kan utgöra exempel på 
analytisk generaliserbarhet (aa). De gör anspråk på att beskriva människan, inte bara i ett visst 
sammanhang, utan överhuvudtaget, det vill säga ge en heltäckande förklaringsmodeller av 
henne. Det gäller till exempel det psykodynamiska perspektivet, vars utbredda 
användningsområde och tillämpning visar generaliserbarhet (aa). I min studie gör jag inte 
anspråk på att ge en heltäckande bild av människan, men inte desto mindre är min ambition 
att i någon mån kunna generalisera mina resultat. Jag gör en tillämpad analys som prövar 
betydelsen av att studera människan från olika håll i ett integrerat perspektiv (Stevens & 
Wetherell, 1998). På så sätt kan jag visa perspektivens gemensamma bärkraft i förståelsen av 
människan.  
 
2.7 Studiens avgränsningar 
 
Människans identitet är ett ständigt forskat och outforskat ämne. Det når aldrig mättnad, 
svaren blir fler, kunskapen växer fram. Ämnet skulle vara ogripbart för mig som forskare, om 
det inte vore för en metod som avgränsar det i flera steg och urvalsprocesser. För det första 
väljer jag ut tre stora perspektiv av ett antal tänkbara. Jag gör sedan ett urval av centrala 
begrepp och argument i dessa som jag studerar närmare och försöker förstå. I nästa steg 
analyseras perspektiven genom att delas in och tolkas under vissa gemensamma teman, vilket 
avgränsar ämnet ytterligare. Till slut konkretiseras analysen genom tillämpning på ett verkligt 
fall.  
 
3. Tematisering av valda teoretiska perspektiv 
 
3.1 Tema 1 
Några centrala begrepp och argument i synen på människan och jaget 
 
3.1.1 Begrepp och argument i det existentialistiska perspektivet 
Det existentialistiska perspektivet utgår från människan som existerande och medveten 
varelse i världen (Stevens, 1998). Börjeson (1986) ger en bild av det reflektiva medvetandet, 
som innebär medvetandets medvetenhet om sig själv: 
 
Den unika strukturegenskapen är det mänskliga medvetandets reflektiva karaktär, det både 
reflekterar och reflekteras, eller med enklare ord: medvetandet både speglar och speglas. 
(Börjeson, 1986: 126) 
 
Det är detta reflektiva medvetande som ger upphov till människans autonomi (Stevens, 1998). 
 
Autonomi. Människan upplever sig som existerande i världen. Hon reflekterar, medveten om 
sin egen medvetenhet. Sådan möter hon tiden, valet och livets mening. Hon ställs öga mot öga 
med sitt vara, vars upphörande hon rör sig obevekligt mot. Hon finner sig själv innan hon 
handlar och ser sin möjlighet att välja; hon har upptäckt sin autonomi. Hon utövar denna 
genom att ta ansvar för sina handlingar, samt för de upplevelser, tankar och reflektioner som 
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leder henne till dem. Hon väljer hur hon ska tänka och känna; hon formar sitt jag. Hon ser sig 
omkring, men finner inga givna värden. Hon måste själv skapa mening i världen. Där finns 
yttre betingelser för hennes vara och utifrån dessa gör hon sitt val. Men bland betingelserna 
ingår valet självt. Människan ställs inför sitt vara och kan inte undgå att reagera inför det; hon 
är tvingad att välja (Stevens, 1998). Stevens (aa) talar om autonomin som en följd av 
människans inneboende förmåga att reflektera: 
 
Inom existentialismen tänker man sig människan som en varelse som ständigt är i vardande. 
Dess fokus ligger på medvetenhet om människans villkor och vilka följderna blir av hennes 
förmåga att reflektera över sina erfarenheter av att vara människa. (Stevens, 1998: 166) 
 
I följande citat belyser Stevens människans tvång att reagera inför sin existens:  
 
Vi är exempelvis medvetna om att livet har ett slut; genom att vi vet att vi existerar i tiden 
inser vi att vi inte kommer att leva för evigt (…) Vi måste utforma någon form av reaktion på 
insikten om att vårt liv är ändligt, att vi har möjlighet att välja olika handlingssätt och att vi 
själva bidrar till att skapa den människa vi är och blir. (Stevens, 1998: 203-204) 
 
Människan skapar alltså själv den hon är och blir (Stevens, 1998). 
 
Existensen föregår essensen. Människan existerar i världen och definieras efteråt. Existensen 
föregår essensen. Hon blir till genom att leva, hon är den hon själv gör sig till. Så står hon 
ansvarig för vem hon är, ett ansvar som sträcker sig utanför hennes individuella existens och 
kommer att omfatta alla människor. När hon väljer vem hon är väljer hon vem människan är; 
genom sin handling väljer hon vilken sorts person hon vill vara, och därmed hur hon anser att 
människan bör vara. (Sartre, 1966) Detta illustreras av Sartre (aa) i följande tre citat:  
 
Men om existensen verkligen föregår essensen, är människan ansvarig för vad hon är. 
(Sartre, 1966: 13) 
  
I själva verket är det inte en enda av våra handlingar som inte, på samma gång som den 
skapar den människa vi vill vara, också skapar en bild av människan sådan som vi anser att 
hon bör vara. (Sartre, 1966: 14) 
 
Jag bär således ett ansvar både för mig själv och för alla, och jag skapar en viss bild av 
människan som jag utväljer: när jag väljer mig själv väljer jag människan överhuvudtaget. 
(Sartre, 1966: 15)  
 
Som lagstiftare för människosläktet känner människan sitt totala ansvar. Hon kan inte 
undkomma det och drabbas därför av ångest. Men det är inte en ångest som står i vägen för 
handlandet, utan ingår tvärtom som en integrerad del av det. Att dölja eller förneka sin ångest 
är att fly från sin möjlighet att välja och sitt ansvar och således att ägna sig åt självbedrägeri. 
(Sartre, 1966) Sartre (aa) talar om människan som oupplösligt förenad eller identisk med sin 
ångest: 
 
Existentialisten påstår gärna att människan är lika med ångest. Därmed menas att 
människan, som engagerar sig och inser att hon inte bara är den hon själv väljer att vara 
utan även en lagstiftare som på samma gång väljer för hela människosläktet, inte heller kan 
undgå att känna sitt djupa och totala ansvar. (Sartre, 1966: 16) 
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Människan är sin egen lagstiftare, därför att existensen föregår essensen. Detta innebär i sin 
tur att hon inte har någon given människonatur att hänvisa till för att förklara eller ursäkta sina 
handlingar: 
 
Om existensen verkligen föregår essensen kan man ju aldrig förklara något genom att hänvisa 
till en fix och given människonatur, med andra ord: här råder ingen determinism, människan 
är fri, människan är lika med frihet. Om å andra sidan Gud inte existerar, så står vi inte inför 
några värden eller bud som kan rättfärdiga vårt uppförande. (Sartre, 1966: 21) 
 
Människan är på så sätt övergiven, utlämnad åt sig själv som skapare av de värden hon har att 
handla i enlighet med (Sartre, 1966). 
 
Dömd till frihet. Människan kliver in i den framtid hon själv skapar. Där finns ingen Gud 
som kan tala om för henne vad som är rätt och fel. Det finns inga givna värden, ingen 
allmängiltig moral, inga tecken eller bud i världen som kan rättfärdiga hennes uppförande. 
Hon är övergiven och ensam; utlämnad åt sig själv väljer hon sin moral, där vilken som helst 
är möjlig. Hon är fri att välja vad som helst, ändå finner man henne fångad, därför att hon inte 
kan välja bort sin frihet. (Sartre, 1966) Människan är dömd till frihet: 
 
Dömd, eftersom hon inte har skapat sig själv, och ändå fri eftersom hon en gång utslungad i 
världen bär ansvar för allt vad hon gör. (Sartre, 1966: 21) 
 
Sartre (1992) belyser detta även genom följande citat: 
 
Jag är slav i den mån jag i mitt vara är beroende av och invärvd i en frihet som inte är min 
frihet och som är betingelsen för själva mitt vara. (Sartre, 1992: 171) 
 
Människan som är dömd till frihet är ansvarig för vad hon är. En feg person är ansvarig för sin 
feghet; han gör sig feg genom fega handlingar. Människan definieras i och genom handlandet. 
Genom att handla engagerar hon hela mänskligheten, som är beroende av hennes val eftersom 
hon väljer för människan överhuvudtaget. (Sartre, 1966) Människan är sina handlingar:       
 
… människan är ingenting annat än sin egen plan, hon existerar blott i den mån hon 
förverkligar sig själv, hon är alltså ingenting annat än summan av sina handlingar, ingenting 
annat än sitt liv. (Sartre, 1966: 31) 
 
Det betyder att människan förverkligar sig själv som människa i sin existens (Sartre, 1966). 
Hon är medveten om denna genom sin reflekterande förmåga (Stevens, 1998). 
 
Cogito ergo sum. Denna sats (formulerad ursprungligen av Cartesius) som illustrerar 
medvetenheten som når fram till sig själv, bildar existentialismens utgångspunkt. Det enda 
människan kan vara säker på är sin egen medvetenhet, utanför denna är tingen inte sanna, utan 
endast sannolika. Människan som medveten om sig själv är även medveten om alla andra och 
deras medvetenhet. Hon når sig själv i närvaro av den andre, hennes medvetenhet passerar 
genom denne; hon är den hon är i den mån den andre erkänner henne som sådan. (Sartre, 
1966) Det illustreras i följande citat:  
  
Hon inser, att hon inte kan vara någonting alls (i den betydelse som man säger att någon är 
spirituell, elak eller svartsjuk) såvida inte de andra erkänner henne som sådan. För att nå 
fram till en sanning rörande mig själv måsta jag passera genom den andre. (Sartre, 1966: 38)  
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Människan är alltså beroende av den andres medvetande för att nå sitt eget. Hon är lika säker 
på den andres medvetenhet som sin egen, därför att de båda förutsätter varandra. Det finns 
inte först ett medvetande och sedan ett annat som upptäcks av det första, utan de verkar 
samtidigt och genom varandra. (Sartre, 1992) Börjeson (1986) säger: 
 
Jag är inte först, och den andre är inte därefter. ”Det finns inget privilegium för mitt själv: 
mitt empiriska Ego och den andres empiriska Ego uppträder i världen samtidigt”. I en annan 
förtätad sats skriver Sartre: ”Jag är själv endast en Annan”. (Börjeson, 1986: 135) 
 
Det innebär att människan, trots att hon inte kan finna något annat medvetande än sitt eget när 
hon reflekterar, ändå är viss om den andres medvetande. Hon förnimmer den andre och det 
gör hon genom relationen mellan sitt medvetande och dennes. Den andre är för individen ett 
vara som hon själv är ett objekt för; genom den andres blick blir hon ett objekt över vilket hon 
kan fälla ett omdöme. Den andre fungerar så som en förmedlare eller länk mellan en 
människa och hennes egen medvetenhet. Samtidigt som hon själv blir ett objekt måste hon 
också finna den andre som ett fritt och medvetet subjekt. (Sartre, 1992) Sartre (aa) beskriver 
hur människan genom den andre blir ett objekt för sig själv:   
 
… i mitt reflektionsfält kan jag aldrig träffa på något annat medvetande än det som är mitt. 
Emellertid är den andre oundgänglig såsom förmedlare mellan mig och mig själv; jag skäms 
ju för mig själv sådan som jag ter mig för den andre. Och först genom att den andre dyker 
upp, blir jag i stånd att fälla ett omdöme om mig själv såsom objekt, ty det är ju såsom detta 
objekt som jag framträder för den andre. (Sartre, 1992: 144) 
 
När hon blir ett objekt för den andre, kan hon genom dennes blick se och bedöma sig själv 
utifrån (Sartre, 1992).    
 
Människans livsbetingelser. Det finns ingen mänsklig natur; människan är endast den hon 
bestämmer att hon är. Men det finns mänskliga livsbetingelser; gränser som a priori markerar 
människans plats i universum. Det handlar till exempel om tvånget att vara i världen, att 
befinna sig där bland alla andra och att vara dödlig. Livsbetingelserna är samma för alla 
människor, men de upplevs av var och en. Människan måste förhålla sig till dem när hon 
fattar beslut; hennes handlingar är försök att passera, förskjuta, förneka eller anpassa sig efter 
dem och eftersom de är lika för alla betyder det att varje individuell plan har ett allmängiltigt 
värde. Varje människas plan kan förstås av varje annan människa, oavsett vilken tid och 
kontext hon lever i. (Sartre, 1966) Gränserna är objektiva, eftersom de är samma för alla 
människor, men subjektiva såtillvida att de förverkligas i den subjektiva upplevelsen av dem: 
  
Gränserna är varken subjektiva eller objektiva, snarare har de en objektiv sida och en 
subjektiv. Objektiv eftersom dessa gränser är allestädes igenkännliga, subjektiv eftersom de 
uppleves och inte är något om inte människan upplever dem (Sartre, 1966: 39)  
 
Här finns alltså människans universalitet. Den kan inte anges på förhand, utan skapas genom 
subjektivt liv. (Sartre, 1966) 
 
Transcendens. Människans reflexiva medvetande har en dubbel karaktär, eftersom det både 
innebär medvetenhet och medvetande om denna medvetenhet. Medvetenheten kan således 
inte fånga sig själv, utan består i saknaden av sig själv. (Sartre, 1992) Börjeson (1986) 
beskriver hur saknaden leder till att människan söker vem hon är utanför sig själv:  
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Saknaden leder till ett ständigt överskridande av de gränser som anger vad jag är. Subjektets 
projekt är att erövra det som det saknar. Jag överger mig själv, det jag är, för att bli det jag 
icke är. (Börjeson, 1986: 129)  
 
Människan överskrider alltså sin egen gräns, hon är transcendent, därför att hon förverkligar 
sig själv genom att gå utanför sig själv (Sartre, 1966):  
 
…människan befinner sig alltid utanför sig själv; det är genom att slunga sig ut och gå 
förlorad utanför sig själv som hon kommer människan att existera, och det är å andra sidan i 
och med fullföljandet av transcendenta mål som hon kan existera. Människan, som är identisk 
med detta överskridande av sin egen gräns och inte kan fatta tingen annat än i förhållande till 
detta överskridandets centrum. Det finns intet annat universum än det mänskliga, den 
mänskliga subjektivitetens universum. (Sartre, 1966: 52-53) 
 
Människan är med andra ord sin egen skapare. Hon blir till genom att överskrida sina gränser. 
(Sartre, 1966)  
 
Sammanfattande och tolkande kommentar. Människans medvetande är reflexivt, vilket 
innebär att hon kan reflektera över sin egen medvetenhet. Det är denna förmåga som gör 
henne fri att välja; hon väljer vem hon är. Det är alltså inte bestämt i förväg vem hon är, utan 
hon blir den hon skapar sig till. Hon skapar sig själv genom sina handlingar. En feg person 
skapar sig till exempel feg genom fega handlingar. Det betyder att han kan sluta att vara feg, 
genom att sluta att handla fegt. Människan har inga givna värden att hålla sig till. På samma 
sätt som hon skapar sig själv när hon handlar skapar hon de värden som hon har att leva efter. 
Människan är inte bara fri att välja, utan tvingad att välja. På det sättet är hon dömd till sin 
frihet. Hon är ansvarig för sina handlingar och kan inte undkomma det ansvaret.  
 
Människans medvetande är genom sin reflexiva karaktär autonomt, det vill säga styrt inifrån, 
av sig själv. Det innebär att det transcenderar, överskrider sig själv, vilket betyder att det 
kommer utanför sig själv och sin determinering i världen. Utanför sig själv är människan i en 
position att skapa sig själv. I denna process är andra människor närvarande. Den andre är en 
förutsättning för att hon ska upptäcka sig själv som medveten och autonom varelse. Det är 
genom den andres medvetande som hon kan se sig själv utifrån; hon blir på så sätt ett objekt 
för sig själv, hon transcenderar. Människan är på så sätt ett subjekt som bestämmer över sig 
själv som objekt.  
 
3.1.2 Begrepp och argument i det socialkonstruktionistiska perspektivet 
I det socialkonstruktionistiska perspektivet tänker man sig att människans jag skapas i relation 
till en ständigt föränderlig social verklighet (Wetherell & Maybin, 1998): 
 
Jaget är enligt detta synsätt inte ett objekt som ska studeras och beskrivas en gång för alla, 
utan det ska ses som en ständigt föränderlig och flytande entitet eller som en historia som rör 
relationer. (Wetherell & Maybin, 1998: 243) 
 
Jaget förändras ständigt, och det sker i relation till att den sociala verkligheten förändras. 
Jaget kan alltså inte separeras från sina konstituerande omständigheter, utan är en del av dem. 
(Wetherell & Maybin, 1998) 
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Det sociala jaget (social kontext, kontextuellt jag). Jaget och den sociala kontexten 
integreras, så att en människas inre värld blir en del av hennes yttre värld och tvärtom. Jaget 
växer fram, konstitueras i varje stund. (Wetherell & Maybin, 1998) Wetherell och Maybin 
(aa) talar om det sociala jaget:  
 
Sociala konstruktionister argumenterar för en integrerad syn på människor och deras sociala 
kontext, där gränserna mellan dem är oklar. Människa, medvetande och jag uppfattas som 
något helt igenom socialt. (Wetherell & Maybin, 1998: 243) 
 
Individen hamnar i skilda sociala kontexter som rymmer vissa potentiella identiteter. Nya 
sociala identiteter läggs till de gamla och existerar samtidigt med dem. (Wetherell & Maybin, 
1998) Jaget består alltså av ett antal kontextuella jag:  
 
Det finns en hel uppsättning av kontextuella jag, vi är så att säga olika människor i olika 
miljöer. (Wetherell & Maybin, 1998: 244)  
 
Burr (1995) belyser hur de olika jagen inte alltid är konsistenta med varandra:  
  
Instead, then, of people having single, unified and fixed selves, perhaps we are fragmented, 
having a multiplicity of potential selves which are not necessarily consistent with each other. 
(Burr, 1995: 29) 
 
Men de integrerade identiteterna måste visa något slag av överensstämmelse för att personen 
som innehar dem ska ses som ett sammansatt och inte ett fragmentiserat jag. Individen 
förhandlar med potentiella identiteter utifrån sina tidigare erfarenheter. (Wetherell & Maybin, 
1998) Detta beskrivs i följande citat: 
 
Människor kan inte välja att förverkliga sig på vilket sätt som helst. Identiteterna måste vara 
rimliga utifrån vad som skett tidigare, det vill säga sett i relation till den kollektiva historia 
som rör responser och reaktioner. (Wetherell & Maybin, 1998: 256) 
 
Hon kommer att närma sig vissa identiteter och ta avstånd från andra, utifrån dem hon redan 
har. (Wetherell & Maybin, 1998)  
 
Personne och moi – kultur och biologi. Den franske antropologen Marcel Mauss talar i sin 
socialkonstruktionistiska analys om två aspekter av jaget: personne och moi. Moi är den 
universella delen av jaguppfattningen. Den handlar om upplevelsen av och medvetenheten om 
att ha en kropp. Personne står för det kulturspecifika jaget. Det innehåller en uppsättning idéer 
om vem människan är och bör vara. Personne kommer till uttryck i ett samhälles institutioner, 
till exempel religionen, moralen och rättssystemet. Det strukturerar individens psykologiska 
processer på ett sätt som kommer att påverka hennes jaguppfattning. De aspekter av 
jagbegreppet som är centrala i en viss kultur kommer alltså att prägla människorna som lever i 
den i sin syn på sig själva. (Wetherell & Maybin, 1998) Personne och moi skildras i följande 
citat av Wetherell och Maybin (aa):  
 
”Moi” refererar till en människas upplevelse av att vara medveten och ha en kropp. 
Begreppet omfattar de mest grundläggande dragen i människors mentala liv eller psykologi. 
”Personne” gäller å andra sidan de sociala begrepp som beskriver vad det innebär att vara 
människa eller en person. (Wetherell & Maybin, 1998: 259) 
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Personne beskrivs vidare som en del av individens upplevelse av sig själv:  
 
…de rutinartade och vardagliga uppfattningar om människan (”personne”) som vi kan finna 
i en kultur eller ett samhälle med all sannolikhet kommer att få viktiga praktiska 
konsekvenser, eftersom de tycks träffa mitt i prick när det gäller hur människor ”naturligt” 
och innerst inne uppfattar sig själva. (Wetherell & Maybin, 1998: 265) 
 
Kulturen är dock inte fast och en gång för alla given, utan förändras kontinuerligt. Den består 
av institutioner och system som ger motsägande uppfattningar om människan. Personne 
kommer således inte bara att reproduceras, utan även att förändras och utvecklas. (Wetherell 
& Maybin, 1998) Förändringen sker i spänningen mellan olika idéer om människan: 
 
Ett samhälle kan bäst karaktäriseras genom aktiva och föränderliga fält som rymmer vissa 
framträdande uppfattningar om och synsätt på jaget och sociala handlingsmönster, men som 
också innehåller vissa spänningar och konflikter mellan olika människosyner. Dessa 
spänningar kan mycket väl få sitt utlopp i både en människas inre värld och mellan grupper 
av individer. (Wetherell & Maybin, 1998: 265) 
 
Det finns alltså en relation mellan samhället och individen, som gör att dessa påverkar och 
förändrar varandra. Frågan är hur den relationen ser ut, om det är samhället som konstituerar 
individen eller tvärtom. (Wetherell & Maybin, 1998) Burr (1995) säger att uppdelningen av 
och gränsen mellan individen och samhället kan ses som en konstruktion:  
 
The problem seems to lie in the way that the individual and society are seen as the two 
components of a dichotomy. In the real world, we never actually see `society` on the one hand 
and individuals` on the other. (…) the individual/society dichotomy can be thought of as a 
construction, one way of thinking about the world, but not necessarily a way we have to be 
committed to. (Burr, 1995: 104) 
 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär alltså att inte skilja på individ och samhälle 
utan att behandla dem som förutsättande varandra och på så sätt delar av samma sak. 
(Wetherell & Maybin, 1998) 
 
Jaget och språket. Burr (1995) talar om språkets betydelse för människan som en del av 
socialkonstruktionismens kärna: 
  
 (…) the nature of language as constantly changing and varied in its meanings that is the 
keystone of social constructionism. (Burr, 1995: 32) 
 
Språket är det medium som förenar kultur och socialt liv med konstruktionen av människan 
(Wetherell & Maybin, 1998). När människor kommunicerar med varandra fungerar språket 
både som ett regelsystem och som praktisk social handling:  
 
Samtalsanalytiker lägger tonvikten på att språket inte bara är ett abstrakt regelsystem utan 
att det också är en praktisk handling. Språket är i sig en form av social handling, en 
kommunikationsprocess. (Wetherell & Maybin, 1998: 270) 
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Detta belyses också av Burr (1995): 
 
(…) language too has to be more than simply a way of expressing ourselves. When people talk 
to each other, the world gets constructed. Our use of language can therefore be thought of as 
a form of action (Burr, 1995: 7) 
 
Språket kan alltså inte skiljas från vad det beskriver, utan är en integrerad del av handlingen 
och således i skapelsen av människan. När två människor samtalar med varandra om en 
specifik händelse, så handlar det inte om att objektivt beskriva denna händelse, utan om att 
tolka och skapa händelsen i beskrivningen. Beskrivningen är en konstitutiv del av händelsen. I 
samtalet bygger människan upp sin sociala värld - orden konstituerar det personliga och det 
sociala livet. Språket är meningsskapande och meningen är något människor skapar 
tillsammans. Människan är en gemensam skapelse och hennes identitet är diskursiv. 
(Wetherell & Maybin, 1998) I kommunikationen med andra bygger hon sin natur: 
 
Vi börjar nu se att kommunikationen är ett slags socialt engagemang som får återverkningar 
på parterna i kommunikationen och på sätt och vis konstruerar eller bygger deras natur. 
Språket konstruerar både människor och föremål. (Wetherell & Maybin, 1998: 271) 
 
Burr (1995) talar om den diskursiva identiteten: 
 
(…) language is seen as having a much more important role in human life than traditional 
psychology has given it, to the point of saying that the very nature of ourselves as people, our 
thoughts, feelings and experiences, are all the result of language. (Burr, 1995: 33) 
 
Språket konstituerar med andra ord människors upplevelser av sig själva, det vill säga skapar 
deras jag (Burr, 1995). 
  
Språket och socialisationen. Den amerikanske samhällsfilosofen George Herbert Mead 
(1863-1931) och den ryske psykologen Lev Vygotskij (1902-1936) har båda utvecklat teorier 
om språket och socialisationen. De menar att människans medvetande konstitueras genom 
språket i dialoger med andra människor. Jagutvecklingen sker alltså via språket i riktning från 
det sociala till det individuella. Barnet internaliserar sociala åsikter och värderingar genom 
dialoger som blir en del av dess tankevärld. (Wetherell & Maybin, 1998) Mead talar om 
dialogen mellan subjektsjaget, som är det intuitiva jaget, och objektsjaget, som är andra 
människors internaliserade attityder:  
 
Mead tänkte sig tanken eller tänkandet som en dialog mellan ”I” (subjektsjag), som är de mer 
spontana och intuitiva aspekterna av jaget, och ”me” (objektsjag), som är andra människors 
internaliserade attityder. (Wetherell & Maybin, 1998: 282) 
 
Objektsjaget förändras och utvecklas genom nya dialoger i olika sammanhang, vilket gör att 
jaget är dynamiskt. Vygotskij menar att barnet internaliserar dialoger som blir en del av dess 
kognitiva processer. Barnet kommer sedan att använda språket som ett verktyg för att själv 
påverka sin omgivning. I den processen påverkas det också självt. Barns kognitiva utveckling 
är alltså socialt konstruerad, men barnet är själv en agent i den sociala konstruktionen. 
(Wetherell & Maybin, 1998) I Vygotskijs teori finns det en ömsesidig relation mellan 
förändringarna inuti barnet och i dess sociala och kulturella miljö, vilket man kan se i detta 
citat av Wetherell och Maybin (aa):  
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Vygotskij menar att barn i sin utveckling använder språket som redskap för att klara av 
uppgifter och påverka sin omgivning och att de själva förändras under denna process. Varje 
nytt begrepp förändrar de enklare mentala strukturer som fanns tidigare. (Wetherell & 
Maybin, 1998: 284) 
 
Språket används i relationen till den andre samtidigt som det formar jagets tankestrukturer. 
Jaget och den andre skapar i denna process en gemensam berättelse om vilka de är. (Wetherell 
& Maybin, 1998)  
         
Jaget: en gemensam berättelse. Berättande i samtal med en annan innebär ett gemensamt 
utforskande och förhandlande om jaget. Jagbilden utvecklas efter hand genom den 
gemensamma berättelsen. Den är kontextuell, eftersom den handlar om individen i en specifik 
situation och i en viss kultur, den är diskursiv, eftersom den skapas och fastställs genom 
berättelsen, den är relationell, eftersom den gäller bara i jämförelse med någon annan och den 
är ömsesidig, eftersom den förhandlas fram med den andre; båda parter i samtalet måste gå 
med på den för att den ska bli giltig. (Wetherell & Maybin, 1998) Människan representerar i 
berättelsen sitt jag: 
 
Forskningen på detta område visar att barnens berättelser utgör en viktig grund för att 
representera jaget och för att utforska och förhandla fram viktiga aspekter av jaget i relation 
till hur det är att växa upp i en given kultur. (Wetherell & Maybin, 1998: 291) 
 
I berättelsen utforskar jaget sig själv och förhandlar sig fram till vad det är i förhållande till en 
viss kultur. Berättelsen skapar också en känsla av kontinuitet i jaget; det är en och samma 
person som skildras i skilda kontexter och situationer. (Wetherell & Maybin, 1998):  
 
Berättande i samtal skapar dessutom den viktiga känslan av kontinuitet i jaget – ett jag som 
vidmakthåller en viss integritet genom de olika händelser som skildras. (Wetherell & Maybin, 
1998: 291)  
 
Jaget beskrivs genom vissa karaktärsegenskaper. Dessa uppstår och får sin giltighet först i 
jämförelse med en annan. Man är vad man är i förhållande till den andre, vilket innebär att 
personligheten inte är något som finns inom en individ utan mellan henne och den andre. 
(Wetherell & Maybin, 1998) Burr (1995) visar hur personligheten formas och fastställs i 
relationen till andra människor: 
 
Without the presence of other people, i.e. a social environment, can a person be said to be 
`friendly`, `shy` or `caring`? The point is that we use these words as if they referred to entities 
existing within the person they describe, but once the person is removed from their relations 
with others the words become meaningless. They refer to our behaviour towards other people. 
The friendliness, shyness or caring exists not inside people, but in the relation between them. 
(Burr, 1995: 27)    
 
De specifika karaktärsegenskaperna hos en person, finns med andra ord inte inneboende hos 
denna utan får ett innehåll först i förhållande till någon annan (Burr, 1995). 
 
Sammanfattande och tolkande kommentar. Jaget finns inte inuti, utan mellan människor. 
Det kan liknas vid en linje som tillfälligt dras kring ett mindre område på ett stort fält som 
består av relationer. Detta fält är den sociala verkligheten. Jaget skapas i relationen, och 
förverkligas i individen. Det är inte fast, utan förändras ständigt i och med att relationerna 
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förändras. Människor når varandra i kommunikation; relationerna skapas och omskapas 
genom språket. Det finns inte en given verklighet, utan verkligheten är social, den förändras 
genom relationerna mellan de människor som befolkar den. Människan är social, det vill säga 
hon bestäms och determineras av den sociala verkligheten. Samtidigt är det hon som skapar 
denna verklighet. Man kan således se henne både som ett subjekt och ett objekt, som skapare 
och den som blir skapad.     
 
3.1.3 Begrepp och argument i det psykodynamiska perspektivet 
Utgångspunkter 
*Människans medvetande består både av medvetet och omedvetet. Hennes beteende är i hög 
grad styrt av primitiva begär i det omedvetna. Dessa kan stå i konflikt med medvetna tankar 
och avsikter.  
*Individen/det upplevande subjektet har inte direkt tillgång till det omedvetna. Det kommer 
till uttryck i relationen till en annan och kan medvetandegöras för henne genom denna.  
*Alla handlingar är målinriktade, vilket betyder att människans beteende inte är 
slumpmässigt, utan determinerat. 
*Medvetandet består av inre versioner av verkligheten. Dessa är systematiskt förvrängda i 
syfte att undvika ångest. Människan är alltså en försvarsinriktad varelse som förvränger 
sanningen, därför att den för med sig alltför stor psykologisk smärta. Hon försvarar sig mot 
ångesten inför att inte vara ett enhetligt jag, mot hotet att förlora sin identitet och därmed 
kontrollen. 
*Inre versioner av verkligheten skapas tidigt i livet. De första levnadsåren är av avgörande 
betydelse för jagutvecklingen.  
*Varje individ har sina unika representationer av verkligheten. Var och en lever i sin egen 
psykiska verklighet. (Thomas, 1998) 
 
Thomas (1998) ger i detta citat en bild som sammanfattar vad som står i fokus för den 
psykodynamiska utforskningen. Den visar jaget i sin på samma gång objektiva och subjektiva 
karaktär: 
 
Det är individernas subjektiva erfarenheter i all sin symboliska komplexitet, tillsammans med 
deras livshistoria och deras generella konstruktion av jaget, som utgör rådata för den 
psykodynamiska utforskningen. (Thomas, 1998: 317)  
 
Det psykodynamiska perspektivet behandlar människan som en universellt och biologiskt 
betingad varelse som lever i en subjektiv psykisk verklighet (Thomas, 1998). Det kommer att 
framgå i följande presentation av centrala begrepp och argument.  
  
Jagets ursprung. Medfödda benägenheter såväl som direkta erfarenheter av yttervärlden 
bidrar till att skapa det lilla barnets inre värld. Den formas genom internaliseringar och 
introjektioner av yttervärlden som från början sker i samband med pre-verbala och 
emotionella upplevelser. Efter hand som den inre världen byggs upp får den större inflytande 
över beteenden i yttervärlden. (Thomas, 1998) Samtidigt påverkar dess struktur och innehåll 
hur barnet tolkar och förstår de erfarenheter det gör:  
 
De inre världarna har både struktur och innehåll, det vill säga de är organiserade. När de 
börjar utvecklas, kommer deras innehåll och struktur att filtrera och färga det lilla barnets 
”passiva” erfarenheter av yttervärlden. Mycket snart kommer emellertid den inre världen att 
aktivt styra och begränsa avsikter och beteenden i yttervärlden och även att påverka 
förståelse och meningsskapande beträffande kommande erfarenheter. (Thomas, 1998: 314) 
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I dessa inre världar utgör inre objekt och objektrelationer det viktigaste innehållet. Dessa så 
kallade introjekt hjälper barnet att lära sig den sociala världens komplexa innehåll, samtidigt 
som de blir en del av barnets jag genom att barnet identifierar sig med dem (Thomas, 1998): 
 
Inre objekt och objektrelationer bildar inte bara en mall för hur man relaterar till andra i 
yttervärlden utan de utgör också råmaterialet för jagutvecklingen. (Thomas, 1998: 315) 
 
Den inre världen och jaget byggs alltså upp i förhållande till de inre objekten i relativt stabila 
identifikationer. (Thomas, 1998) Brenner (1988) talar om identifieringen: 
 
En annan faktor, som vi vet har betydelse för jagutvecklingen och som har en betydande roll 
när det gäller att avleda energi från detet till jaget, är identifieringen. (…) väsentligen består 
i att individen blir lik ett objekt (person eller föremål) i den yttre världen som har psykologisk 
betydelse för individen, dvs. är starkt laddat med driftsenergi. (Brenner, 1988: 66) 
 
Detet och jaget som Brenner i ovanstående citat talar om är två centrala begrepp i Freuds 
teori, och behandlas nedan (Thomas, 1998).  
 
Detet, jaget, överjaget (Freud). Individen drivs av biologiska drifter och begär. Hon går in i 
relationer med andra människor för att tillfredsställa sina drifter. Den andre är så ett objekt 
och ett medel för subjektets driftsreduktion. Socialisationen in i samhället går ut på att lära sig 
att hantera och kontrollera drifterna för att anpassa sig till verkligheten (Thomas, 1998): 
 
För att bli vuxen krävs det att man lämnar infantila begär bakom sig och tar kontroll över 
eller tar avstånd från drifterna för att anpassa sig efter verkligheten – realitetsprincipens 
seger över lustprincipen. (Thomas, 1998: 323)  
 
Medvetandet består av detet, jaget och överjaget. Jaget balanserar mellan detet, som 
representerar individens instinktiva krafter och fysiska drifter, och överjaget, som 
representerar samhällets och yttervärldens krav. Jaget är försvarsinriktat; genom olika 
försvarsmekanismer trängs begären från detet till det omedvetna. De bortträngda begären 
lever kvar där och när de hotar med att komma upp till ytan väcks individens ångest, som det 
är jagets uppgift att komma tillrätta med. (Thomas, 1998) I följande citat beskrivs jagets 
balanserande funktion:  
 
Jaget uppfattas vara personens nav och dess funktion är att vidmakthålla jämvikten mellan å 
ena sidan detets begär och å andra sidan samhällets och yttervärldens krav (med den kultur 
som individen internaliserar i form av överjaget). (Thomas, 1998: 323)    
 
Identitet - Ett enhetligt jag? Försvar av jaget och jaget som försvar. Jagets uppgift är att 
undertrycka konflikter i medvetandet och syftet är att upprätthålla en känsla av enhet. 
Konflikten står mellan de två delar av medvetandet som detet och överjaget representerar. 
Jaget håller samman de stridande parterna och får kompromisser till stånd mellan dem. 
(Thomas, 1998) Det enhetliga jaget kan därför uppfattas som en konstruktion som fungerar 
som ett försvar: 
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Det kan vara på det viset att det enhetliga jaget – vår identitet – utgör en defensiv 
konstruktion vars främsta funktion går ut på att ge oss en känsla av kontinuitet. Paradoxen 
som ingår i detta är att jaget, när det väl är konstruerat, tycks vara så viktigt för vårt 
välbefinnande att det måste skyddas. (Thomas, 1998: 350) 
 
Det försvarar en känsla av kontinuitet och autonomi. Ångesten som uppstår när konflikter från 
bortträngda begär kommer upp till ytan är en signal som varnar jaget för fragmentisering och 
sönderfall (Thomas, 1998):  
 
En av de kanske viktigaste källorna till ångest har att göra med upplevelsen av risken att 
förlora sin identitet eller att jaget fragmentiseras och att vi därmed förlorar kontrollen. 313 
Ångesten utgör på så sätt ett första steg i en försvarsprocess som skyddar jaget och 
säkerställer upplevelsen av integritet, kontinuitet, stabilitet och kontroll. (Thomas, 1998: 314) 
 
Brenner (1988) visar att jaget producerar den ångest som den sedan försvarar sig mot:  
 
Av diskussionen om ångest framgår att jaget motsätter sig uppkomsten av en detimpuls därför 
att det bedömer att impulsens uppdykande kommer att skapa en farosituation. Jaget 
producerar då ångest som en farosignal (Brenner, 1988: 79) 
 
Jaget försvarar känslan av enhet till exempel genom att tränga bort konflikter till det 
omedvetna eller separera de stridande parterna så att de inte är medvetna samtidigt. Jaget har 
inre stöd genom överjaget, som är till för att hålla det i schack. Det finns också möjlighet till 
yttre stöd för jaget, som kan projicera sina upplösningstendenser på yttervärlden (andra 
människor eller samhället) för att kontrollera dem utanför sig själv. Sammanhållande 
traditioner som religion, familj och olika ideologier är andra exempel på yttre stöd för jaget. 
(Thomas, 1998) 
 
Psykisk verklighet. Människan strävar efter en känsla av kontroll i tillvaron. Hon konstruerar 
sin psykiska verklighet så, att hon upplever sig styra den. Det innebär, som behandlats i 
tidigare avsnitt, att hon strukturerar sitt liv på ett försvarsinriktat sätt. Hon försvarar sig mot 
den ångest som hotar hennes upplevelse av att vara en hel person och som omöjliggör för 
henne att styra och kontrollera sitt liv. Människan bygger upp egna symboliska 
representationer av yttervärlden som möjliggör denna känsla av kontroll. Det finns därför 
ingen given överensstämmelse mellan den yttre verkligheten och den inre representationen av 
den. (Thomas, 1998) Varje människa existerar i sin egen psykiska verklighet:  
 
Våra unika inre representationer är förvrängda eller konstruerade för att uppfylla specifika 
och personliga syften. I våra inre världar är den psykiska verkligheten den enda verklighet 
som finns, och den kan medföra förnekanden, överdrifter, idealiseringar och magiskt 
tänkande. (Thomas, 1998: 307) 
 
Det finns alltså ett glapp mellan den objektiva verkligheten och den inre världen. Detta 
innebär en obalans som jaget försöker komma tillrätta med. Hon lyckas aldrig. Resultatet är 
en kompromiss, vilket innebär att hon lever ständigt skuldbelagd. (Thomas, 1998)  
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På grund av denna grundläggande och bristfälliga passform mellan den yttre verkligheten 
(och dess krav) och den inre världens driftsförvanskade fantasier kan individen inte skapa 
balans mellan sig själv och yttervärlden. Därför kommer individen att ständigt skuldbelagd 
kämpa för att komma fram till en fungerande kompromiss mellan inre medfödda begär och 
”fädernas straffande lagar”. (Thomas, 1998: 356) 
 
Jaget lyckas aldrig skapa balans, utan fungerar som en ständigt pågående kompromiss mellan 
två oförenliga verkligheter (Thomas, 1998). 
 
Universellt jag. De processer som skapar den inre verkligheten är till stor del universella, det 
vill säga lika för alla människor. Den inre verkligheten förvrängs, till exempel av de sexuella 
drifterna i Freuds teori. Föräldrarna uppfattas av barnet som objekt för sexuella begär och 
barnet gör en förvrängd symbolisk representation av dessa inom sig. (Thomas, 1998) Detta 
berörs i följande citat: 
 
Barnens medvetna och omedvetna fantasier är det som skapar de förvrängda bilderna; dessa 
processer är enligt Freud universella och påverkas bara i viss utsträckning av barnens 
konkreta erfarenheter. (Thomas, 1998: 326) 
 
Det finns vidare vissa gemensamma betingelser i människans vara som gör jaget universellt; 
kroppsliga faktorer och biologiska universalia, såsom upplevelsen av sexualitet, åldrande och 
död. (Thomas, 1998) Den vikt som det psykodynamiska perspektivet lägger vid biologins 
betydelse för människan framgår av detta citat: 
 
Vi har sett hur psykodynamiska teorier har införlivat kroppsliga faktorer, vilka kan utgöra 
giltig universell grund för teorier där man sedan kan ta hänsyn till kulturella och andra 
lokala variationer. Detta förkroppsligande inbegriper medfödda temperamentsegenskaper 
hos människan och en biologiskt definierad sekvens av samverkan mellan drifter och 
utveckling. (Thomas, 1998: 353-354) 
 
Freud menade att jaget i första hand är ett kroppsjag. Den egna kroppen erbjuder en möjlighet 
till behovstillfredsställelse. Det sker till exempel när spädbarnet sätter tummen i munnen och 
tillgodoser sitt sugbegär. De inblandade kroppsdelarnas psykiska representation får betydelse 
för jagets psykiska innehåll. (Brenner, 1987)  
 
Den psykiska representationen av kroppen, dvs. de minnen och föreställningar som är 
förknippade med den, är förmodligen jagets viktigaste del under jagutvecklingens första 
stadium. (Brenner, 1988: 46) 
 
Kroppen och de universella processer som verkar genom den är alltså en viktig del av den 
subjektiva psykiska verkligheten. (Thomas, 1998) 
 
Sammanfattande och tolkande kommentar. Jaget är en kompromiss som balanserar mellan 
sina biologiska begär och den sociala världens internaliserade krav. Det producerar ångest för 
att varna sig när det hamnar i obalans och hotas av sönderfall. Jaget är på så sätt ett försvar av 
sig själv. Det försvarar en känsla av att vara ett sammanhållet jag genom att medla mellan de 
parter som sliter det isär (de biologiska begären och de sociala kraven). Människans 
medvetande är både medvetet och omedvetet. Jaget tränger undan biologiska drifter som är 
oförenliga med den sociala världens krav till det omedvetna. Det är när dessa kommer upp till 
ytan och ger sig till känna som den nämnda ångesten uppstår.  
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Jaget strävar som sagt efter en känsla av enhet och kontroll. Det internaliserar verkligheten i 
sin inre värld så att den passar henne, det vill säga så att hon upplever sig ha kontroll över 
den. Hon lever på så sätt i sin egen psykiska verklighet. Människan söker sig till andra för 
lusttillfredsställelse och driftsreduktion. Den andre är så ett objekt för henne, som hon är 
beroende av för sin biologiska överlevnad. Men den andre representerar även en social 
verklighet som hon måste anpassa sig till. Hon internaliserar andra som inre objekt. Det är 
genom dessa hon införlivar den sociala världen och lär sig dess komplexa innehåll. Den andre 
är alltså ett objekt som blir en del av individens, subjektets, jag. Hon är beroende av denne för 
att överleva psykiskt.   
 
3.2 Tema 2  
Exempel på empiriskt innehåll och evidens i de teoretiska perspektiven 
 
I detta avsnitt undersöker jag de valda perspektivens empiriska evidens, genom att studera 
några fall eller illustrativa exempel anförda som empiriskt stöd för deras giltighet. I det 
existentialistiska perspektivet återger jag tre av Sartres exempel och i det psykodynamiska 
perspektivet hänvisar jag till Freuds fallstudier. Det socialkonstruktionistiska perspektivet 
illustreras i ett exempel hämtat från socialantropologin.    
  
3.2.1 Exempel på empiriskt innehåll i det existentialistiska perspektivet 
Börjeson (1986) återger ett av Sartres (1992) exempel från ”Varat och intet”. Det handlar om 
spelaren som har beslutat sig för att sluta spela. När denne närmar sig spelbordet upplever han 
sitt tidigare beslut förlora all kraft och giltighet. Han är inte längre bunden av det. Detta är 
bilden av det klassiska dilemmat där människan ställs mot sig själv. Sartre menar, enligt 
Börjeson, att spelaren i denna stund, när han känner sitt tidigare beslut falla sönder, upptäcker 
sin frihet. Han är fri i förhållande till sig själv, det vill säga till det själv som beslutat sig för 
att sluta spela. Friheten tvingar sig på honom. Spelaren gör på förhand ett löfte till sig själv för 
att försöka binda sig till sig själv, men upptäcker när han står inför situationen att han har fria 
händer. Han måste välja igen; ingenting hindrar honom från att välja att spela, annat än hans 
handling: 
 
… jag är ensam och naken inför frestelsen precis som jag var dagen före. Efter att tålmodigt 
ha byggt upp murar och barriärer, efter att ha inneslutit mig själv i beslutets magiska cirkel, 
inser jag ångestfullt att ingenting hindrar mig från att spela…ångesten är mig…eftersom jag 
gör mig i stånd att inte vara det goda beslutets förflutna vilket jag är. (Sartre i Börjeson, 
1986: 84-85)  
 
En illustration till existentialismen ger Sartre (1966) i ”Existentialismen är en humanism”. 
Han jämför människans moraliska val med konstnärens skapande. Det estetiska värdet av ett 
konstverk är inte givet i förväg, utan blir till i och i kraft av själva skapelseprocessen. Det är 
inte bestämt vilken tavla som ska målas, utan den tavla som ska målas är den som konstnären 
faktiskt visar sig ha målat. På samma sätt är det med människans moral. Det finns ingen moral 
a priori, utan den blir giltig genom att väljas. Människan befinner sig alltså i samma skapande 
situation som konstnären: 
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När vi talar om en duk av Picasso säger vi aldrig att den är spontant godtycklig, ty vi vet 
mycket väl att konstnären skapat sig själv sådan han är samtidigt som han målade och att 
totaliteten av hans verk införlivas med hans liv. Detsamma gäller nu på det moraliska planet. 
Vad som är gemensamt för konsten och moralen, det är att man i båda fallen har att räkna 
med skapelse och uppfinning. (Sartre, 1966: 43-44)   
 
I det kapitel som handlar om den andres existens i ”Varat och intet” illustrerar Sartre (1992) 
hur människan är beroende av den andre för att komma utanför sig själv och upptäcka sig 
själv. Det exempel han tar utgår från känslan av skam. Skammen är alltid inför en annan, det 
vill säga jag skäms för mig själv bara om jag har någon annan att skämmas inför. Skammen 
blir då en förbindelse mellan mig och mig själv; jag skäms för något som jag är, vilket betyder 
att jag genom skammen upptäcker en bit av mig själv. Jag är alltså beroende av den andre för 
att upptäcka och bestämma vem jag är:  
 
Emellertid är den andre oundgänglig såsom förmedlare mellan mig och mig själv; jag skäms 
ju för mig själv sådan som jag ter mig för den andre. (Sartre, 1992: 144)     
 
Kommentar. Sartre illustrerar sitt resonemang om den fria människan med empiriska 
och/eller illustrativa exempel. Människan upptäcker sin frihet och finner sig bunden till den 
(exemplet med spelaren som beslutat sig för att sluta spela). Hon är frihet och genom att välja 
skapar hon sig själv, det vill säga hon skapar sig själv fri (exemplet med moralen och 
konsten). Det sker genom den andre, som är en förmedlare mellan människan och sig själv 
(exemplet med skammen).   
 
Jag tänker att Sartre är en filosofisk vetenskapare. Teorin får sin evidens och blir giltig i kraft 
av reflektion och konsistenta resonemang, det vill säga i kraft av sig själv. Empirin är så att 
säga inbyggd i teorin. Jag tolkar det som att teori och empiri hos Sartre inte är två skilda 
saker, utan uppträder samtidigt, förutsätter varandra. Sammanfattningsvis kan sägas att han 
med sina exempel visar att existentialismen har ett empiriskt innehåll, det vill säga att den 
som teoretiskt perspektiv är förankrad i verkligheten.   
  
3.2.2 Exempel på empiriskt innehåll i det socialkonstruktionistiska perspektivet 
Wetherell och Maybin (1998) illustrerar socialkonstruktionismen genom ett exempel hämtat 
från socialantropologin. Det är en personlig redogörelse av Dorinne Kondo om sitt arbete i 
Japan. Kondo är född och uppvuxen i USA av japanska föräldrar. Hon åker till Japan för att 
studera förhållandet mellan ekonomi och släktskap i familjeföretag. Hon stannar där i två år. 
Hennes frågeställning kommer med tiden att kretsa kring hur jaget konstrueras på familjens 
och företagets arenor. Kondo känner tydligt i början av sin vistelse i Japan hur motsättningen 
mellan hennes japanska utseende och kulturella identitet utgör en utmaning för japanernas 
känsla för sin egen identitet; hon ser ut som japan, men är inte japan. Hon får bo i en japansk 
familj där hon anstränger sig för att vara sådan som förväntas av henne som gäst eller dotter. 
Det kan man se i detta citat: 
 
Mitt första möte med husets herre är typiskt för denna spegling och förstärkning av beteendet. 
Herr Sakamoto hade varit på affärsresa den dag jag flyttade in och kom tillbaka kvällen efter, 
just när hans fru och dotter och jag hade satt oss ner för att äta kvällsmat. Så snart han steg 
över tröskeln ändrade jag min informella position, där jag satt på zabuton (sittkudden), till att 
inta en hälsande kroppsställning (seiza, på knä) och bugade mig djupt med händerna mot 
golvet. (Kondo i Wetherell & Maybin, 1998: 247)  
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Husets herre visar Kondo sin uppskattning för hennes japanska beteende, vilket, konstaterar 
hon själv, innebär en positiv förstärkning på beteendet som kommer att bidra till att hon i 
framtida möten med japaner kommer att bete sig på ett riktigt japanskt sätt. Sakta sker en 
omstöpningsprocess av Kondos jag. Japanernas behov av att bekräfta sin egen identitet genom 
Kondo, tillsammans med hennes eget behov av att tillmötesgå deras förväntningar, leder till 
att hon känner sitt jag fragmentiseras. Det går till slut så långt att hon upplever sig som ”den 
Andra” i sitt eget medvetande:  
 
Jag tittade ner på charkuteridisken då jag upptäckte någon jag tyckte jag kände igen – en 
vanlig japansk hemmafru klädd i sandaler och den löst sittande ”hemmaklädsel” som 
kallades homu wea, en kvinna som hasade sig fram på sina sandaler med lätt böjda knän. Jag 
blev tvungen att ta ett fast tag i barnvagnen, eftersom jag plötsligt blev yr – jag hade sett mig 
själv i spegeln. (Kondo i Wetherell och Maybin, 1998: 250)   
 
Kommentar. Kondos redogörelse utgör en illustration för socialkonstruktionismen såväl som 
ger teorin empirisk evidens. Den visar hur jaget konstrueras i en kulturell kontext, i en 
växelverkan mellan förväntningar, beteenden och positiv förstärkning. Men den visar även 
hur jaget gör motstånd, försvarar sig mot fragmentisering, vilket ger en bild av jagets behov 
av att dess olika sociala identiteter ska hänga samman och bilda en enhet. Kondos redogörelse 
kan ses som ett stöd för tesen att jaget är en social konstruktion, samtidigt som den, som jag 
tolkar det, visar att jaget går utöver denna konstruktion i sin strävan efter kontinuitet och 
sammanhang. Jaget upptäcker och upplever sin egen fragmentisering och handlar i 
förhållande till det. Det skulle, i en jämförelse med de båda andra perspektiven, kunna tänkas 
vittna om biologisk determinering av jaget i enlighet med det psykodynamiska perspektivet, 
alternativt om ett autonomt jag som väljer i förhållande till sina omständigheter i enlighet med 
det existentialistiska perspektivet. Sammanfattningsvis kan sägas att Kondos exempel visar att 
socialkonstruktionismen som teoretiskt perspektiv har ett empiriskt innehåll. Exemplet är ett 
slags stöd för perspektivets giltighet, samtidigt som det visar möjligheten att förena det med 
andra perspektiv. 
  
3.2.3 Exempel på empiriskt innehåll i det psykodynamiska perspektivet 
Freuds fallstudier visar hur teoretiska modeller uppkommer i dialog med kliniskt material. 
Dora, lille Hans, Råttmannen, Schreber och Vargmannen är verkliga fall (Freuds patienter) 
vars livs- och sjukdomshistorier flätas samman med utvecklingen av psykodynamisk kunskap. 
(Werbart, 2006: 12-13) ”Brottstycke ur en hysterianalys” handlar om Dora. Dora är Freuds 
patient under en period. Han skriver om hennes fall efter att analysen, som aldrig fullföljdes, 
hade avslutats. I arbetet med Dora använder sig Freud av drömtolkning som syftar till att 
utifrån patientens fria, ocensurerade associationer fylla ut luckor i hennes minnen och 
berättelser. Freud gör tolkningar av förbindelsen mellan Doras symtom, omedvetna fantasier 
och inre, psykiska konflikter. Berättelsen utgår från Doras föräldrar och deras närmaste 
vänner, herr och fru K. (Werbart, 2006: 15-16) Freud skriver: 
 
Jag tror alltså inte att jag tar fel, när jag utgår från att Doras övervalenta tankebana, som 
sysslade med faderns förhållande till fru K., inte bara tjänade till att undertrycka den kärlek 
till herr K. som hon en gång i tiden hade varit medveten om, utan att den också skulle dölja 
den i djupare mening omedvetna kärleken till fru K. (…) Hon upprepade oavbrutet för sig 
själv att fadern hade offrat henne för denna kvinna, demonstrerade högljutt att hon inte 
unnade henne att äga fadern, och dolde på så sätt för sig själv att hon inte kunde unna fadern 
denna kvinnas kärlek, och att hon inte hade förlåtit den älskade kvinnan att hon hade svikit 
henne med sitt förräderi. (Freud, 2006: 110-111)  
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Detta är ett exempel på en tolkning av Freud. I berättelserna av de olika fallen spelar 
bortträngda fantasier och bortglömda minnen av traumatiska händelser en viktig roll, och det 
är analytikerns uppgift är att fylla dessa luckor (Werbart, 2006:15). Freud visar genom 
fallstudierna att förståelsen av aktuella och tidigare erfarenheter kräver ett 
rekonstruktionsarbete som har att göra med både upptäckt och uppfinning. Freud liknar sitt 
arbete vid arkeologens utgrävningar i kombination med detektivens ifyllande av luckor, enligt 
Werbart (2006). Analytikerns medvetna rekonstruktion och patientens omedvetna tillstånd 
sammanfaller och det omedvetna medvetandegörs. Det sker hos människan genom språket, 
säger Freud, och betonar berättelsens centrala roll i den analytiska processen. (Werbart, 2006: 
38-39)  
 
Kommentar. Freud betonar det omedvetnas betydelse för människans psyke, och visar också 
hur det kan medvetandegöras i relation till en annan genom språket. Subjektets beroende av 
den andre för att nå och förstå sig själv framträder. Jag funderar över Freuds bild av 
rekonstruktionsarbetet som krävs för att förstå aktuella och tidigare erfarenheter. 
Medvetandegörandet av det omedvetna handlar inte bara om att upptäcka något bortträngt, 
bortglömt eller dolt, utan även om att uppfinna det. Subjektet når sig själv genom den andre i 
en samverkan mellan upptäckt och uppfinning; genom den andre upptäcker hon och skapar 
sig själv. Jag undrar om det inte är denna bild som präglar Freuds syn även på vetenskapen; 
att det handlar både om upptäckt och uppfinning. Det sker i en växelverkan som uppkommer 
mellan teori (psykoanalysen) och empiri (de kliniska fallen). Vetenskapen upptäcks och 
uppfinns i verklighetens luckor, som visar sig i verkliga personers berättelser, till exempel 
Doras. Där finner (uppfinner) man människan. Genom sina fallstudier visar Freud att den 
psykodynamiska teorin bygger på ett empiriskt innehåll. Sammanfattningsvis kan sägas att 
Freuds psykodynamiska teori bygger på ett empiriskt innehåll och har uppkommit i dialog 
med detta. Det innebär ett det finns ett empiriskt stöd för teorin.   
 
4. Analys och tillämpning 
 
4.1 Analys av de teoretiska perspektiven 
 
I detta avsnitt kommer jag att analysera de tre perspektivens syn på människan och jaget. 
Analysen utgår från tema 1, där varje perspektiv beskrivs utifrån sina centrala begrepp och 
argument. Här kommer jag att göra en hermeneutisk tolkning via meningskategorisering och 
meningstolkning (Kvale, 1997). Materialet kategoriseras och delas in under fyra rubriker: 
Mänsklig identitet/Jaget, Subjekt/Objekt, Biologi/Verklighet och Determinering/Autonomi. 
Dessa har jag funnit som återkommande och centrala teman i samtliga perspektiv. De är 
dessutom av betydelse för att knyta perspektiven samman och förstå dem i sin helhet, var för 
sig såväl som i ett integrerat perspektiv. Jag använder perspektiven själva som analysverktyg i 
meningstolkningen, det vill säga jag tolkar dem i ljuset av varandra. Det existentialistiska 
perspektivet kommer att ha extra stor betydelse i meningstolkningen och fungera som en 
sammanfogande länk mellan perspektiven, utifrån syftet att integrera dem. Jag gör alltså en 
hermeneutisk tolkning, genom att tolka delarna utifrån helheten och helheten utifrån delarna i 
en pågående dialog eller växelverkan mellan dem (Kvale, 1997). Jag analyserar varje 
perspektiv under fyra nämnda rubriker, och sammanfattar dem var för sig. Jag avslutar med 
ett försök till integrering av perspektiven (Stevens & Wetherell, 1998). I denna sammanfattar 
jag den helhetsbild som vuxit fram genom det hermeneutiska förfarande jag beskrivit ovan. I 
integreringen skiljer jag inte på perspektiven, utan låter dem rikta ett gemensamt ljus mot 
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människan och jaget. Syftet är att låta dem berika varandra och möjliggöra en ökad förståelse 
för människan.  
  
4.1.1 Det existentialistiska perspektivet 
Mänsklig identitet/Jaget. Sartre (1966) talar inte om jaget eller individen, utan om 
människan. Vem är människan och vem är jag i det existentialistiska perspektivet? Människan 
skapar människan, säger Sartre. Vad betyder det? Det verkar som att varje människa är 
”människan” i det existentialistiska perspektivet. Varje människa bestämmer genom sina 
handlingar vad det är att vara människa. Människan förverkligas i subjektivt liv, som Sartre 
uttrycker det.   
 
Jag tolkar det som att jaget och människan förutsätter varandra i det existentialistiska 
perspektivet. Jag är människa. Men människan finns inte utan ett jag som förverkligar henne 
genom att existera. Vem kom först – människan eller jaget? De kom samtidigt. Jaget och 
människan är alltså två sidor av samma sak. Jag tolkar det som att det är vad Sartre (1966) 
menar när han säger att jag genom mina handlingar inte bara skapar mig själv utan människan 
överhuvudtaget. Jag är både jaget och människan. 
 
”Människan är människans framtid” och ” Existensen föregår essensen” är betydelsebärande 
satser i Sartres (1966) filosofi. Det betyder att människan inte finns i förväg, utan först efteråt, 
det vill säga efter att hon har existerat, eller snarare; människan finns genom att existera. Det 
betyder egentligen att hon varken finns i förväg eller efteråt utan mitt i skapandet av sig själv. 
Det är genom att ta klivet in i framtiden, det vill säga att gå utanför sig själv här och nu för att 
bli något man ännu inte är, som människan får människan att existera, säger Sartre. 
Människan är identisk med överskridandet av sin egen gräns; hon är transcendent, säger han. 
Men hur verkar denna transcendenta förmåga som människan besitter? Det leder oss till nästa 
avsnitt om jaget och den andre, om subjektet och objektet.   
 
Subjekt/Objekt. Vem är jag och vem är den andre i det existentialistiska perspektivet? Sartre 
(1992) beskriver, som jag uppfattar det, ett autonomt medvetande – autonomt i kraft av sin 
transcendenta förmåga - som verkar genom den andre. När jag reflekterar finner jag mig själv, 
jag blir medveten om min egen medvetenhet. Men på vägen passerar mitt medvetande den 
andres medvetande, säger Sartre (1966). Den andre är en förmedlare mellan mig och mig 
själv, säger han (1943). Jag tolkar det som att den andre är vägen mellan mitt medvetande och 
medvetenheten om detta medvetande. Sartre (1992) beskriver hur det går till. Jag tolkar hans 
resonemang på följande sätt: När jag i mitt reflektionsfält når fram till mig själv (blir 
medveten om min medvetenhet) når samtidigt mig själv som subjekt, det vill säga en väljande 
och autonom varelse. Men mitt medvetande passerar genom den andre på vägen till sig själv. 
Den andre är för mig ett vara som jag själv är ett objekt för, säger Sartre. Detta objekt kan jag 
som subjekt betrakta utifrån och bedöma. Vägen till att finna mig själv som subjekt går med 
andra ord genom mig som objekt. Genom den andre kommer jag utanför mig själv och min 
transcendenta förmåga förverkligas. Det sker samtidigt, säger Sartre; jag kommer inte först 
och den andre sedan utan vi uppträder samtidigt och verkar genom varandra. Jag uppfattar det 
som en viktig och intressant del av Sartres tes. Här framträder jagets beroende av den andre 
för att upptäcka sig själv som autonom, vilket är samma sak som att skapa sig själv som 
autonom. Med det återknyter jag till föregående stycke om jaget och den mänskliga 
identiteten där jag kom fram till att människan är skapandet av sig själv. Här utvecklas 
resonemanget och visar att människan är skapandet av sig själv som autonom varelse. Hon är 
förverkligandet av en transcendent förmåga och i detta förverkligande är hon beroende av den 
andre.  
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Biologi/Verklighet. Det finns ingen mänsklig natur, säger Sartre (1966), men däremot 
livsbetingelser som a priori markerar människans plats i universum. Dessa livsbetingelser som 
är lika för alla, men upplevs av var och en ger upphov till en människans universalitet. Men 
denna är inte bestämd på förhand utan förverkligas i subjektivt liv, säger han. Jag uppfattar 
det som att livsbetingelserna i det existentialistiska perspektivet är biologiskt givna och 
objektiva gränser för människans vara, betingelser för hennes existens som hon är 
underkastad, men att det är först genom att människan (det subjektiva livet) förhåller sig till 
dem som de förverkligas, det vill säga får sitt värde och innehåll. Jag tolkar det med andra ord 
som att Sartre beskriver en objektiv verklighet som förverkligas genom den subjektiva 
verkligheten.  
 
Determinering/Autonomi. Människan är dömd till frihet, säger Sartre (1966). Det betyder att 
hon är tvingad till det fria val med vilket hon skapar sig själv. Människans livsbetingelser, 
som jag talade om i föregående stycke, utgör gränser för människans existens som hon inte 
själv har valt. Hon är determinerad av dem. Men samtidigt är hon fri, eftersom det är hon som 
bestämmer vad de betyder och vilka de är genom att förhålla sig till dem (se föregående 
stycke). Hon är alltså tvingad att skapa sig själv, vilket betyder att hon är tvingad att skapa sig 
själv fri. Jag uppfattar det som att det existentialistiska perspektivet inte främst beskriver 
människans autonoma väsen, utan hur människan skapar sig själv som autonom varelse. Hon 
är så att säga determinerad till frihet.  
 
Sammanfattning av analysen av det existentialistiska perspektivet 
*Människan och jaget förutsätter varandra. Jaget är människa, samtidigt som människan 
förverkligas genom jagets existens. 
*Människan är skapandet av sig själv. Hon finns varken i förväg, nu eller efteråt utan på 
vägen däremellan, i klivet mellan dem. 
*Människan har en transcendent förmåga som gör att hon kan komma utanför sig själv. Denna 
förverkligas genom den andre. 
*Livsbetingelserna är objektiva gränser som människan förverkligar i subjektivt liv. 
*Människan är determinerad till frihet. Hon är skapandet av sig själv som autonom varelse. 
(Sartre, 1966) (Sartre, 1992) 
 
4.1.2 Analys av det socialkonstruktionistiska perspektivet 
Mänsklig identitet/Jaget. Marcel Mauss talar om ”personne” och ”moi”. Personne är en 
kulturspecifik del av jaget och moi är en universell upplevelse (lika för alla) av att ha en kropp 
och att vara medveten om det. (Wetherell & Maybin, 1998) Jag utgår från hans resonemang 
när jag tolkar jaget och den mänskliga identiteten i det socialkonstruktionistiska perspektivet. 
Jag tänker mig att personne är en social konstruktion som förverkligas i moi och där når sin 
universalitet. Den är med andra ord en mänsklig identitet som förverkligas i subjektivt liv, 
vilket motsvarar en social identitet som kommer till uttryck i en biologisk kropp. Personne är 
en idé om vem människan är och bör vara, som påverkar människor i deras syn på sig själva 
och i deras individuella utveckling, säger Mauss (Wetherell & Maybin, 1998). Det måste 
betyda att det finns något individuellt som på något sätt går utanför eller är något mer än den 
sociala identiteten. Vem är denna individ? Jag tolkar det som att individen är den biologiska 
kroppen/existensen. Jaget är på så sätt ett möte mellan biologi och social verklighet.  
 
 



 26

Hur uppkommer då denna idé om vem människan är och bör vara som Mauss talar om? Idén 
påverkar människorna, samtidigt som det är människorna som skapar idén. Det är en 
växelverkan mellan individ och kultur som jag uppfattar som central i det 
socialkonstruktionistiska perspektivet. Konstitutionen sker från två håll; samhället 
konstituerar individen och individen konstituerar samhället, det vill säga individen både 
skapar och skapas av den sociala verkligheten. Hon förhandlar sig fram till vem hon är i 
förhållande till en viss kultur (Wetherell & Maybin, 1998). I min tolkning sker förhandlingen 
mellan det Mauss benämner som personne och moi. Resultatet är jaget, individens egen 
subjektiva version av en mänsklig (social) identitet.  
 
Subjekt/Objekt. Jaget finns inte inuti individen, utan mellan henne och den andre (Wetherell 
& Maybin, 1998). Förhandlingen om vem jag är sker alltså i relation till den andre. Jag utgår 
åter från Mauss och tänker mig att det är personne som finns i utrymmet mig och den andre 
medan moi finns inom mig. Jag tänker vidare att vi har möjlighet att påverka detta utrymme, 
och därmed den mänskliga identitet vi förhandlar med, genom att förflytta oss i förhållande 
till varandra. Det betyder att vi påverkar personne och kulturen genom vår relation. Det 
socialkonstruktionistiska perspektivet talar om språket som ett verktyg i skapandet och 
omskapandet av verkligheten (aa). I min tolkning är språket den kraft som skapar och 
förändrar relationen. Med andra ord förflyttar vi oss i förhållande till varandra genom språket; 
når varandra, tar avstånd och så vidare. På det sättet förändrar vi den sociala verklighet vi 
förhandlar med.          
 
Mead beskriver jaget som en dialog mellan subjektsjaget och objektsjaget. Subjektet är det 
intuitiva jaget, medan objektet är andra människors internaliserade attityder (Wetherell & 
Maybin, 1998). Jag tolkar det som att denna dialog motsvarar den mellan mig och den andre, 
det vill säga är en införlivad version av denna. Mellan subjektsjaget och objektsjaget 
förhandlas alltså jaget fram. Alternativt kan man tänka sig att jaget finns mellan subjektet och 
objektet och kompromissar mellan dem. Det betyder att jaget är en förhandling eller 
kompromiss mellan sig själv som subjekt och objekt, där subjektet är kroppen (den subjektiva 
existensen) och objektet är en införlivad version av en social verklighet.   
 
Biologi/Verklighet. Jag har gjort en tolkning utifrån Meads teori (Wetherell & Maybin, 1998) 
av subjektet och objektet. Om jag förenar det med Mauss idé om personne och moi kan jag ta 
tolkningen ett steg längre. Moi är en universell del av jaget som rör upplevelsen av och 
medvetenheten om kroppen (Wetherell & Maybin, 1998). Det skulle kunna betyda att 
subjektet som är kroppen i min tolkning är universellt, eller åtminstone att det verkar genom 
gränser för existensen som är universella. Dessa kan tänkas motsvara de mänskliga 
livsbetingelserna i Sartres teori; gränser som är lika för alla men upplevs av var och en. Det är 
på sätt och vis två verkligheter som möts i individen; den biologiska och den sociala. Den 
sociala verkligheten är inte lika för alla. Den ser olika ut på olika platser i världen, i olika 
kulturer och olika tider. Jag tänker mig en dialog mellan en objekts- och subjektsverklighet 
motsvarande den som pågår inom individen eller jaget mellan sig själv som subjekt och 
objekt. Det innebär en dialog mellan en plats och sammanhang med vissa givna betingelser - 
dessa är olika på olika platser, eftersom sådant som till exempel klimatförhållanden skiljer sig 
åt, men de processer genom vilka de verkar är universella - och relationerna mellan de 
människor som befolkar den. Tanken är att kulturen uppstår i en förhandling mellan biologi 
och människors relationer. En annan aspekt av kulturen är den att individen föds in i en given 
kultur, med vissa givna föreställningar om människan. Så även om jag är en agent i 
konstruktionen av den sociala verkligheten, så är jag också determinerad av den. Kulturen 
sätter alltså gränserna för relationen, med vilken jag formar den genom att förhålla mig till 
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dessa gränser (på samma sätt som människorna är underkastad vissa livsbetingelser, men själv 
definierar dessa genom att förhålla sig till dem i det existentialistiska perspektivet).  
 
Determinering/Autonomi. Det socialkonstruktionistiska perspektivet visar i min tolkning å 
ena sidan hur individen är determinerad av genetiska faktorer och sociala omständigheter, å 
andra sidan hur hon förhandlar med och är en agent i skapandet (omskapandet) av dessa 
omständigheter. Är människan då determinerad eller autonom? Hon väljer inte vem hon är, 
vilken kropp som är hennes och vilken kultur hon föds i, men när hon väl finns är det hon 
själv som skapar kulturen genom att förhålla sig till den med sin subjektiva existens, det vill 
säga förverkliga den i subjektivt liv. Det är min existentialistiska tolkning av perspektivet som 
innebär att människan är autonom inom de gränser för sitt vara och sin identitet som hon är 
underkastad. Hon är således både determinerad och autonom. 
 
Sammanfattning av analysen av det socialkonstruktionistiska perspektivet 
*Samhället konstituerar individen och individen konstituerar samhället, det vill säga individen 
både skapar och skapas av den sociala verkligheten.  
*Genom relationen till den andre skapas/omskapas kulturen/den sociala 
verkligheten/människan. 
*Språket är det redskap med vilket individen och den andre förflyttar sig i förhållande till 
varandra och förändrar den sociala verklighet med vilken de förhandlar om vilka de är.          
*Jaget är en förhandling eller kompromiss mellan sig själv som subjekt och objekt, där 
subjektet är kroppen (den subjektiva existensen) och objektet är en införlivad version av en 
den andre. 
*Jaget är individens egen subjektiva version av människan. 
*Kulturen/den sociala verkligheten/människan är även en förhandling mellan biologiska 
förhållanden och människors relationer. 
*Jaget är både determinerat av den sociala verkligheten och en aktiv agent i konstruktionen av 
den – jaget är både determinerat och autonomt. (Wetherell & Maybin, 1998) 
 
4.1.3 Analys av det psykodynamiska perspektivet 
Mänsklig identitet/Jaget. Det psykodynamiska perspektivet (Freuds version) talar om 
subjektet som en biologisk varelse som söker sig in i relationer med andra för fysisk 
driftsreduktion, och som sedan införlivar dessa andra inom sig som introjekt (inre objekt), 
vilka blir en del av dess jag och jagutveckling (Thomas, 1998). Jag tolkar det på följande sätt: 
Jaget är biologisk varelse i världen, vilket betyder att hon är ett subjekt som lever för sin egen 
skull, men som inte är avgränsad till sig själv, utan beroende av sin omgivning för att 
överleva. Det sociala jagets utveckling är alltså en följd av dess strävan att överleva som 
subjekt. Detta är ett återkommande tema i det psykodynamiska perspektivet, jagets behov av 
att uppleva sig som ett sammansatt subjekt, med kontroll över sig själv (aa). Jag uppfattar det 
som att ”människan”, eller det som jag ibland benämner mänsklig identitet, utvecklas genom 
människors relationer till varandra. Människan är en social varelse som skapas som ett avtal 
mellan människor, ett villkor de ställer upp för varandra i utbyte mot att hjälpa varandra att 
överleva som subjekt. Jaget utvecklar sin mänskliga identitet i mötet mellan människan och 
sig själv som biologiskt subjekt, vilket betyder att hon formar en egen subjektiv version av 
människan och att det är hennes jag. Det är det som förklaras av Freud i resonemanget om 
jaget, detet och överjaget (Thomas, 1998). Jaget kompromissar mellan detet, subjektets 
biologiska drifter som verkar i universella processer, och överjaget, andra människors 
internaliserade attityder eller den sociala världens krav (aa). Jag uppfattar det som att jaget 
inte finns från början, utan uppstår eller skapas i konfliktet mellan detet och överjaget. Jaget 
är så en konstruktion som syftar till att hålla subjektet samman. Det påminner om det 
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socialkonstruktionistiska perspektivet där jaget förhandlar med kulturen i relation till den 
andre om vem det är (Wetherell & Maybin, 1998). I det psykodynamiska perspektivet klarar 
individen inte att skapa balans mellan sig själv och yttervärlden, vilket gör henne skuldbelagd 
(Thomas, 1998).  Jag tolkar det så här: Jaget väljer varken det ena, detet, eller det andra, 
överjaget, varför det känner sig otillräckligt åt båda håll. Dess uppgift är på så sätt att fylla en 
brist, sin egen brist, för att inte falla sönder. Det försvarar sig mot ångesten som uppstår när 
det hotas av sönderfall (aa). Jaget i det psykodynamiska perspektivet är alltså en kompromiss 
som fungerar som ett försvar av sig själv. Det kompromissar för att överleva fysiskt och 
psykiskt.  
 
Subjekt/Objekt. Den andre är ett objekt som det biologiska subjektet söker sig till för 
driftsreduktion (Thomas, 1998). Denne internaliseras i individen som ett inre objekt och blir 
så en del av hennes inre värld och jagutveckling (aa). Individen är alltså både subjekt och 
objekt, där subjektet representerar kroppen och objektet den sociala världens internaliserade 
krav. Jag tolkar det som att individen söker sig själv som subjekt, strävar efter att förverkliga 
sig själv som biologiskt subjekt, och därför söker sig till den andre som fungerar som en länk 
mellan henne och den sociala världen. Den andre är ett objekt eller ett medel för subjektet att 
förverkliga sig själv, och det sker genom att objektet blir en del av jaget. Med andra ord söker 
sig det biologiska subjektet till den andre, som införlivas i henne som ett inre objekt, som i sin 
tur är en länk till den sociala värden och därmed till sig själv som socialt subjekt. Objektet 
som en del av individens medvetande påminner om den andres roll i det existentialistiska 
perspektivet. Där tar medvetandet vägen genom objektet för att nå sig själv som ett autonomt, 
handlande subjekt. I det psykodynamiska perspektivet uppstår jaget i mötet mellan biologiskt 
subjekt och socialt objekt. Det är en kompromiss som säkerställer individens känsla av 
autonomi och främjar hennes förmåga till handling i den sociala verkligheten. Man kan alltså 
säga att jaget skapar (eller är) individen som socialt subjekt. Det betyder att det, som i det 
existentialistiska perspektivet, är genom den andre som individen når sig själv som subjekt, 
både biologiskt och socialt.    
 
Biologi/Verklighet. Människan i det psykodynamiska perspektivet (Freuds version) är i första 
hand är en biologisk varelse i en fysisk verklighet, som jag uppfattar det. Den andre och 
relationen till denne är ett medel för att nå driftsreduktion (Thomas, 1998). Det betyder att det 
sociala jaget är en produkt av det biologiska, och att kulturen och den sociala världen skapas 
som ett resultat av människans biologiska drifter och behov. Individen bygger upp symboliska 
representationer av yttervärlden inom sig och skapar en egen psykisk verklighet som hon 
upplever sig ha kontroll över (aa). Denna är inte en exakt återspegling av verkligheten, utan 
snarare en ”lagom” noggrann bild, som jag förstår det; en kompromiss mellan en yttre och en 
inre verklighet. Denna kompromiss syftar till individens fysiska och psykiska överlevnad. 
Den psykiska verkligheten skapas alltså för att försvara individens känsla av kontroll och 
handlingsfrihet, såsom jaget säkerställer en känsla av enhet när den balanserar mellan drifter 
och sociala krav. Den psykiska verkligheten är alltså jagets forum; den är den kompromiss 
som jaget framställer för att uppleva sig ha kontroll över sig själv.  
 
Determinering/Autonomi. Det psykodynamiska perspektivet beskriver en människa som är 
determinerad av sin biologi och sina omständigheter, vars vilja till stor del är underkastad 
omedvetna krafter och vars handlingar syftar till att undvika ångest (Thomas, 1998). Här 
framträder tydligt en människa som är fångad i sitt liv och som inte har möjlighet att styra det, 
det vill säga en determinerad människa. Men man kan också tolka det på ett annat sätt eller 
åtminstone på ett vidare sätt. Varken determineringen eller det omedvetna behöver nämligen 
utesluta den autonomi som existentialismen talar om. Jagets uppgift i det psykodynamiska 
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perspektivet är att skapa en känsla av enhet och kontroll (aa). Jag tänker att det är en känsla av 
autonomi som leder till att hon utvecklar sin autonoma förmåga, det vill säga skapar sig själv 
som autonom varelse. När hon upplever sig styra verkligheten kommer hon att handla som om 
hon var autonom – så skapar hon sin autonomi. 
 
Sammanfattning av analysen av det psykodynamiska perspektivet 
*”Människan” är ett avtal mellan människor (individer), som de ställer upp på i utbyte mot att 
hjälpa varandra att överleva biologiskt och socialt som subjekt.  
*Individen söker sig till den andre i sin strävan efter att förverkliga sig själv som biologiskt 
subjekt i världen. Den andre som objekt blir en del av hennes jag i form av ett inre objekt. 
Detta är hennes länk till den sociala världen, det vill säga till sig själv som socialt subjekt.  
*Det sociala subjektet uppstår i konflikten mellan individen som biologiskt subjekt och den 
sociala världens internaliserade krav.  
*Det sociala subjektet är jaget. Jaget är en kompromiss och konstruktion som strävar efter att 
hålla individen samman. 
*Den psykiska verkligheten är jagets forum; den är den kompromiss som jaget framställer för 
att uppleva sig ha kontroll över sig själv. 
*Människan är en determinerad varelse som skapar sig själv autonom. Det gör hon genom att 
säkerställa en känsla av autonomi och handla som om hon var autonom. (Thomas, 1998) 
 
4.1.4 Integrering av perspektiven 
De tre perspektiven ser på människan från varsitt håll. De kommer in vid olika tidpunkter och 
på olika plan i förståelsen av henne. Det psykodynamiska perspektivet förklarar individens 
psykologiska utveckling (Thomas, 1998), det socialkonstruktionistiska perspektivet hur hon 
konstrueras socialt (Wetherell & Maybin, 1998) och det existentialistiska hur hon skapar sig 
själv i en biologisk, social och psykisk verklighet (Stevens, 1998). Stevens och Wetherell 
(1998) undersöker relationen mellan de olika identitetsteoretiska perspektiven och förenar 
dem genom att tillämpa dem på fenomenet depression. Författarna låter perspektiven belysa 
depression från olika håll och visar hur det kan leda till en ökad förståelse för det studerade 
fenomenet. Min ambition till integrering är inspirerad av detta. Jag kommer att på ett liknande 
sätt tillämpa mina olika perspektiv på ett konkret fall i nästa avsnitt. Men först kommer jag 
nedan att göra ett teoretiskt försök till integrering, genom att sammanfatta den helhetsbild som 
vuxit fram i den hermeneutiska tolkningen av perspektiven. Här skiljer jag inte på 
perspektiven utan låter dem smälta samman. Denna bild kommer att utgöra bakgrund till den 
tillämpade analys jag gör i nästa avsnitt:  
 
Människan är inte fri, eftersom hon inte valt sig själv. Hon är underkastad de inre och yttre 
betingelser (biologiska, kulturella, universella och individuella) som utgör gränserna för 
hennes existens. Med andra ord är människan determinerad i sin existens. 
Vem är då människan? Människan är alla människor. Var och en av dessa förverkligar 
människan i sin subjektiva existens, det vill säga i sin individualitet, sitt jag. 
Individen är en biologisk varelse, med drifter och behov. Men hon är också en social varelse, 
eftersom hon befinner sig i världen bland andra människor. Hennes biologiska existens är 
beroende av dessa andra. Jaget är inte avgränsat till hennes individuella existens, utan formas 
i förhållande till andra.  
 
Människan är en gemensam skapelse; hon skapas i relationen mellan människor. Samtidigt är 
denna relation ett uttryck för människan som underkastad vissa givna betingelser. Relationen 
är individens förhandling med människan (som representerande de gränser hon är 
underkastad) om vem hon är. I denna förhandling är det också som människan skapas, 
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eftersom det är där individen möter henne, förverkligar henne, genom att förhålla sig till  
gränserna hon utgör. När hon förhåller sig till gränserna bestämmer hon värdet och betydelsen 
av dem. Kort sagt; relationen bestäms av människan och skapar henne på samma gång.  
 
Parterna i relationen, det vill säga jaget och den andre, är varelser som förverkligar människan 
i sina subjektiva liv. Det sker i mötet mellan individen med sig själv i sin biologiska och 
sociala existens. I det mötet skapas jaget. Jaget är en förhandling, kompromiss eller att avtal 
mellan individens biologi och socialitet. Det är en konstruktion vars uppgift är att hålla 
individen samman, genom att skapa en känsla av ett sammanhållet jag, som har kontroll över 
sig själv och sitt liv, det vill säga ett autonomt jag. 
  
I relationen finner individerna människan och skapar henne. Det innebär att de finner sig 
själva som autonoma varelser. Med andra ord är det i relationen till den andre som individen 
skapar sin autonomi. Den andre är en länk till världen (biologisk och social) i vilken hon 
lever, det vill säga till gränserna för existensen som determinerar henne. Det är genom den 
andre, i relationen, som hon kommer utanför sig själv och sina gränser för att välja hur hon 
förhåller sig till dem. Den andre införlivas i individens medvetande som ett inre objekt; hon 
kan se sig själv utifrån, med den andres blick. Genom den andre blir hon således ett objekt för 
sig själv, över vilket hon kan bestämma; hon skapar sin autonomi. Utanför sig själv upptäcker 
hon den andre som ett villkor för sin egen existens och autonomi och sig själv som ett villkor 
för dennes. I relationen skapas människan, den andre och jaget som beroende av och 
förutsättande varandra. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att människan är determinerad av omständigheter, såväl 
biologiska som sociala. Men i relationen till den andre skapar hon sig själv som en autonom 
varelse. Det sker genom hennes handlingar med vilka hon förhåller sig till och förverkligar 
dessa omständigheter i sin subjektiva existens.  
 
4.2 Tillämpning av de teoretiska perspektiven 
 
I detta avsnitt tillämpar jag analysen av de teoretiska perspektiven från föregående avsnitt på 
ett verkligt fall. Fallet är ”Anna”, en kvinna med social multiproblematik som, inom ramen 
för socialt arbete, beskrivs i forskningslitteraturen (Denvall et al., 1999). Jag börjar med att 
göra ett referat av Annas egen berättelse om sitt liv. Det illustreras av många och täta citat. 
Sedan tillämpar jag vart och ett av mina teoretiska perspektiv (utifrån analysen av dem) på 
hennes berättelse. Jag prövar på det sättet deras relevans för förståelsen av henne. Samtidigt 
prövar jag deras gemensamma bärkraft och om de tillsammans kan ge en större förståelse för 
Anna än vart och ett för sig, genom att få syn på olika saker i hennes berättelse. Jag avslutar 
avsnittet med en första antydan till en integrerad analys av Anna. 
  
4.2.1 Annas berättelse om sitt liv 
Barndom och uppväxt. Anna växer upp med mor, far och en lillebror. De bor trångt; det 
känns mörkt och kallt. I närheten finns mormor och morfar. Morfar är alkoholiserad och har 
varit det i större delen av sitt liv, medan mormor ägnat sig åt att dölja det för omgivningen. 
Mormor verkar för Anna kall och känslomässigt missunnsam. Där finns även farmor och 
farfar. Farmor är den elakaste människa Anna vet, farfar underkastad hennes vilja och 
dominans. Anna är bara fem år när hennes farfar börjar utnyttja henne sexuellt. Han tar henne 
med sig till källaren och har samlag med henne. Efteråt får hon bullar och choklad och får 
höra att hon är duktig. Övergreppen pågår tills Anna är åtta år. Anna försöker en gång tala om 
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för sin mor vad som pågår, men modern lyssnar inte. (Denvall & Munther & Trunnerup, 
1999) 
 
Jag blödde och hade ont men han tog alltid upp mig och satte mig i vasken där han tvättade 
mig med tvål och vatten. Han klappade mig och brukade säga att jag var duktig och att man 
måste tvätta sig. Efter sådana här tillfällen fick jag varm choklad och bulle att doppa. Jag 
minns att jag hade ont i magen, vid äggledarna. Min mor lyssnade inte, hon sa att jag var för 
liten för att ha ont där. (Anna i Denvall et al., 1999: 20) 
 
Kontakten med farfar innebär en motsägelse för Anna; samtidigt som han skadar henne mer 
än någon annan står han för den enda ömhet Anna får. Anna känner det som att hon betalar 
för att få ömhet och närhet och hon tänker att det kostar något att få något. Farfar är en social 
trygghet för henne. Han finns där och hjälper henne i vardagen. Annas känslor för honom är 
motsatta och förvirrande; hon känner ömhet och tacksamhet för värmen han ger henne 
samtidigt som hon hatar honom för hur han skadar henne. (Denvall et al., 1999)  
 
Idag kan jag förstå att samtidigt som jag späktes till kropp och själ var det den enda ömhet 
och kontakten med en annan människa jag fick. Ibland tänkte och kände jag att det kostar 
något för att få något. Trots att jag var så liten så visste jag att jag på något sätt betalade för 
att få ömhet och närhet. (Anna i Denvall et al., 1999: 20) 
 
Annas mor och far kommer båda från familjer med missbruk. Hennes far är alkoholiserad 
sedan 16 års ålder. Han är under Annas barndom så gott som alltid berusad och många gånger 
våldsam. Anna upplever det som att hennes mor vill ha henne ur vägen. Modern brukar 
medvetet skrämma Anna. (Denvall et al., 1999) 
 
Jag var livrädd. Det var så hon gjorde. När jag sov middag hos henne kunde det hända att 
jag väckte henne och var rädd. Då kunde hon slå mig med sopborsten, bara för att jag 
drömde. Till sist vågade jag inte drömma. Det var som om jag kunde bestämma själv, om jag 
skulle drömma eller inte. (Anna i Denvall et al., 1999: 22) 
 
Modern ser till att familjen visar upp en ren och fin fasad utåt, men innanför hemmets väggar 
råder en vardag med sprit och våld. Anna har kontroll över allt som händer i familjen och tar 
tidigt ansvar för att hålla tillvaron samman. Hon tar på sig olika roller, beroende på 
situationen. Hon drar uppmärksamheten till sig, genom att spela pajas, för att förhindra bråk 
och slag. Hon saknar och drömmer om en riktig trygg familj, en sådan hon ser att andra kan 
ha. (Denvall et al., 1999) 
 
Jag har alltid haft en dröm om hur en riktig familj skulle se ut. En sorts saknad. Jag såg 
mammor som bakade, som skötte sitt hem och hade det jättemysigt. Allt var rent och fint, men 
när jag kom hem till mitt, kunde det ibland se ut som ett slagfält. Då var det jag som fick röja. 
Det kändes så fel, kallt. (Anna i Denvall et al., 1999: 24)  
 
När hon är tio år gammal skiljer sig föräldrarna. Då är även hennes mor allvarligt 
alkoholiserad. Modern gifter om sig, Anna får en styvfar, som har gott om pengar och 
försörjer dem. När Anna är ungefär tolv år börjar styvfadern att förgripa sig på henne sexuellt. 
Anna protesterar inte, utan ligger passiv och låter det oundvikliga ske. Hon talar inte om för 
någon vad som pågår. Hon tänker åter att man måste betala för att få något, hon betalar med 
sin kropp för det goda materiella liv han erbjuder dem. (Denvall et al., 1999)  
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Jag vågade aldrig säga något om vad jag såg och inte såg. Ibland trodde jag att det jag såg 
inte var rätt, och att det jag kände heller inte var rätt. (Anna i Denvall et al., 1999: 25) 
 
Styvfadern lämnar så småningom Annas mor, som då blir apatisk. Anna tvingas att ta hand 
om både henne och hemmet, trots att hon bara är ett barn. Modern prostituerar sig, det finns 
alltid olika män i hemmet, från vilka Anna får ta emot slag och förnedring. Anna söker efter 
något som kan befria henne och finner missbruket redan vid tolv års ålder. (Denvall et al., 
1999) 
  
Jag sökte efter något som kunde befria mig. Det var medvetet, jag ville hitta något annat. Jag 
började mitt missbruk när jag var tolv. (Anna i Denvall et al., 1999: 26) 
 
Hon umgås i ett gäng med andra barn och ungdomar med liknande uppväxtförhållanden och 
erfarenheter. Vid tolv-tretton års ålder prostituerar sig Anna själv. (Denvall et al., 1999)  
 
Jag hade det i mig, lägger jag upp mig kan jag få någonting. Jag hade då ett par äldre 
gubbar, nästan i min farfars ålder. De fick lov att känna på mig för en femtiolapp. (Anna i 
Denvall et al., 1999: 26-27) 
 
Anna känner dödsångest. Hon är femton år och missbrukar både droger och sin kropp. Hon 
tänker att om hon skulle dö skulle ingen sakna henne. Hon drömmer ännu om en riktig familj, 
att en dag bli älskad av sina föräldrar, och hennes hopp om det hålls vid liv och håller henne 
vid liv. (Denvall et al., 1999)          
 
En gång kommer de att älska mig. En dröm som fått mig att överleva. (Anna i Denvall et al., 
1999: 27) 
 
Vuxenliv. 16 år gammal blir Anna gravid och gifter sig. Hennes make är snäll mot henne. 
Hon föder en pojke. När barnet skriker och behöver henne känner hon sin egen oförmåga att 
gå det till mötes. Hon flyr in i missbruket. (Denvall et al., 1999) 
 
När han skrek och behövde mig, kunde jag inte ge. Jag var blockerad. När min man tog på 
mig och älskade mig, kände jag avsky och hat. (Anna i Denvall et al., 1999: 29)  
 
Hon får ytterligare ett barn. Hon försöker igen, men känner att hon misslyckas. Hon vill, men 
kan inte ge och ta emot kärlek. Då bestämmer hon sig för att lämna man och barn. (Denvall et 
al., 1999) 
 
Jag kunde inte ge och ta emot, därför att jag inte visste hur man gjorde. Det blev en oerhört 
smärtsam skilsmässa. Att lämna barnen var illa sett av omgivningen, jag mötte mycket förakt 
och blev dömd. Ingen visste hur jag grät i min ensamhet, jag vaknade många nätter och hörde 
hur mina barn grät efter mig. Att ha viljan till att älska, men inte kunna, är fruktansvärt. 
Helvetiskt! (Anna i Denvall et al., 1999: 30) 
 
Hon längtar ut till den förnedrande tillvaro hon är van vid; hon känner en trygghet i den. För 
första gången försöker hon ta sitt liv. Hon njuter av att skada sig själv. När hon vaknar och 
upptäcker att hon lever blir hon arg. Hon tas in på en psykiatrisk avdelning. Hon känner skuld 
och skam. När hon kommer ut flyttar hon tillbaka till sin man, men står inte ut länge, utan flyr 
snart igen. Vid 23-24 års ålder får Anna ett delirium. När hon kommer ur det försöker hon åter 
att skada sig själv. Hon överlever även denna gång och hamnar nu på en sluten avdelning. När 
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hon kommer ut bor hon en period hos sin bror, som är aktiv narkoman. Inte långt därefter 
träffar hon en man och blir förälskad. De kommer att leva med varandra i två år i ett mycket 
destruktivt förhållande. Mannen är narkoman och misshandlar henne. Anna försöker kontakta 
sin mor och berätta om sitt liv, men modern lyssnar inte. (Denvall et al., 1999)  
 
Jag gjorde ett tafatt försök att kontakta min mor för att berätta hur jag levde, och att jag var 
oförmögen att bryta mig loss av egen kraft. Men hon ville inte lyssna. Hon besökte mig aldrig. 
(Anna i Denvall et al., 1999: 33) 
 
Det går så långt att mannan hotar med att döda och vid ett tillfälle går det så långt att Anna 
fruktar för sitt liv. Då får hon plötsligt kraft att ta sig loss; hon lyfter bort mannen och tar sig 
till polisen. Där möts hon av oförståelse. Hon är utlämnad, livrädd, men blir inte trodd och får 
ingen hjälp. Hon träffar snart en ny man. Han är redan på ett tidigt stadium otrogen vilket 
leder Anna till ännu ett självmordsförsök och en period på avgiftningsklinik. De gifter sig 
efter det och får flera barn tillsammans. (Denvall et al., 1999) 
  
Än en gång stod jag där, med barn, hus och hem som skulle skötas. Och så skulle jag vara 
kvinna! Jag visste inte hur man gjorde. Jag ville, men kunde inte. (Anna i Denvall et al., 
1999: 35)  
 
Hon känner sig även denna gång otillräcklig och oförmögen i familjelivet. Mannen är 
perfektionist och har enormt höga krav på henne som kvinna. Han är ständigt otrogen och 
berättar för henne om sina andra kvinnor. Han behandlar Anna som att hon borde vara glad 
och tacksam mot honom, eftersom han tog hand om och gifte sig med henne när hon hade det 
svårt. Anna vill att allt ska vara perfekt i hemmet; hon drömmer om att bli godkänd och 
älskad. Samtidigt pågår hennes missbruk; hon köper ut sprit och dricker i sin ensamhet. Hon 
dricker mer och mer. Det går så långt att hon är rädd att förlora sitt förstånd. Då lämnar hon 
sin man och lever sedan ensam med deras tre barn. Hon börjar läsa på komvux. Hon äter 
lunch med en studiekamrat varje dag och hämtar och lämnar barn på dagis. Hon fortsätter 
sedan med studier på högskola med goda resultat. Hon varken röker eller dricker, men ändå 
mår hon inte bra. Hon känner sig ensam med sig själv och snart klarar hon inte att upprätthålla 
denna tillvaro mer. Hittills har hon visat en ordnad fasad mot yttervärlden, men nu faller även 
den. Deras hem invaderas av andra missbrukare, som lever på dem. Anna klarar inte att sätta 
gränser; hon känner det som att hon blir uppäten. (Denvall et al., 1999) 
 
Hela min fasad, som jag hållit så länge, föll. Det fanns ingenting för mig längre, jag skyddade 
inte ens mina barn. (Anna i Denvall et al., 1999: 39)  
 
Anna träffar åter en man. De kan tala med varandra på ett intellektuellt plan. Han är den första 
som säger Anna sanningen, att hon är alkoholist. Anna lever med ständig rädsla och skräck. 
(Denvall et al., 1999) 
 
Jag levde med min rädsla. Jag vågade inte vara full, men jag vågade inte heller vara nykter. 
Jag hade ingen kontroll över mitt liv, det handlade om tid nu. Hur länge det skulle dröja 
innan jag tog mitt liv. Det var en dödslängtan, en ångest så stark, så stark. (Anna i Denvall et 
al., 1999: 39) 
 
Hon kallar på sin väninna som går henne till mötes. Hon är den andra personen som säger till 
Anna att hon är alkoholist och behöver professionell hjälp. (Denvall et al., 1999)  
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Min väninna kom, såg på mig och sa de förlösande orden: ”Du är alkoholist, har alltid varit 
och du behöver hjälp.” Då kapitulerade jag! Jag började tänka tillbaka på mitt liv och såg 
min självömkan. Jag har aldrig haft mor eller far, har aldrig haft referenser, har blivit utsatt 
för fysiska och psykiska övergrepp. Hela mitt liv har varit fullt av ensamhet, självömkan och 
destruktivitet. Trots detta har det funnits väderingar, ideal om vad som är rätt eller fel. En tro 
på det goda har alltid funnits i mig. (Anna i Denvall et al., 1999: 39) 
 
Mannen och väninnan hjälper henne att komma i kontakt med socialförvaltningen i 
kommunen. Anna kommer till ett behandlingshem där man arbetar enligt Minnesotamodellen. 
Hon kan äntligen erkänna för sig själv att hon är alkoholist. Här talas det om alkoholism som 
en själslig sjukdom, något man drabbas av och inte själv kan välja bort. Det innebär en stor 
lättnad av bördan med skuld och skam som Anna bär. Hon söker sig sedan själv vidare till 
fortsatt behandling. (Denvall et al., 1999)  
 
Jag hade ju sett att det fanns ett liv som var mitt och detta ville jag kämpa för. Jag hade fått 
en livsgnista. (Anna i Denvall et al., 1999: 42) 
 
Anna gör reflektioner kring sin egen berättelse som berör socialtjänstens roll i arbetet med 
människor med social problematik. (Denvall et al., 1999) 
 
Ingen har rätt att tala om för mig vad som är bra eller rätt för mig, det är bristande respekt 
för mig som individ. Bara jag själv vet. Ibland vet jag det inte och då hade det varit bra att 
tala om det och lyssna på goda råd, men det är mina egna beslut och tankar som är viktigast. 
Inte vad andra beslutar åt mig. Jag har rätt att finnas till, jag har rätt att leva bland andra på 
mina villkor. Det är skönt, för mig betyder det: Jag har rätten till mitt eget liv. (Anna i 
Denvall et al., 1999: 44) 
 
4.2.2 Analys av Anna utifrån de teoretiska perspektiven 
Jag använder mina analyserade perspektiv vart och ett för sig och tillämpar på Annas 
berättelse. En ambition att integrera perspektiven har präglat analysen och präglar så även 
denna tillämpning. Jag avslutar därför med en första antydan till en integrerad analys av 
Anna.   
 
Det psykodynamiska perspektivet. Annas inre värld formas av medfödda benägenheter och 
universella biologiska processer tillsammans med direkta erfarenheter av yttervärlden. Denna 
inre värld, genom vilken hon ser och tolkar verkligheten såväl som själv påverkar den, består 
huvudsakligen av inre objekt och objektrelationer (introjekt). Dessa skapas i förhållande till 
nära omsorgspersoner under de första levnadsåren. (Thomas, 1998) I Annas fall är det först 
och främst föräldrarna och sedan far- och morföräldrarna som är hennes närmaste 
omsorgspersoner (Denvall et al., 1999). Det är genom att identifiera sig med dessa införlivade 
i henne som inre objekt, som Anna börjar utveckla sitt jag. Dessa objekt är hennes länk till 
den yttre verklighet och sociala värld till vilken hon måste anpassa sig för att överleva i 
samhället. (Thomas, 1998) I det psykodynamiska perspektivet är Anna är med andra ord i hög 
grad beroende och formad av personerna i den miljö där hon växer upp. Man kan tänka sig att 
det gör att hon på ett tidigt stadium utvecklar ett självdestruktivt jag, eftersom hennes introjekt 
utgörs av personer och relationer som skadar henne. Hon söker sig till dem och är beroende av 
dem för behovstillfredsställelse (Thomas, 1998), men behoven tas inte emot av dem, blir inte 
bemötta. Det kan innebära att hon inte bara utvecklar ett självdestruktivt jag, utan även ett 
”icke-jag”, en brist i jaget och jagutvecklingen, som en följd av att hon inte blir mött.  
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I relationen till farfar tillgodoses Annas behov av kärlek, ömhet, värme och social trygghet i 
någon mån. Men samtidigt skadar farfar henne till kropp och själ genom övergrepp. (Denvall 
et al., 1999) Man kan tänka sig att Anna genom farfadern införlivar ett motsägelsefullt objekt 
som på samma gång skadar och tröstar. Hon lär sig att hon måste betala med sig själv för att 
få något hon behöver (aa). De införlivade objekten är Annas länk till yttervärden och 
socialiseringen in i den (Thomas, 1998). En tolkning av Anna är att hon inte får hjälp av dessa 
att lära sig att hantera och kontrollera sina drifter för att anpassa sig till verkligheten. Jaget är 
en kompromiss mellan de biologiska drifterna och samhällets internaliserade krav (Thomas, 
1998). I Annas fall sker det kanske inte något möte mellan de biologiska behoven och den 
sociala verkligheten, därför att objektet som är länken mellan dem inte fungerar eller uteblir. 
Drifterna och den sociala verkligheten blandas, flyter in i eller ifrån varandra; om det inte 
finns en länk finns det inte heller en gräns mellan dem. Det kan tänkas innebära att det inte 
utvecklas ett jag som kompromissar mellan dem, vilket i sin tur betyder att Anna är skyddslös 
mot ångest och sönderfall (det är jagets uppgift att skydda henne) (aa). I denna tolkning är 
Anna utsatt både för sina drifter och den sociala verkligheten och kan inte balansera mellan 
dem, utan drabbas till fullo av båda; utsatt för begär som inte får utlopp och ett samhälle som 
hon inte når. 
 
Anna säger att hon som barn inte visste om det hon såg och kände var rätt (Denvall et al., 
1999). Kanske beror det på att hon inte hade utvecklat ett avgränsat jag och därför hade svårt 
att skilja sig själv från den yttre världen. Individen strävar efter kontroll och en känsla av att 
vara ett sammansatt jag, säger det psykodynamiska perspektivet. Hon konstruerar den inre 
världen eller psykiska verkligheten så att hon upplever sig kontrollera tillvaron. (Thomas, 
1998) Om Anna saknar ett jag som försvarar henne mot sönderfall kan det tänkas att hon 
strävar efter en känsla av kontroll i sin inre värld genom att försöka styra och manipulera den 
yttre tillvaron. Det kan vara det hon gör när hon som barn avleder uppmärksamheten från bråk 
genom att spela pajas och även genom att anta andra roller (Denvall et al., 1999). Hon 
använder alltså sig själv och anpassar sig för att hålla den kaosartade yttre verkligheten 
samman. Anna uttrycker det som att hon inte levde för sig själv, utan för andra (aa). 
Tolkningen innebär alltså att hon använder sig själv, såsom hon betalar av sig själv för att få 
något, och att det hon i detta fall får eller uppnår med det är en känsla av att ha kontroll över 
en otrygg tillvaro. 
 
Det psykodynamiska perspektivet visar hur Annas uppväxt styr hennes fortsatta liv (Thomas, 
1998). Tidigt införlivas erfarenheten att hon måste betala av sig själv för att få något hon 
behöver (Denvall et al., 1999), vilket kommer att påverka hennes framtida val och tolkningar 
av situationer (Thomas, 1998). När hon som barn blir utsatt för övergrepp av sin farfar 
upplever hon sig betala för ömhet och närhet, när hon blir utsatt av styvfadern betalar hon för 
materiell välfärd (Denvall et al., 1999). Anna berättar att hon prostituerar sig som vuxen för 
att hon vet att hon får något om hon lägger sig (aa). Hon går in i relationer med män där hon 
känner att hon inte räcker till, där hon befinner sig i underläge eller tacksamhetsskuld (aa). 
Kanske söker sig Anna till dessa relationer där hon måste betala för att få det hon behöver, 
därför att det är det hon är van vid och upplever sig värd. Annas första make behandlar henne 
väl, men Anna känner sig fångad i relationen och längtar ut till den förnedrande tillvaro hon 
känner till (aa). Hennes barn behöver henne, kräver något av henne, men hon vet inte hur hon 
ska ge dem det; hon vill men klarar inte att ge och ta emot kärlek (aa). Hon flyr därför från 
familjen och in i missbruk och självdestruktivitet. Vid upprepade tillfällen försöker hon att ta 
sitt liv. Hon går in i förhållanden där hon skadas både fysiskt och psykiskt. (aa) Man kan 
tänka sig att Anna i barndomen utvecklat ett självdestruktivt jag när hon blivit skadad av nära 
omsorgspersoner och att detta jag förverkligas genom hennes val i vuxenlivet. Tillvaron 
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rämnar för Anna i slutet av berättelsen, när hon under en längre period har haft ett fungerande 
liv, ensamstående med barn och som studerande på högskolan (Denvall et al., 1999). Anna 
klarar inte att upprätthålla det livet, utan släpper åter in det gamla och destruktiva (aa). Det 
kan bero på att det välfungerande livet inte är förenligt med hennes syn på sig själv och vad 
hon förtjänar.    
 
Anna känner redan som barn en saknad inom sig som upptar och präglar henne; saknaden 
efter en riktig familj, med trygghet och värme. Hon ser möjligheten till ett annat liv och 
drömmer om det, att själv älska och bli älskad. Det är en dröm som hålls vid liv och håller 
henne vid liv; en tro på det goda livet. (Denvall et al., 1999) Kanske är drömmen ett substitut 
för den länk som saknas mellan Anna och samhället och som möjliggör ett möte mellan dem. 
Då är drömmen ett jag som kompromissar mellan biologisk och social verklighet och skyddar 
Anna från ångest och sönderfall. Är det på grund av sin dröm som Anna till slut hittar en väg 
ut ur sitt självdestruktiva liv? Men Anna har en sida som det psykodynamiska perspektivet 
inte beskriver. Genom den är hon inte längre bara utsatt, utan väljer sitt liv. Det leder till det 
existentialistiska perspektivet.     
 
Sammanfattning av analysen av Anna inspirerad av det psykodynamiska perspektivet 
Anna utvecklar ett självdestruktivt jag, genom införlivandet och identifieringen med de 
skadliga objekt (hennes närmaste omsorgspersoner) hon söker sig till för 
behovstillfredsställelse. Detta självdestruktiva jag kommer att prägla henne i livet och 
förverkligas i hennes framtida val. Det tar sig uttryck till exempel i hennes missbruk. Genom 
sin farfar införlivar Anna ett motsägelsefullt objekt, som på samma gång skadar och tröstar. 
Hon lär sig att hon måste betala med sig själv för att få något hon behöver. Även detta 
kommer att påverka henne i framtiden. Hon söker sig många gånger till en tillvaro där hon 
förnedras, där hon betalar med sig själv och sin kropp för att få något tillbaka (till exempel 
genom prostitution och i relationer till män som skadar henne). Annas tidiga 
omsorgspersoner, i form av inre objekt, hjälper inte Anna att nå och förstå den sociala 
världen, eftersom de själva befinner sig utanför den. Det gör att Anna inte når sig själv som ett 
handlande subjekt i den sociala världen. Hon utvecklar därför inget jag som balanserar mellan 
denna värld och hennes biologiska behov, och som skyddar henne mot ångesten som väcks av 
att inte vara sammansatt och avgränsad. Anna lär sig tidigt att anta olika roller och att anpassa 
till andras behov för att uppnå en känsla av att ha kontroll i tillvaron och skydda sig mot 
ångest. (Denvall et al., 1999) (Thomas, 1998) 
 
Det existentialistiska perspektivet. Om det psykodynamiska perspektivet förklarar Annas 
psykologiska och individuella utveckling så beskriver det existentialistiska hur hon skapar sig 
själv som människa. Det förklarar hur Anna i någon mån tar kontroll över sitt liv, bryter sin 
långa bana av självdestruktivitet och skapar sig själv som autonom varelse (Sartre, 1966).  
 
De mänskliga livsbetingelserna är i det existentialistiska perspektivet gränser för människans 
vara som är lika för alla människor (Sartre, 1966). Jag tänker mig att man kan tala om 
livsbetingelser även på ett individuellt plan, där medfödda biologiska förutsättningar räknas 
in, liksom i vilken kultur man föds och vilken uppväxt man har, med andra ord det som man 
kan kalla för determinerande omständigheter. Den autonoma varelsen skulle i så fall skapas i 
förhållande både till de mänskliga livsbetingelser Sartre talar om och de individuella. Sartres 
sats dömd till frihet kan tolkas just så; att man inte själv har valt sina omständigheter eller 
betingelser, men att man ändå har ansvar för vem man är, genom de handlingar med vilka 
man förhåller sig till dessa omständigheter (aa). Man kan alltså inte rå för vem man är, men 
man är fri att välja vem man blir. Man skulle alltså kunna jämföra det som Sartre talar om 
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som ett utslungande i livet med uppväxten (aa). På samma sätt som människan är utsatt för sin 
existens är den enskilda individen även utsatt för sin uppväxt – hon har inte själv valt den. 
Hon är dömd till den, eftersom den sätter gränserna för vem hon är. 
 
Uppväxten kan alltså i en sådan tolkning ses som den process som skapar människan som 
autonom varelse. Det sker i relationen till den andre, eller närmare bestämt genom relationen 
mellan den enes medvetande och den andres (Sartre, 1992). I Annas fall är denne andre, som 
hon är beroende av för att utveckla sin autonomi, en person (eller flera personer) som inte 
förmår möta henne, nämligen hennes mor och far och deras föräldrar (Denvall et al., 1999). 
Det betyder att det saknas en annan som fungerar på ett bra sätt som länk mellan hennes 
medvetande och medvetenheten om det. Hon kommer därför inte att helt att nå sig själv i sin 
medvetenhet och således inte heller upptäcka sin autonomi.  
 
Detta skulle också kunna förklara att hon som barn inte lär sig att skilja på vad som finns 
inom henne och vad som kommer utifrån. Hon berättar att hon är tyst, därför att hon inte vet 
om det hon känner och ser är rätt (Denvall et al., 1999). När hon talar blir hon inte lyssnad på. 
Hennes mor försöker medvetet att skrämma och tysta henne (aa). Jag tolkar det som att Anna 
blir skrämd in i sig själv, oförmögen att påverka sin situation. Annas problematik i vuxenlivet 
är en följd av eller fortsättning på detta; hon flyr från sitt val och underkastar sig sina 
omständigheter, därför att hon som barn inte fick tillfälle att utvecklas till en fungerande 
autonom varelse. Hennes medvetande nådde inte fram till sig själv, eftersom hon inte blev 
sedd och därför inte kunde se sig själv utifrån; hon upptäckte inte sin möjlighet att välja 
(Sartre, 1992). En existentialistisk tolkning är att Anna istället för att välja vem hon är i 
förhållande till de gränser hon dömts till, blir en slav under dem. Hennes liv kommer att 
präglas av detta och kan förklaras i ljuset av det. Anna flyr från sitt ansvar, därför att hon inte 
har mött det. Hon känner det men har inte förmågan att förhålla sig till det. Det sker till 
exempel i hennes första äktenskap och i förhållande till sina barn (Denvall et al., 1999). När 
barnen skriker och behöver henne, förmår hon inte att möta och förhålla sig till dem (aa).  
 
Anna säger att det är ett medvetet val när hon som tolvåring väljer missbruket för att bli fri 
från barndomsfamiljen (Denvall et al., 1999). Men i en existentialistisk tolkning kan man säga 
att även om hon väljer, så är valet inte fritt; hon väljer inte sin frihet. Hon väljer inte vem hon 
ska bli, utan flyr snarare in i den hon redan är och de omständigheter som format henne 
(Sartre, 1966). Istället för att förhålla sig till och överskrida sina omständigheter förnekar hon 
dem. Anna fortsätter att fly in i självdestruktivitet i sitt vuxenliv, i prostitution, missbruk och 
genom att släppa in människor som skadar henne i sitt liv (Denvall et al., 1999). I denna 
tolkning är det hon i grunden flyr från sitt eget val (Sartre, 1966). Anna skadar sig själv i 
allvarliga självmordsförsök som dock inte leder till döden (Denvall et al., 1999). Självmordet 
skulle vara en slutgiltig flykt, men Anna kommer aldrig dit. En tolkning är att livet kommer 
ikapp henne och tvingar henne att välja och att Anna i det läget väljer livet. Anna berättar hur 
hon ger upp inför sig själv, kapitulerar inför sin problematik som alkoholist (aa). Det sker i 
samband med två möten, det första med en man hon nyligen träffat och det andra med en 
väninna. Jag tolkar det som att dessa möten är början till att Annas medvetande når utanför sig 
själv och hon finner sin autonoma förmåga (Sartre, 1992). Hon kan börja se tillbaka på sina 
val, vågar se valet framför sig och sin egen möjlighet att påverka sitt liv (Denvall et al., 1999). 
 
Anna får hjälp med att komma till ett behandlingshem för alkoholister (Denvall et al., 1999). 
Efter avslutad behandling är hon själv redo att gå vidare, hon vill kämpa för sig själv (aa). 
Man kan tänka sig att Anna vid det laget inte längre flyr från sitt val och sitt ansvar (Sartre, 
1966). Det är också nu som Anna vågar kräva något för sig själv. Kanske är det för att hon ser 
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sitt ansvar inte bara för sig själv som individ, utan för alla människor (Sartre, 1966). Samtidigt 
ser hon också den andres ansvar (aa). När hon ställer krav på den andre för sig själv, är det 
alltså inte bara ett värde för sig själv hon skapar utan ett som gäller för människan 
överhuvudtaget. Anna har upptäckt sin autonomi, sitt ansvar, sin mänsklighet; sig själv som 
människans lagstiftare. Hon står inför sitt liv, tar ansvar för det, kämpar för det, vilket är det 
som Sartre (1966) skulle kalla för engagemang. Hon kämpar för sin framtid, det vill säga 
transcenderar, överskrider sig själv (sina determinerande omständigheter) för att finna sig som 
människa (aa). Det existentialistiska perspektivet visar alltså att det är genom att finna sig 
själv som människa som Anna får kraft att kämpa för sig själv.  
  
Anna skapar sig själv genom sina handlingar (Sartre, 1966); genom sitt självdestruktiva 
beteende skapar hon känslan av att inte vara något värd (hon förverkligar självdestruktiviteten 
som ett värde genom att skada sig själv) och genom att ge sig av från sin familj skapar hon 
oförmågan att ge och ta emot kärlek (om hon hade stannat kvar hade hon valt sin förmåga till 
kärlek). På motsvarande sätt är det som hon senare genom att kämpa för sig själv gör sitt liv 
värt att kämpa för, och genom att höja sin röst som hon gör den värd att höras. När hon väljer 
att leva bestämmer hon att hennes liv är värt att levas; att hon är värd sitt liv. Anna uttrycker 
det som en rätt till sitt eget liv (Denvall et al., 1999). Hon är alltså inte bara skyldig till sitt liv 
(Sartre, 1966), utan har också rätt till det (Denvall et al., 1999) i en existentialistisk tolkning.    
 
Människan existerar i världen och definieras efteråt, säger Sartre (1966). Man kan se det som 
att Anna definierar sig själv, skapar sitt öde i efterhand, genom denna berättelse om sitt liv. 
Hon lever, för att efteråt tala om vad det betyder. 
 
Anna drömmer om kärleken och behåller tron på det goda (Denvall et al., 1999). Drömmarna 
har ingen betydelse så länge de inte är förankrade i handling, säger Sartre (1966). Men i 
Annas fall är det drömmen som håller henne vid liv, berättar hon (Denvall et al., 1999). 
Drömmen tycks vara en del av Anna, trots att den inte förverkligas. Varifrån kommer den?  
 
Sammanfattning av analysen av Anna inspirerad av det existentialistiska perspektivet 
Anna får inte chansen att som barn utveckla sin autonoma förmåga. Hon är beroende av en 
annan för att nå sin egen medvetenhet och autonomi, men personerna i Annas närhet har inte 
förmåga att se och möta henne. Annas problematik i vuxenlivet är en följd av att hon inte 
utvecklat sin autonomi. Hon flyr från sitt val, underkastar sig sina omständigheter, genom 
missbruk och förnedring. Men det sker en vändpunkt och det är när Anna äntligen blir mött av 
en annan. Det är början till Annas förverkligande av sin autonoma förmåga. Hon kan och 
vågar se sig själv som en medveten och aktiv aktör i sitt eget liv. När Anna finner och skapar 
sin autonomi upptäcker hon inte bara sig själv utan människan överhuvudtaget. Hon inser att 
hennes handlingar spelar roll, att de är normerande för mänskligheten. Hon finner sig själv 
ansvarig i skapandet av människan. Detta ger henne kraft att kämpa för sig själv. Anna väljer 
att leva och genom denna handling ger hon sitt liv ett värde; hon gör det värt att levas. 
(Denvall et al., 1999) (Sartre, 1966) (Sartre, 1992)  
 
Det socialkonstruktionistiska perspektivet. Anna förhandlar om vem hon är i förhållande 
till den sociala verklighet hon befinner sig i, och det sker i relation till andra (Wetherell & 
Maybin, 1998). Det socialkonstruktionistiska perspektivet visar hur Anna utvecklar och 
bestämmer sitt jag i relation till centrala personer i hennes liv (aa). En tolkning jag gör är att 
relationerna under barndomen och uppväxten varit särskilt betydelsefulla för hennes 
jagutveckling i det att de kommit att påverka även hennes framtida relationer. Modern är en 
återkommande person i Annas berättelse (Denvall et al., 1999). Anna söker kärlek och 



 39

bekräftelse av sina föräldrar under hela sitt liv, berättar hon, men hon får det aldrig, blir aldrig 
mött (aa). Relationen till modern verkar präglas just av det, att Anna söker bekräftelse, men 
blir avfärdad. Anna försöker en gång berätta om övergreppen hon utsätts för av sin farfar, men 
modern lyssnar inte (aa). Även som vuxen försöker hon en gång att tala med sin mor om hur 
hon mår och uttrycka att hon behöver hjälp, men inte heller denna gång lyssnar modern (aa). 
Som barn upplever sig Anna vara i vägen för sin mor. Hon minns hur modern medvetet 
försökte skrämma henne, för att få henne att vara tyst och hålla sig undan (aa). Ett annat 
exempel på en betydelsebärande relation under Annas uppväxt, som kan antas påverka hennes 
jagutveckling och fortsatta liv, är den till farfadern. Anna blir under flera års tid regelbundet 
utsatt för sexuella övergrepp av honom. Men samtidigt som han skadar henne fysiskt och 
psykiskt, berättar Anna, är han den enda som ger henne ömhet, värme och social trygghet 
(Denvall et al., 1999). Hon behöver honom, samtidigt som han skadar henne.  
 
Det är bland annat i dessa relationer som Anna förhandlar om vem hon är (Wetherell & 
Maybin, 1998). I relationen till farfadern är förhandlingen mycket konkret. Anna känner det 
som att hon betalar något för att få något; hon betalar med sin kropp och själ för att få närhet, 
värme, trygghet (Denvall et al., 1999). Man kan tänka sig att det i relationen till modern inte 
alls sker ett möte och att Anna inte släpps in i förhandlingen om vem hon är. Istället för att bli 
mött av sin mor blir hon avfärdad (Denvall et al., 1999). Hon känner det som att hon är i 
vägen och inte får synas och höras. Anna berättar att det är som att hon lever för andras skull 
istället för sin egen. Hon antar olika roller, anpassar sig till situationen, gör om sig till den 
som behövs för tillfället för att känna att tillvaron hänger ihop. (aa) Annas jag skapas alltså 
mellan henne och den andre (Wetherell & Maybin, 1998). En socialkonstruktionistisk 
tolkning är att det jag hon utvecklar i barndomens relationer, till exempel den till modern och 
farfadern, och som sedan kommer att förverkligas i framtida relationer, är ett självutplånande 
jag som saknar värde i sig själv och som måste prestera något, ge något, för att få det som det 
behöver; ett jag som säljer sig själv, eller ger upp något av sig själv, för att rättfärdigas och få 
bekräftelse.  
 
I det socialkonstruktionistiska perspektivet är jaget inte fast, utan ständigt föränderligt genom 
sina relationer (Wetherell & Maybin, 1998). Det ger bilden av ett fritt jag, som inte är dömt 
att vara som det är utan omskapas kontinuerligt. Men som jag tolkar socialkonstruktionismen 
är det samtidigt som det beskriver ett jag i vardande ett deterministiskt perspektiv. Det innebär 
i denna tolkning att de relationer Anna går in i och som formar hennes jag, i sin tur formas av 
hennes tidigare relationer. Man kan jämföra det med kulturen som konstituerar relationen 
genom att utgöra gränserna och villkoren för den. På samma sätt präglar Annas tidigare 
relationsmässiga erfarenheter det sätt med vilket hon förhandlar om sitt jag i nya relationer. 
De tidigare relationerna utgör på så sätt gränser eller villkor för den nya relationen.  
 
Med detta sagt kan det socialkonstruktionistiska perspektivet förklara att Anna flera gånger i 
sitt vuxna liv väljer att gå in i destruktiva relationer (Denvall et al., 1999). Man kan tänka sig 
att hon söker sig till dessa, därför att hon i dem kan förhandla på ett sätt som hon har lärt sig 
och känner till, det vill säga genom att betala av och förminska sig själv. I sitt första äktenskap 
känner Anna att hon inte klarar att möta sin man och sina barns behov (aa). Hon beskriver 
själv hur hon ville ge och ta emot kärlek, men inte visste hur man gjorde; hon hade inte lärt 
sig. Anna väljer då att lämna sin familj. En tolkning av Annas beslut är att hon drar sig undan, 
går ur vägen, såsom hon lärt sig i relationen till sin mor. Men det kan även vara ett sätt för 
Anna att förminska sig själv; hon försätter sig i skuld gentemot gentemot familjen, gör sig 
mindervärdig i förhållande till dem, som ett sätt att betala av sig själv. Anna berättar att hon 
längtar ut till den förnedrande tillvaro hon är van vid, därför att den känns trygg (Denvall et 
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al., 1999). Jag tolkar det som att hon längtar till en tillvaro där hon vet hur hon ska bete sig för 
att ge något och få något tillbaka.  
 
Anna utsätter sig själv för flera allvarliga självmordsförsök (Denvall et al., 1999). Man kan 
tolka det som ett rop på hjälp, ett sätt att komma i kontakt med en någon som ser och möter 
henne. Anna beskriver sin besvikelse över att personalen och de som ska hjälpa henne ofta 
själva har problem och att mötet blir utifrån deras behov och inte Annas (Denvall et al., 1999).  
 
Anna determineras av sina omständigheter och relationer i det socialkonstruktionistiska 
perspektivet (Wetherell & Maybin, 1998), eftersom hon konstitueras av dem, utan att ha valt 
dem. Samtidigt är det just genom sina relationer som hon har möjlighet att påverka den 
sociala verklighet som determinerar henne (aa). Det är också det som sker i slutet av 
berättelsen när Anna får hjälp av sin nye man och sin väninna att komma i kontakt med 
socialförvaltningen. Därifrån kommer hon sedan till ett behandlingshem för alkoholister. 
(Denvall et al., 1999) Det verkar vara en vändpunkt för Anna. Då har hon själv kommit dithän 
att hon vågar erkänna sitt problem och behov av hjälp.  
 
En socialkonstruktionistisk tolkning av situationen är att det genom Annas relationer (till 
exempel till mannen, väninnan och de nyktra alkoholisterna på behandlingshemmet) sker ett 
möte som möjliggör för henne att se och förändra vem hon är i en förhandling med den andre. 
Efter detta har Anna kraft och vilja att fortsätta söka hjälp för sig själv (Denvall et al., 1999). 
Det kan betyda att Anna i detta läge själv har förmåga att söka den andre hon behöver, det vill 
säga den hon behöver för att förhandla om sitt jag på ett sätt som känns bra för henne. Det 
innebär, förklarar hon, en person som har kunskap om henne som människa och individ, som 
lyssnar på henne och genom mötet ger henne möjlighet att själv komma fram till vad hon 
behöver (aa). Anna gör egna reflektioner kring detta tema. Hon efterlyser en socialtjänst som 
bygger på kunskap och intuition om människor och individen (Denvall et al., 1999). Hon 
söker i denna tolkning en relation med en professionell som möjliggör ett gemensamt 
förhandlande om vem hon är; en relation genom vilken hon kan förändra den sociala 
verklighet som definierar och konstituerar henne (Wetherell & Maybin, 1998).  
 
Jaget är en gemensam berättelse som växer fram mellan individen och den andre (Wetherell 
& Maybin, 1998). Den berättelse som har berättats här växte fram när Anna återgav den för 
en vän, som sedan skrev den. Man kan alltså se det som att berättelsen har förhandlats fram 
mellan Anna och vännen. Men förhandlingen sker även med läsaren av boken; i relationen till 
läsaren har Anna möjlighet att själv finna och förändra vem hon är i denna 
socialkonstruktionistiska tolkning.  
  
Sammanfattning av analysen av Anna inspirerad av det socialkonstruktionistiska 
perspektivet 
Anna förhandlar om vem hon är i relation till andra. I relationen till farfadern sker en 
förhandling där Anna upplever sig betala för den ömhet och närhet hon får. I förhållande till 
modern sker inte något möte eller förhandling alls; Annas egna behov får inte plats. Annas 
relationsmässiga erfarenheter präglar det sätt med vilket hon förhandlar om sitt jag i nya 
relationer. Hon utvecklar under barndomen, genom relationer som de till modern och 
farfadern, ett självutplånande jag, som i vuxenlivet förverkligas i destruktiva relationer där 
hon befinner sig i underläge. Annas relationer i vuxenlivet determineras alltså delvis av 
hennes tidigare relationer, men samtidigt är det genom sina nya relationer som hon har 
möjlighet att påverka sin nuvarande sociala verklighet och därmed förändra sig själv. Det kan 
ske först i en relation där Anna blir mött där hon är. Anna behöver inte bara en annan, utan 
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någon som har kunskap, säger hon. Det innebär en professionell som möter henne utifrån 
hennes behov och har kunskap om dessa; en person som Anna kan utveckla en relation till 
genom vilken hon kan förändra den sociala verklighet som definierar och konstituerar henne. 
(Denvall et al., 1999) (Wetherell & Maybin, 1998) 
 
4.2.3 En första antydan till en integrerad analys av Anna 
I det psykodynamiska perspektivet formas Annas inre värld; hon determineras i sin 
psykologiska utveckling och skapas som individ. I det existentialistiska perspektivet 
överskrider hon sin determinering och finner sig själv; hon skapar sig som autonom varelse, 
genom att förverkliga sin identitet som människa. I det socialkonstruktionistiska perspektivet 
berättar Anna om sig själv. Där möts den determinerade individen och den autonoma 
människan i samhället; samma samhälle som determinerar henne; samma samhälle som hon 
själv skapar. Hela tiden är den andre närvarande, som en förutsättning för hennes fysiska, 
psykiska och sociala existens och medvetenheten om den.  
 
Jag börjar och slutar Annas berättelse på samma ställe. Jag söker en förklaring och finner 
hennes egen; giltig i kraft av sig själv. Den förverkligas i relationen till den andre; till dig och 
till mig. När jag återvänder till Anna integreras mina perspektiv. De finns runt henne, lyser på 
henne från olika håll och förenas där hon är. Annas berättelse skapas och fortsätter så länge 
den berättas. Hon är den hon berättar att hon är. Hon berättar för den andre; för dig och för 
mig. 
 
5. Diskussion 
 
Mina frågeställningar var: Hur beskrivs och diskuteras människans identitet i 
existentialistiskt, socialkonstruktionistiskt och psykodynamiskt perspektiv? På vilket sätt kan 
perspektiven vara relevanta vid analysen av en klient med social multiproblematik inom 
ramen för socialt arbete? För att besvara/behandla frågeställningarna har jag studerat 
perspektiven, beskrivit dem fenomenologiskt och sedan gjort en hermeneutisk tolkning av 
dem. I nästa steg gjordes en tillämpad analys av Anna, en klient med social multiproblematik, 
genom att fenomenologiskt återge hennes egen berättelse och sedan tillämpa de analyserade 
teoretiska perspektiven på den. Nedan följer en kortfattad sammanfattning av det jag kommit 
fram till. Först kommer att avsnitt med en resultatprofil av de tre teoretiska perspektiven följt 
av Annas beskrivningsprofil. I nästa avsnitt går jag igenom centrala tolkningar i analysen (här 
ingår också mitt försök till integrering av perspektiven) och den tillämpade analysen. 
Avsnittet avslutas med en antydan till en integrerad analys, där jag försöker att knyta ihop 
uppsatsens olika delar. De två sista avsnitten innehåller metoddiskussion och förslag till 
fortsatt forskning.    
 
5.1 Resultatbeskrivning 
 
5.1.1 De teoretiska perspektivens beskrivningsprofil 
Det existentialistiska perspektivet. Människan är en medveten varelse som existerar i 
världen (Stevens, 1998). I sin reflektion når hon sin egen medvetenhet, det vill säga hon blir 
medveten om sin medvetenhet. Det betyder att hon finner sin autonomi, alltså sig själv som ett 
handlande subjekt som genom sina handlingar väljer vem hon är (Sartre, 1966). Men på vägen 
har hennes medvetande passerat genom den andre (Sartre, 1992). Samtidigt som hon 
upptäcker sig själv upptäcker hon därför den andre, som en förutsättning för sin existens och 
medvetenhet om sig själv. Hon når sig själv som människa och (genom sina handlingar) 
lagstiftare för mänskligheten. (Sartre, 1966) 
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Det socialkonstruktionistiska perspektivet. Jaget är en flytande entitet som förändras med 
sina omständigheter; det kan inte skiljas från den sociala kontext det befinner sig i. Jaget kan 
liknas vid en del av ett socialt och relationsmässigt fält, ett tillfälligt inringat område av den 
sociala verkligheten. Individen förhandlar med denna verklighet om sitt jag. Det sker i 
relationen till den andre genom kommunikation. Jaget finns på så sätt mellan individen och 
den andre. Kommunikationen, via språket, är en social handling, genom vilken individen och 
den andre förhåller sig till och definierar den sociala verklighet som finns mellan dem. De 
skapar så en gemensam berättelse om jaget, det vill säga om vilka de är. (Wetherell & 
Maybin, 1998) 
 
Det psykodynamiska perspektivet. Individen är styrd av biologiska drifter. Dessa driver 
henne till den andre, som är ett objekt för hennes driftsreduktion och behovstillfredsställelse. 
Den andre internaliseras i henne som ett inre objekt vilket blir en del av hennes jag och utgör 
en länk till den sociala värld hon måste anpassa sig till. Jaget utvecklas som en kompromiss 
mellan individen som biologisk och social varelse. Det balanserar mellan biologiska drifter 
och den sociala världens internaliserade krav. (Thomas, 1998) 
 
5.1.2 Annas beskrivningsprofil 
Anna växer upp i ett hem med våld och missbruk, där hennes egna behov inte får plats. Hon 
utsätts tidigt i livet för grova sexuella övergrepp. Hon införlivar en verklighet där hon måste 
betala något av sig själv för att få något hon behöver. Redan vid tolv års ålder börjar Anna 
själv att missbruka. Hennes liv kommer sedan att präglas av självdestruktiva val, genom bland 
annat fortsatt missbruk, prostitution och nedbrytande privata relationer. Hon försöker 
upprepade gånger att ta sitt liv. Under perioder har hon ordning på sitt liv, men hon mår aldrig 
bra i sig själv och flyr tillbaka in i en förnedrande men välkänd värld. Till slut rämnar 
tillvaron, fasaden faller. Anna orkar inte längre. Hon ger upp inför sin problematik. Det är en 
vändpunkt. Hon kommer till ett behandlingshem för alkoholister. Efter det söker hon sig själv 
vidare till fortsatt behandling. Hon känner det som att hon har upptäckt sitt liv och vill kämpa 
för det. (Denvall et al., 1999) 
 
5.2 Centrala tolkningar 
 
I detta avsnitt sammanfattar jag centrala tolkningar av perspektiven (analysen) och av Anna 
(den tillämpade analysen). Jag avslutar med att försöka knyta ihop uppsatsens delar i en 
antydan till en integrerad analys. 
  
5.2.1 Analys av de teoretiska perspektiven 
Fyra viktiga punkter i analysen av det existentialistiska perspektivet 
*Människan och jaget förutsätter varandra. Jaget är människan, samtidigt som människan 
förverkligas genom jagets existens. 
*Livsbetingelserna är gränser som determinerar människan. Men människan skapar själv 
deras betydelse genom att förhålla sig till dem. De förverkligas genom hennes existens.   
*Människan medvetande är transcendent. Det betyder att når sig själv genom att komma 
utanför sig själv. Det sker genom den andre. Människans transcendenta förmåga förverkligas 
således genom den andre.  
*Människan är determinerad till frihet. Hon är identisk med skapandet av sig själv som 
autonom varelse. (Sartre, 1966) (Sartre, 1992) 
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Fyra viktiga punkter i analysen av det socialkonstruktionistiska perspektivet 
*Människan är en gemensam skapelse mellan individen och den andre. Jaget är individens 
förhandling med den sociala verkligheten (människan), som finns mellan henne och den 
andre.  
*Jaget skapas mellan individen och den andre och förverkligas i individen. Jaget är 
annorlunda uttryckt individens möte mellan sig själv som subjekt och objekt.  
*Jaget är den sociala verkligheten förverkligad i subjektiv existens (individen). 
*Jaget är determinerad av den sociala verkligheten, samtidigt som det är en aktiv agent i 
konstruktionen av den genom relationen till den andre. (Wetherell & Maybin, 1998) 
 
Fyra viktiga punkter i analysen av det psykodynamiska perspektivet 
*Individen söker sig till den andre i sin strävan efter att förverkliga sig själv som biologiskt 
subjekt i världen. I relationen till den andre införlivas denna som ett inre objekt som fungerar 
som länk till den sociala världen, det vill säga till sig själv som ett socialt subjekt. 
*Det sociala subjektet skapas i konflikten mellan individen som biologiskt subjekt och den 
sociala världen.  
*Det sociala subjektet är jaget. Jaget är en kompromiss mellan individen som subjekt och 
objekt.  
*Människan är determinerad, men jaget är autonomt. Jaget skapar sig självt autonomt genom 
att sträva efter en känsla av autonomi och handla som om det var autonomt.  
(Thomas, 1998) 
 
Sammanfattning av integreringen av perspektiven 
Människan är determinerad av omständigheter, såväl biologiska som sociala. Hon skapar sin 
autonomi i relationen till den andre, genom att i denna förhålla sig till sina omständigheter. 
Hon förverkligar dem i sin subjektiva existens.  
 
5.2.2 En tillämpning av analysen av Anna 
Tre viktiga punkter i analysen av Anna inspirerad av det psykodynamiska perspektivet 
* Anna utvecklar ett självdestruktivt jag, på grund av de objekt i hennes närhet under 
barndomen som skadar henne. Hon är beroende av dessa både för sin biologiska och sociala 
överlevnad; de införlivas i henne som inre objekt och blir en del av hennes jag och 
jagutveckling. 
*Genom sin farfar införlivar Anna ett motsägelsefullt objekt, som på samma gång skadar 
(genom övergrepp) och ger henne värme och trygghet. Hon lär sig att hon måste betala av sig 
själv för att få något hon behöver. 
*Det självdestruktiva jag som skapas under Annas barndom förverkligas genom hennes 
framtida val i form av missbruk, prostitution, självmordsförsök och destruktiva relationer. 
(Denvall et al., 1999) (Thomas, 1998) 
 
Fyra viktiga punkter i analysen av Anna inspirerad av det existentialistiska perspektivet 
*Anna får inte chansen att som barn utveckla sin autonoma förmåga. Det beror på att hon inte 
blir sedd och mött av sina föräldrar eller någon annan i sin närmaste omgivning; hon blir inte 
bekräftad i sin medvetna existens och når därför inte sig själv som en medveten och väljande 
varelse. 
*Annas problematik i vuxenlivet är en följd av att hon inte utvecklat sin autonomi. Hon flyr 
från sitt val, underkastar sig sina omständigheter, i form av missbruk och förnedring.  
*Det sker en vändpunkt i Annas liv när hon äntligen blir mött av en annan. Det är början till 
Annas förverkligande av sin autonoma förmåga. Då kan och vågar hon se sig själv som en 
medveten aktör i sitt eget liv.  
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*När Anna, genom att bli mött, finner och skapar sin autonomi upptäcker hon inte bara sig 
själv utan människan överhuvudtaget. Hon finner sig själv ansvarig i skapandet av människan. 
Detta ger henne kraft att kämpa för sig själv. Anna väljer att leva och genom denna handling 
ger hon sitt liv ett värde; hon gör det värt att levas. (Denvall et al., 1999) (Sartre, 1966) 
(Sartre, 1992)  
 
Tre viktiga punkter i analysen av Anna inspirerad av det socialkonstruktionistiska 
perspektivet 
*Annas jag skapas i förhållande till den sociala verkligheten. Hon förhandlar med den om 
vem hon är i och genom sina relationer, det vill säga i förhållande till personer i sin närhet. 
Annas barndoms relationer präglas av övergrepp och kyla. Det innebär att hon lär sig att 
förhandla genom att förminska sig själv. Hon betalar med sin kropp och själ för att få det hon 
behöver.  
*Annas relationsmässiga erfarenheter präglar det sätt med vilket hon förhandlar om sitt jag i 
nya relationer. Hon är på det sättet determinerad av sin sociala verklighet. Det självutplånande 
jag hon utvecklar under barndomen förverkligas i vuxenlivet genom destruktiva relationer där 
hon befinner sig i underläge. 
*Anna söker en andre, som lyssnar och möter henne utifrån hennes behov. Det innebär en 
relation där hon kan förhandla om sitt jag på ett nytt sätt, eller annorlunda uttryckt; en relation 
genom vilken hon kan förändra den sociala verklighet som determinerar henne. (Denvall et 
al., 1999) (Wetherell & Maybin, 1998)  
 
5.2.3 En integrerad analys av de identitetsteoretiska perspektiven och dess betydelse för 
förståelsen av klienter med multiproblem inom socialt arbete 
Anna har inte valt sin plats i världen eller ens i sitt eget liv. Det betyder att hon inte har valt de 
determinerande omständigheter i form av biologiska och sociala betingelser som formar vem 
hon är. Ändå har hon möjlighet att själv bestämma över sitt liv. Hon överskrider de 
omständigheter som determinerar henne och skapar sig själv ansvarig för den hon är. Det sker 
i relationen till den andre; genom denna kommer hon utanför sig själv, hon får syn på sig själv 
genom den andres blick på sig och upptäcker möjligheten att välja vem hon ska bli. Med 
andra ord; relationen möjliggör individens förändring av sig själv. 
  
Annas berättelse handlar om henne själv, men även om dig och mig. Hon vänder sig till oss 
med ett budskap som handlar om människans ansvar (Denvall et al., 1999). Den specifika 
situation hon berör är den mellan socialarbetare och klient. Hon säger att för att hon som 
klient ska kunna förändra sitt liv behöver hon bli mött av en annan, men inte av vilken annan 
som helst, utan den professionelle andre. Denne är en som lyssnar på henne utifrån en 
kunskap om henne som människa och individ. Det är ett stort ansvar att ha med andras liv att 
göra, säger Anna. (aa) Men det Anna visar är att med detta ansvar följer en möjlighet. 
Ansvaret omfattar inte bara henne som klient eller den socialarbetare hon träffar, utan 
människan överhuvudtaget. Det handlar om människans ansvar att förändra sig själv. Det sker 
i relationen mellan individen och den andre, där människan skapas och formas.  
 
Mötet mellan socialarbetare och klient handlar i grunden om att förändra människan; en 
människa som klienten kan förverkliga i sitt eget liv. I relationen till den professionelle andre 
skapar alltså klienten sin identitet som människa. Annorlunda uttryckt kan man säga att det är 
i relationen till den andre som hon själv blir en annan; ansvarig för sig själv och alla andra 
människor. Hon är inte längre en slav för determinerande omständigheter, utan är själv med 
och skapar dessa. I relationen tar hon ansvar för att skapa och förändra människan. Ansvaret 
är inte klientens eller socialarbetarens utan skapas i relationen mellan dem. 
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Anna efterlyser en kunnig och lyssnande andre (Denvall et al., 1999). Jag har i denna uppsats 
försökt att möta hennes krav. Det handlar om att bli den andre som Anna behöver. Jag har 
sökt kunskap om människan utifrån tre teoretiska perspektiv och använt den för att lyssna på 
Annas berättelse. Perspektiven befinner sig på olika platser runt henne, ser och hör henne från 
varsitt håll. Jag ställer mig hos dem, ett i taget, och lyssnar till vad de hör. Jag närmar mig 
punkten där de förenas, nämligen i Annas egen berättelse.  
 
5.3 Metoddiskussion 
 
Det krävdes tydliga avgränsningar och en strukturerad metod för att behandla mitt valda 
ämne. I samarbete med min handledare fann jag en sådan. Jag valde tre stora perspektiv som 
på olika plan behandlar och från skilda håll betraktar människan och jaget. Tillsammans hade 
de förutsättning att ge en bild med både bredd och djup av människan. Jag gjorde ett urval av 
central litteratur på området, bland annat utifrån hur rikt materialet var på relevanta kvaliteter. 
Det var ett begränsat urval som studerades noggrant. Perspektiven beskrevs utifrån en 
fenomenologisk ansats och tolkades hermeneutiskt (Kvale, 1997). Det betyder att jag först 
gav mig in i fenomenvärlden utan att värdera och sortera för att sedan ta ett analyserande 
avstånd från den, vilket är ett förfarande som ger en kvalitativ analys validitet (Ruth, 1991). 
Den hermeneutiska tolkningen tillämpades i en analys av ett konkret fall av en klient inom 
ramen för socialt arbete. Detta var ett sätt både att pröva analysens trovärdighet och dess 
relevans för att förstå klienter med multiproblematik inom socialt arbete. Validitets- och 
reliabilitetsaspekterna togs även hänsyn till genom utförliga och täta citat samt ett noga 
angivet tillvägagångssätt i fråga om datainsamling och analys. Detta för att ge läsaren insyn i 
mina tolkningar och slutledningar och möjlighet att själv bedöma konsistens och trovärdighet 
(Ruth, 1991). Jag bedömer utifrån detta validiteten och reliabiliteten som relativt hög i min 
uppsats. Trovärdigheten (validiteten) brister dock när det gäller kopplingen till tidigare 
forskning. Jag har valt bort att försöka ge en bild av forskningsläget på området och istället 
valt att ge exempel på teoriernas empiriska innehåll och evidens under tema 2 i tematiseringen 
av de valda teoretiska perspektiven. Ruth (1991) säger att ett reliabilitetskrav i den kvalitativa 
undersökningen är att materialet är tillräckligt rikt på kvaliteter för att göra en djupförståelse 
av fenomenen möjlig. Min studie brister eventuellt i detta avseende, eftersom materialet är 
relativt litet. Jag bedömer dock kvaliteten på den använda litteraturen som hög, med tanke på 
den vikt den tillskrivs och hur välanvänd den är inom forskningsvärlden. 
 
5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Socialt arbete handlar bland annat om mötet mellan socialarbetare och klient och relationen 
som utvecklas mellan dem. Jag har i min uppsats kommit fram till att denna relation kan ha 
avgörande betydelse för klientens möjlighet att förändra sig själv. Men hur etableras en 
relation? Vad krävs av socialarbetaren för att kunna möta den enskilda klienten? Anna 
efterlyser en kunnig och lyhörd socialarbetare. Men vilken kunskap är det som krävs? Är det 
en generell kunskap om människan eller specifik kunskap om den enskilda klientens sociala 
problematik? Vilken betydelse för relationen och identitetsskapandet har till exempel 
klientens respektive socialarbetarens kulturtillhörighet och könsidentitet? Jag föreslår fortsatt 
forskning på området möte, relation och identitetsskapande mellan socialarbetare och klient.  
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