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Tack! 
 

Jag satt en dag och surfade – när jag egentligen borde ha arbetat med den här 
avhandlingen. Av någon outgrundlig anledning kom jag in på ”folkvetts-
experten” Magdalena Ribbings spalt i Dagens Nyheter. Jag läste en krönika som 
hette ”Hur svårt kan det vara att säga tack?” (Dagens Nyheter 080921). Plötsligt 
hittade jag några ord som gav en aha-upplevelse: ”Tack har samma grund som 
tänka (think, thank you). Det kan man tänka på”. Jag kontrollerade detta i 
etymologisk ordbok senare – och det stämde. När jag har tänkt fram den här 
boken har jag verkligen känt denna etymologiska koppling: Tänkandet har varit 
sammantvinnat med stor tacksamhet. Jag har känt en stor allmän tacksamhet 
över att få vara doktorand; att få arbeta på ett universitet. Det har känts stort, 
ibland nästan overkligt, att få ha ett sådant arbete där det går att utveckla ens 
kreativa potentialer, och där man har stor frihet att själv bestämma vad som 
skall göras. Det är också spännande med den stora spännvidden: Ena stunden 
föreläser man inför 100 studenter; andra stunden är man försjunken i avskild 
kontemplation. Doktorandtiden har inneburit både en väg utåt i det sociala, och 
en väg inåt till svåråtkomliga tankerymder. Även när det har varit som jobbigast 
har jag sett det som ett stort privilegium att få vara doktorand, att få syssla med 
”armchair-working life science”. 
     Ett stort och hjärtligt tack vill jag rikta till mina handledare Jan Ch Karlsson, 
Liselotte Jakobsen och Tuula Bergqvist. Jan och Liselotte har varit med från 
början och har på ett förebildligt sätt både kunnat bejaka att jag har använt mina 
egna teoretiska vingar, och kunnat ta ned mig (försiktigt) på jorden när mitt vilda 
tänkande har lett till alltför psykedeliska begreppsapparater. Jag beundrar den 
förmågan till balans! Det finns hos er en kombination av frihet i tanken och 
noggrannhet som verkligen är inspirerande! Tuula har kommit in senare och har 
då bland annat bidragit med välbehövliga, nya synsätt på hur mitt manus kan 
förstås. Dina läsningar kändes mycket välgörande. Tuula vill jag tacka också för 
annat samarbete. Jag och Tuula har arbetat tillsammans ganska mycket – skrivit 
forskningsansökningar, handlett studenter ihop, och, inte minst, teoretiserat 
kring bönders arbetsform. Detta är ett samarbete som har varit väldigt viktigt 
för mig. Summa summarum: Jag anser mig ha haft rejäl tur med handledarna! 
Jag har svårt att tänka mig några bättre! Ett väldigt tack till er alla tre! 
     Stort tack också till min bäste vän Jan Almäng! Honom vill jag tacka för 
mycket betydelsefulla diskussioner om alltifrån gamla svenska TV-deckare till 
revolutionär aristotelism. Våra strikt administrerade telefonkonferenser har jag 
sett som mitt andra universitet, och det har inte minst varit viktigt för min 
mentalhygien. Märkligt nog var det några ord från Jan under hösten 2000, som 
gjorde att jag fick upp ögonen för den livsformsteori som utvecklas i den här 
boken. Jan har räddat mig från några allvarliga misstag i avhandlingsskrivandet. 
Hjärtligt tack! 
     Utan en fungerande arbetsplats hade det naturligtvis varit omöjligt att skriva 
denna bok. Avdelningen för arbetsvetenskap har varit en mycket trevlig miljö 
att arbeta i. Jag vill tacka alla personer som figurerat på arbetsvetenskap under 
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mina år i korridoren; ingen nämnd, ingen glömd. Jag gillar det arbetsvetenskap-
liga folket. Jag gillar särskilt det glada sinnelaget. Det är fint att de hjärtliga 
skratten så ofta ljuder på avdelningen. 
     Studierektorn på arbetsvetenskap, Birgitta Eriksson, vill jag tacka särskilt. 
Det har känts tryggt att ha en person som Birgitta som chef och ansvarig för 
ens lön och liknande. Tack för att du har ordnat det så bra för mig under tiden 
som jag har jobbat som doktorand! När vi är inne på praktiskt ordnande, så vill 
jag återigen tacka Jan Ch Karlsson – denna gång i egenskap av praktisk stödjare. 
Tack för att du har gett mig akademiska existensmöjligheter fast jag inte har 
hållit mig inom uppställda tidsramar! Det har betytt så mycket. 
     Mats Ekström vill jag tacka för mycket bra och konstruktiva kommentarer 
på slutseminariet. 
     Utöver detta vill jag, av olika anledningar, tacka: Tomas Andrén, Markus 
Arvidson, Ann Bergman, Ulrika Jansson, Stefan Jerkeby, Hans Kvarnström, 
Tommy Nilsson, Ing-Marie Norberg, Cecilia Nordén Stenemo, Per Skålén, Su-
sanne Strömberg och Annika Åberg. 
     Många av denna avhandlings tankar har kommit till mig när jag har vistats i 
det vackra universitetsbiblioteket i Karlstad. Jag vill tacka personalen på detta 
bibliotek för god service med fjärrlån, och för att jag har straffats ganska lind-
rigt för mina många brott mot lånereglerna. 
     Universitetstryckeriet bör också tackas. Tack för bra bemötande under 
stressiga dagar! Ett särskilt tack till designern Magnus Malín. 
     Mina närmaste – Rördalens medborgare – har förstås spelat en viktig roll. 
Jag vill tacka min bror Andreas Axelsson och hans sambo Anna Rangfeldt – 
och lille Oliver som anlände under slutspurten och spred ljus. Jag vill bland an-
nat tacka Andreas och Anna för att de har tagit med mig ut på små välgörande 
sociala äventyr, och för att de har frågat alldeles lagom mycket om hur det går 
med avhandlingen. Slutligen: Hjärtligt tack till mina föräldrar Alf och Ulla 
Axelsson som alltid har stöttat och hjälpt på alla upptänkliga sätt! Boken 
tillägnas er! 
     Många personer har alltså bidragit till att denna avhandling har kunnat bli 
tänkt och skriven, men naturligtvis är det jag själv som ensam bär ansvaret för 
de många brister som finns kvar i texten. 
 
Karlstad den 16 januari, 2009 
 
Jonas Axelsson 
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1 Inledning 
 
Denna bok skall främst ses som ett bidrag till en teori som kallas ”realistisk livs-
formsteori”, eller ”realistisk livsformsanalys”. Den här teorin är vetenskapsteo-
retiskt baserad på kritisk realism och behandlar människors vardagsliv med be-
grepp som ”arbete”, ”kärlek” och ”livsform”; och den är en specifik utveckling 
av den danska livsformsanalysen som huvudsakligen har utarbetats av etno-
logen Thomas Højrup (1989, 1995, 2002, 2003), sedan 1980-talets början. 
Denna realistiska gren av livsformsteori har utvecklats vid Högskolan i Karl-
stad/Karlstads universitet.1 Eftersom livsformsteori inte hör till de mest popu-
lära forskningsfälten i dagens samhällsvetenskap, är det lämpligt att inlednings-
vis ställa frågan vad en bok som den föreliggande kan erbjuda ”icke-
livsformsteoretikern” eller ”anti-livsformsteoretikern”. Således: 
 
 
Varför överväga att läsa denna bok? 
 
Förutom för andra livsformsteoretiker, kan jag tänka mig att det är ganska 
naturligt för kritiska realister att läsa avhandlingen. Boken är ett exempel på hur 
kritisk realism kan tillämpas och i någon mån utvecklas, genom att nyttjas som 
vetenskapsteoretisk bas. Många olika kritiskt-realistiska idéer kommer att disku-
teras framöver. Måhända kan min kommande diskussion om ”aktivitets-
kapaciteter” och ”passivitetskapaciteter”, samt framhävandet  människans 
passivitet vara det mest betydelsefulla, sett utifrån ett kritiskt-realistiskt perspek-
tiv. 
     Studien torde också vara av intresse för personer inom skolbildningar som 
ligger nära livsformsteorin. Särskilt gäller detta sådant som den ursprungligen 
tyska livsföringsforskningen som nyligen har introducerats i Sverige (Heidegren, 
Carleheden & Isenberg 2007:kap. 1 & 4) och livsstilsforskningen (till exempel 
Johansson & Miegel 1992).   
     I och med behandlingen av begreppet kärlek kan avhandlingen kanske 
intressera den växande skara forskare som intresserar sig för erkännande och 
bekräftelse människor emellan (Heidegren 2004). Det är ju särskilt i Axel Hon-
neths (1995) och Nancy Frasers (2003) efterföljd som dessa teman har aktuali-
serats. Måhända kan kärleksdiskussionen även vara av intresse för icke-
samhällsvetenskapliga, mer renodlat humanistiska forskare som undersöker 
kärleksbegreppet. 
     Jag hoppas också att personer med ett humanistiskt intresse för arbets-
begreppet skall kunna finna något av värde i min behandling av arbetsbegreppet 
och relaterade begrepp. 
     Vidare kan boken komma till användning i den framväxande forskningen 
om det som kallas work–life-balance (för aktuella exempel, se Warhurst, Eikhof 
& Haunschild [ed.] 2008, och Kyhlin 2007). I föreliggande bok diskuteras lik-
                                                        
1 Jag kommer genomgående att använda benämningen realistisk livsformsteori eller karlstadsteorin 
istället för realistisk livsformsanalys, eftersom jag anser att det handlar om en teori i egen rätt och 
inte enbart en analysmetod. 
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nande frågor om vardagslivets olika sfärer, men från ett mer teoretiskt håll än 
vad som vanligen görs inom denna nämnda forskning om arbete och liv.  
     Det kan tyckas märkligt att jag inte allra först hävdar att avhandlingen kan 
bidra till köns- och genusforskningen, eftersom ett av den realistiska 
livsformsteorins mest specifika drag är ett inkorporerande av könsteori i 
livsformsteoretiserandet. Skälet till detta är att jag, för att vara en person som 
sysslar med en könsteoretiskt inriktad livsformsteori, inte har särskilt gedigen 
bakgrund genusteoretiskt sett. På grund av tidigare studiemässig inriktning har 
jag kommit in på genusteori lite för sent och lite för slumpmässigt.2 Jag har inte 
lyckats få den överblick över detta gigantiska område som behövs för att med 
tyngd kunna hävda att boken utgör ett bidrag. Dock tror jag ändå att studien 
bidrar till området. Vad gäller teoretiskt arbetssätt i detta avseende, så har jag 
inspirerats Ann Bergmans (2004) avhandling om könssegregering där i hög grad 
icke-genusteoretiska begrepp används för att kasta nytt ljus över genusteo-
retiska frågeställningar. 
 
 
Problembild  
 
Först några ord om hur min bild av problemen uppstod. Problembilden växte 
fram i och med att jag själv hade tänkt att göra en empirisk undersökning med 
hjälp av den realistiska livsformsteorin. Jag ville skriva en avhandling som skulle 
handla om hur välfärdsstaten påverkade de olika livsformerna; framför allt var 
jag intresserad av välfärdsstatens dekommodifiering (Esping-Andersen 
1990:21ff). Men när jag började fördjupa mig i den realistiska livsformsteorin, 
märkte jag att det behövde klargöras mer vad en livsform var för något, innan 
jag kunde diskutera olika livsformers relation till välfärdsstaten. Så småningom 
uppkom idén att en teoretisk avhandling borde skrivas, där luckor i den realist-
iska livsformsteorin skulle försöka att ifyllas. När jag tog mig an detta projekt så 
började jag naturligtvis se fler aspekter som borde utvecklas i teorin.  
     Vad finns det då för aspekter som behöver utvecklas inom den realistiska 
livsformsteorin? Ett viktigt område gäller, som sagt, själva livsformsbegreppet. 
Livsform definieras i grova drag som sammanflödet av en arbetsform och en 
kärleksform (Jakobsen 1999:110f). Härvidlag framgår det ganska tydligt inom 
teorin vad en arbetsform samt en kärleksform är, dock är inte själva samman-
flödet särskilt mycket teoretiserat. Detta vill jag försöka utveckla i den här bok-
en.  

                                                        
2
 Tilläggas skall också att området är mycket svårarbetat utifrån denna boks perspektiv, eftersom så 

mycket av genusteorierna är anti-realistiska och därmed svåra att direkt inordna i en realistisk ram. 
Att framhäva en objektiv verklighet ses ju av många genusteoretiker som en hopplöst patriarkal 
hållning. Tyvärr. Men exempel på kritiskt-realistisk genusforskning finns naturligtvis. Se till 
exempelvis Bekkengen (2002) och Bergman (2004), förutom de texter inom realistisk livsformsteori 
och annan näraliggande teori som  används i denna bok. 
     Mina svårigheter att få grepp om det könsteoretiska området kan naturligtvis också bero på att jag 
är en mansperson som troligen lever manlig livsform. Vi kan här koppla till begreppet ”sociocentrism” 
som behandlas i nästa kapitel. 
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     Ett andra område som behöver utvecklas mer, gäller diskussion kring 
kärleksbegreppet. Medan man i arbetets fall utgår från en så kallad ontologisk 
definition av arbetsbegreppet (arbete ses som ”görande i nödvändighetens 
sfär”) saknas en motsvarande i kärlekens fall (Jakobsen 1999:100f). Jag ämnar 
försöka att ge ett bidrag till kärleksteoretiserandet.  
     Ett tredje område handlar om livsformsteorin och den mänskliga individen. 
Den realistiska livsformsteorin utmärker sig genom att betona samspelet mellan 
mänskliga agenter och sociala strukturer. Till skillnad från den ursprungliga 
danska teorin finns alltså en dubbelsidig betoning av det mänskliga och det 
sociala. ”att föra in människorna i den ursprungliga livsformsanalysen” är en 
uppgift för realistisk livsformsteori, enligt Jakobsen (1999:65ff). Enligt min 
mening kräver dock denna mänskliga betoning ett utökat teoretiserande om just 
människan som lever livsformer. Jag ämnar att teoretisera en del om människan 
som varelse framgent. Särskilt vill jag framhäva dubbelheten av det aktiva och 
det passiva hos människan. Detta är en dubbelhet som i stort har varit onoterad 
i tidigare livsformsteori, men som den kritiska realismen har utmärkta verktyg 
att hantera.  
     Vidare har det skett intressanta utvecklingar inom just kritisk realism som är 
värda att ta på allvar utifrån den realistiska livsformsteorins perspektiv. Denna 
aktuella livsformsteori har präglats av strukturell analys i enlighet med de tidi-
gaste faserna av kritisk realism (Jakobsen 1999:43ff). I denna fas betonas den 
stora vikten av att isolera mekanismer för att kunna förklara exempelvis 
samhälleliga fenomen. Den tidiga kritiska realismen kan kallas renodlat analytisk 
och abstraherande. Och naturligtvis är denna analytiska och abstraherande 
inriktning mycket viktig, men den är inte tillräcklig. I senare utvecklingar har ett 
intresse för kausala mekanismers samspel framträtt (Engholm 1999). En dialek-
tiskt inriktad kritisk realism fick under 1990-talet se dagens ljus (Bhaskar 1993, 
1994). Vi erbjuds här ett mer syntetiskt och konkretiserande synsätt. Dessa 
utvecklingar inom kritisk realism vill jag till vissa delar försöka att inkorporera i 
livsformsteorin i denna föreliggande bok. Jag bedömer att detta syntetiserande 
och konkretiserande drag är mycket avgörande bland annat när vi skall försöka 
att förstå en sådan sak som sammanflödet av arbetsform och kärleksform, det 
vill säga livsformer. Det syntetiserande draget är också viktigt för att bemöta 
kritik rörande livsformsteorins ”dualism” i synen på arbetsliv och familjeliv. 
Vad beträffar en sådan kritik skriver Tyrkkö (1999:69): 
 
I livsformstänkandet finns en risk att förenkla och reducera det sociala livet till två fysiskt och 
socialt diskreta områden. Den dualistiska bilden, som ställer arbetsliv och familjeliv mot var-
andra, används ofta på ett statiskt sätt för att jämföra kvinnors och mäns liv utan att se hur 
sfärerna skapas i interaktion mellan kvinnor och män (…) Istället för att utgå från en dikotomi 
mellan arbetsliv och familjeliv vill jag se deras interaktion som ett komplext mönster: hur de 
tränger igenom varandra och gemensamt definierar en mer eller mindre transparent gräns. 
      
Med en mer konkret livsformsstudie som denna föreliggande, menar jag att 
man kan mer ingående studera de komplexa mönster som Tyrkkö efterfrågar. 
     Den kritiska realismen innehåller en emancipatorisk inriktning – kritiska 
realister är inte enbart intresserade av att uttala sig om det som är, utan också 
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om det som kan eller bör vara – och detta drag är viktigt att förtydliga i 
karlstadsteorin. Den emancipatoriska inriktningen har funnits med under hela 
tiden, men den bör lyftas fram mer. Ett sådant framlyftande är viktigt, så att 
inte de rådande livsformerna förstås som oundvikliga och oföränderliga.  
     Till sist vill jag ta upp en del av problembilden som inte kommer att disku-
teras i denna avhandling. Det handlar bland annat då om en aspekt som många 
anser tillhöra det allra mest svårförståeliga i den realistiska livsformsteorin – 
nämligen den pessimistiska synen gällande könsmaktsordningens ställning idag. 
Trots att många kvinnor förvärvsarbetar, hävdas det i den realistiska 
livsformsteorin att det inte finns kvinnliga arbetsformer i förvärvslivet; förvärvs-
livets arbetsformer är fortfarande manliga till sin karaktär (Jakobsen 1999:kap. 
8-9). Jag skall diskutera detta mer i nästa kapitel. Många som möter detta 
teoretiserande anser att det är en alltför pessimistisk bild och hävdar att den inte 
tar hänsyn till djupet i de förändringar som har skett. Den realistiska 
livsformsteorin har naturligtvis argument för sin tes, men problemområdet är 
viktigt att fokusera mer. Skälet till att frågan om pågående förändringar i 
könsrelationerna i stort sett inte kommer att beröras i den här studien, är att vi 
behöver nya empiriska livsformsundersökningar för att se om den realistiska 
livsformsteorin behöver revideras på detta område. Ett teoretiserande, som jag 
ägnar mig åt i den här boken, kan helt enkelt inte ge svaren; och inte heller är 
det lätt att utgå från annat empiriskt material eftersom mycket av detta utgår 
från en annan vetenskapsteoretisk grundsyn än den kritiskt-realistiska som är 
aktuell här. 
     Ytterligare ett område som inte kommer att behandlas gäller eventuella icke-
heterosexuella livsformer. De livsformer som är utvecklade i den nuvarande 
teorin har kopplingar till heterosexualitet; för en mer heltäckande bild av 
samhället behövs naturligtvis också ett fokus på icke-heterosexualiteten. Men 
för att kunna fastslå nya livsformer behövs nya empiriska undersökningar; jag 
kommer alltså att hålla mig till de livsformer som redan har utforskats inom den 
realistiska livsformsteorin. 
      
 
Syfte och tes 
 
Syftet med denna studie är att utveckla de centrala klustren av begrepp inom 
den realistiska livsformsteorin. Klustren av begrepp är: ”arbete”, ”kärlek” och 
”livsform”. Arbete, kärlek och livsform kan ses som just kluster av begrepp 
eftersom jag vill utveckla kompletterande begrepp i anknytning till dessa. I 
arbetets fall, till exempel: ”arbetskraft”, ”arbetsreceptor”; i kärlekens fall: 
”kärlekskraft” och ”kärleksreceptor”. För både arbete och kärlek aktualiseras 
dessutom begreppen ”görande” och ”skeende”. Gällande livsform vill jag också 
anknyta begreppet ”vardagsliv” till detta begrepp – vardagsliv är att leva 
livsformer.  
     Det jag sagt hittills rörande syftet gäller i hög grad en utspecificering av nya 
begrepp. För att motverka ökad oöverskådlighet i teorin behövs en motgående 
rörelse, en syntetisering, där begreppen byggs ihop tydligare. Jag vill göra denna 
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syntetisering genom att driva följande tes: Den realistiska livsformsteorin hand-
lar till stor del om dominanser; närmare bestämt handlar teorin om ”personliga 
dominanser” (som jag kommer teoretisera med begreppet ”ägande”) som 
omgärdas av ”strukturella dominanser”, på både subpersonlig (mellan mänsk-
liga förmågor) och samhällsstrukturell nivå. En bakgrund till denna fokusering 
på dominanser är det faktum att dominans redan tidigare har varit ett viktigt 
tema i och med framhållandet av dominansförhållandet mellan manliga och 
kvinnliga livsformer (Jakobsen 1999:96-110). Mitt fokus på dominans ser jag 
alltså som ett slags fortsättning på en redan inslagen väg inom den realistiska 
livsformsteorin. 
     Dominans definieras här som något som händer, som en process. Det hand-
lar om en kausal påverkan mellan överordnade och underordnade entiteter – 
det kan vara mellan personer, eller mellan olika krafter, et cetera. Dominans bör 
skiljas från det mer grundläggande begreppet ”hierarki”. Begreppet hierarki är 
mer grundläggande därför att det förutom dominans också kan syfta på en 
rangordning där det inte förekommer kausal påverkan. Vi kan till exempel tänka 
på abstrakta ting, som begreppshierarkier. När det gäller hierarkiska relationer 
mellan abstrakta entiteter är det inte rimligt att tala om kausal påverkan – därför 
ej heller om dominans.  
     Min tes innebär också att jag slår ett mer allmänt slag för dominansbegrepp-
et. Intressant nog tolkas begreppet dominans nästan entydigt som negativt ladd-
at i vår samtid – till skillnad från exempelvis begreppet makt.3 Detta vill jag för-
söka ändra på; jag kommer att hävda att det finns både negativ och positiv 
dominans. Att dominans mellan personer ses som negativt är relativt självklart 
– men det behöver väl inte utesluta att dominans mellan icke-personliga entitet-
er är problematisk? Jag vill försöka göra dominansbegreppet lite mer värde-
neutralt – på liknande sätt som tidigare har gjorts med maktbegreppet (för en 
om- och uppvärdering av maktbegreppet, se till exempel Arendt 1958:200ff). 
Det finns en hel del spännande att ta tag i rörande dominansbegreppet. En 
tänkvärdhet gällande makt och dominans är för övrigt detta: I flera samman-
hang har det på senare tid sagts att den negativa formen av makt, makt som 
dominans, förutsätter en positiv form av makt, nämligen ”makt att…”. ”Power 
to” är mer grundläggande än ”power over” (se till exempel Bergman 2004:30f). 
Men innebär inte ”makt att…” att jag har dominans över mig själv (Collier 
1999:88)?  
       
 
Metod 
 
Utvecklingen av begrepp sker i denna bok på teoretisk väg. Detta är en väg som 
är ovanlig inom den arbetslivsforskning där jag har min hemvist (två av få 
exempel där denna väg har valts är Karlsson 1986, och Allvin 1997). Jag kan 
tänka mig att en del läsare kommer invända att avhandlingen är spekulativ och 

                                                        
3 Ett mycket intressant undantag utgörs av Andrew Collier (1999) som bland annat för tänkvärda 
resonemang om en ekologiskt inriktad ”human dominion” över den icke-mänskliga naturen (Collier 
1999:86ff). 
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till sin karaktär. Sådana invändningar har också framförts mot den danska teorin 
(Jespersen, Melchior & Sandberg [red.] 2006:302):  
 
…det er længe siden, der har vœret et feltarbeide, der har affødt en eller anden indsigt i den konkrete virkelig-
hed, vi lever i. Der har i stedet vœret brugt megen energi på – for at bruge et kritisk begrep – spekulativ 
tœnkning. Hvorfor har den teoretiske begrepsudvikling fyldt så meget? 
 
Ett spontant svar på en sådan invändning blir: Det kan inte vara farligt med en 
lite spekulativ avhandling inom arbetslivsforskningen, där det redan finns så 
många icke-spekulativa texter. Ett allvarligare svar: Spekulation som självändamål 
hör ju knappast hemma inom en så praktiskt inriktad vetenskap som 
arbetsvetenskap, men för att komma på idéer som sedan kan testas empiriskt, är 
helt på sin plats med en dos spekulation. Jag vill hävda att spekulation inte är 
problematisk inom vetenskap, om man tydligt redovisar de osäkerheter som 
finns.  
     Föreliggande avhandling är, som antytts, en undersökning som uppstod ur 
problem vid planering av empirisk studie, och den siktar framåt mot nya empi-
riska undersökningar av livsformer; boken kan ses som ett teoretiskt inter-
ludium. Som förberedelse inför kommande empiriska undersökningar behövs 
många nya teoretiska uppslag; man behöver nya infallsvinklar så att empiriska 
undersökningar kan genomföras på effektivt sätt. Och jag menar att det även 
behövs osäkra infallsvinklar. Jag bygger inte en teoretisk byggnad med förhopp-
ning att den skall klara sig i alla väder. Jag bygger med klar vetskap om att stora 
delar av den kan falla, till och med före en empirisk prövning; jag bygger med 
övertygelsen att även teoretiska ruiner kan vara meningsfulla. Följande ord av 
Robert Nozick (1986:10f) har varit betydelsefulla för mig:  
 
I varje fall tror jag att det också finns en plats och en uppgift i vårt intellektuella liv för ett 
mindre komplett arbete som innehåller ofullbordade presentationer, förmodanden, öppna 
frågor och problem, uppslag och utlöpare såväl som ett huvudresonemang. Det finns ut-
rymme för ord om diskussionsämnen, inte bara sista ord. 
 
Dessa ord om ”ofullbordade presentationer” och ”öppna frågor” hade varit 
tämligen ointressanta om Nozicks text hade varit fragmentarisk eller allmänt 
explorativ till sin karaktär. Det spännande är att Nozick tvärtom utvecklar ett 
tydligt helhetligt system – och samtidigt öppnar upp för det osäkra och system-
hotande. Detta ser jag som en exemplarisk hållning i ett teoretiserande! 
     Mer konkret betyder dessa nämnda tankar från Nozick att jag fortsättnings-
vis tydligt vill tala om på vilka punkter jag är extra osäker. Jag vill försöka vara 
ärlig och peka ut de ställen där jag menar att isen är som tunnast. Den kritiska 
realism som finns som grund för denna studie innehåller en tanke om fallibilism 
gällande vetenskaplig kunskap (se till exempel Sayer 2000:68ff). Vetenskapens 
felbarhet är således något som framhävs inom denna vetenskapsteoretiska rikt-
ning. Min vilja att peka ut osäkra punkter i mitt teoretiserande skall ses just som 
ett försök att vara fallibilismen trogen. Detta att i text peka ut det osäkra är 
emellertid inget självklart inom kritiskt-realistiska kretsar. Jag tycker ofta att 
man, paradoxalt nog, finner en tvärsäkerhet i själva sättet att framföra sina teser 
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och argument. Tanken bakom tycks vara: Bara man har fallibilism som grund är 
det inte problematiskt att utrycka sig med stor säkerhet. Problemet med den här 
tanken är dock att det blir svårt att uttrycka grader av osäkerhet gällande olika 
resonemang, om man alltid framträder självsäkert. Även om alla resonemang 
präglas av viss osäkerhet, är det naturligtvis som så, att vissa resonemang är 
osäkrare än andra. Dessa behöver pekas ut så att inte läsaren förs bakom ljuset.       
     Med ett tekniskt ord kan det spekulativas kärna i denna bok benämnas 
”retroduktion”. Målet vid retroduktionen är att nå det som kallas ”transfaktiska 
villkor”, det vill säga de villkor som är nödvändiga för att ett existerande feno-
men skall vara just det fenomen som det är. ”Retro” betyder ju ”tillbaka” – och 
det handlar om att ”tänka tillbaka” till vad som är olika fenomens förutsätt-
ningar. Vägen från konkreta fenomen till transfaktiska villkor är via kontra-
faktiskt tänkande. Danermark et al (2003:198) beskriver detta tänkande på följ-
ande sätt:  
 
Vi ställer oss frågor som: Hur skulle detta vara om inte…? Skulle man kunna tänka sig X 
utan…? Skulle man kunna tänka sig X med även detta, utan att X blev något helt annat? I ett 
kontrafaktiskt tänkande utnyttjar vi dels våra samlade erfarenheter och kunskaper om den 
sociala verkligheten, dels vår abstraktionsförmåga och förmåga att tänka om det som inte är, 
men som skulle kunna vara. 
 
Retroduktionen innebär bland annat att man gör tankeexperiment. I mina 
resonemang framöver kommer den retroduktiva ansatsen till uttryck i det fak-
tum att jag använder en del konstruerade exempel för att illustrera vad jag men-
ar. Inom en empiriskt orienterad disciplin som arbetsvetenskap kan det upp-
levas som ovant att använda annat än empiriska exempel, men det är en möjlig-
het som retroduktionen ger oss. 
     När det gäller teoriutveckling inom samhällsvetenskap så kan vi urskilja två 
tydliga vägar som är möjliga. Den ena vägen är teoriutveckling på empirisk 
grund. Här skapas helt enkelt begrepp från insamlat empiriskt material. Inom 
denna teoriutveckling är det också centralt att studierna är inriktade på fortsatta 
empiriska undersökningar inom det aktuella området; det rör sig alltså inte om 
ett slags teoriutvecklande för teoriutvecklandets skull. Jag hävdar att det är detta 
nämnda teoretiserande som har gjorts inom tidigare realistiskt livsforms-
teoretiserande (Jakobsen & Karlsson 1993; Jakobsen 1999; Bergquist 2004).  
     Den andra huvudvägen kan vi kalla socialteoretisk teoriutveckling (två nu-
tida exempel på sådan är Lundin 2004 och Lundberg 2007). Om denna väg väljs 
utgår man istället ifrån befintliga, stora samhällsvetenskliga teorier. Ofta aktual-
iseras här de ”stora namnen” inom social teori, som Habermas, Bourdieu, och 
så vidare. Ett vanligt förfarande i denna typ av utveckling, är att ställa ett par 
kända teorier mot varandra, för att sedan skapa ett tredje alternativ som inte har 
de brister som finns i de två kända teorierna. Den socialteoretiska teori-
utvecklingen siktar inte direkt framåt mot empiriska undersökningar, utan äm-
nar främst att bidra till den socialteoretiska diskussionens framåtskridande. Den 
föreliggande avhandlingen kan dock inte placeras in i någon av dessa huvudtyp-
er av teoriutveckling. Det handlar istället om en mellanvariant. Jag bygger delvis 
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på empiriskt material, och för delvis en mer socialteoretisk diskussion.4 Kapitlen 
om sociala strukturer är mer empiriskt grundade än kapitlen som behandlar 
människan och hennes kapaciteter. Men även när det gäller de mer social-
teoretiska avsnitten, så syftar de inte främst till att bidra till ett teoretiskt samtal 
som förs för sin egen skull, utan för att fylla luckor i en teori som skall kunna 
användas effektivt i empiriska undersökningar.  
     Det empiriska material jag utgår från har alltså inte samlats in av mig själv. 
Jag bygger huvudsakligen på det material som återfinns i tidigare studier inom 
realistisk livsformsteori: Jakobsen och Karlsson (1993) som är den bok där real-
istisk livsformsteori introduceras; Jakobsen (1999) som både är en allmän teori-
utveckling samt en empirisk undersökning av hur livsformer påverkar erfaren-
heter av risk och besläktade fenomen; samt Bergqvist (2004) som är en teori-
utveckling på empirisk grund gällande livsformer och egenföretagandets 
vardagsliv. Man kan här fråga sig om det är tillräckligt att utgå från detta ma-
terial när man skall göra det jag vill göra i denna studie. Jag skall ju diskutera 
kring livsformsteorins grundläggande begrepp på ett allmänt sätt – hur kan jag 
göra det utifrån empiriskt material från mer specialinriktade studier? Jag be-
dömer att materialet räcker. Alla de tre böckerna behandlar nämligen livsformer 
generellt i ganska hög grad, trots att två av dem är mer eller eller mindre special-
inriktade på begränsade ämnesområden. Detta förhållande kan ju förklaras av 
att den realistiska livsformsteorin ännu är i ett tydligt uppbyggnadsskede där det 
ständigt är aktuellt att diskutera fundamentala begreppsfrågor. Den bok som 
här används mest – Jakobsen (1999) – har ovanligt fyllig allmän diskussion om 
livsformer för att vara en studie inriktad på riskförståelser.    
     Jag tog upp invändningen gällande spekulation ovan. Förutom invändningen 
att avhandlingen är spekulativ, är det möjligt att den också anklagas för att vara 
alltför eklektisk. Inspiration hämtas från vitt skilda håll: fenomenologi, analytisk 
marxism, nyliberalism och teologiska diskussioner om kärlek… Jag erkänner att 
detta tillvägagångssätt lätt blir för ad hoc-mässigt, och att det inte är elegant, men 
jag anser att det enda möjliga vägen för mig att få de idéer som behövts för 
livsformsteoretisk utveckling. Eftersom livsformsteoretiserandet inte är så om-
fattande i dagens samhällsvetenskap, finns det inte så många inom-
paradigmatiska teoretiker att ta hjälp av. Jag har inspirerats av Derek Layders 
(1998) syn på kvalitativ metod där bland annat ”adaptiv teori” och ”systematisk 
eklekticism” förespråkas. Även Højrups arbetssätt har fungerat inspirerande 
härvidlag. Det förhållandet att Højrup (2003) diskuterar så vitt skilda saker som 
nutida danskt vardagsliv och von Clausewitz krigsteori (!) i en och samma bok – 
och får ihop det till en tankeväckande helhet – har hjälpt mig att våga ta teo-
retisk hjälp från oväntat håll.  
     Det kan dessutom tilläggas att eklekticismen samtidigt har befunnit sig inom 
en mycket fast ram. Jag har hela tiden varit fast besluten att utveckla just den 
realistiska livsformsteorin som har utvecklats i Karlstad. Även om många främ-
mande begrepp har cirkulerat kring mig i min skrivandeprocess så har de kretsat 
kring de kärnbegrepp som redan finns i denna nämnda livsformsteori. Målet 

                                                        
4 I mitt tänkande kring detta nämnda mellanläge har jag tagit intryck av Arvidsons (2007) avhandling. 
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har, trots min eklekticism, aldrig varit att skapa en livsformsteori som är ny från 
grunden. 
 
 
Upplägg 
 
När detta kapitel väl är passerat träder vi in i ett bakgrundskapitel där kritisk 
realism och livsformsteorin presenteras. Därefter följer ett kapitel som jag kallar 
”Dominanser: strukturella, personliga” där jag för övergripande resonemang 
om dominans som behövs inför fortsättningen. Kapitlet bör ses som ett för-
beredande kapitel. I kapitel fyra är huvudfrågan: Vilka mänskliga förmågor är 
huvudsakligen inblandande i människans ägande, och hur ser dominanserna ut 
inom dessa förmågor? Här diskuterar jag människans förmågor till arbete och 
kärlek. Det femte kapitlets huvudsakliga fråga är: Vilka mänskliga och sociala 
processer är inblandade i ägandet, och hur ser dominanserna ut inom dessa pro-
cesser? Jag behandlar här själva arbetet, kärleken och vardagslivet begreppsligt. 
Följande tre kapitel därefter handlar om livsformer: Kapitel sex om manliga 
livsformer, kapitel sju om kvinnliga livsformer, och det åttonde kapitlet handlar 
om de manliga livsformernas dominans över de kvinnliga. I kapitel sex och sju 
ställs frågan: Vilka ”sociala ägandestrukturer” reglerar ägandet, och hur ser 
dominanserna ut mellan dessa strukturer? I det åttonde kapitlet, slutligen, ställs 
frågan: Vilken övergripande ordning finns det mellan de sociala ägande-
strukturerna, och hur ser dominansen ut? I kapitel nio förs en sammanfattande 
diskussion. 
 
 
Läsanvisning 
 
Boken är naturligtvis primärt tänkt som en helhet. Kapitlen i början förbereder 
för kommande kapitel, et cetera. Men det är ändå tänkt att de tidigare kapitlen 
om människans arbets- och kärleksförmågor, hennes arbete, kärlek och 
vardagsliv, skall kunna läsas och begripas av den som inte är intresserad av det 
fortsatta resonemanget om livsformer.  
     För att underlätta läsningen finns en ordlista längst bak i boken med de vik-
tigaste begreppen. Det är särskilt befogat med en sådan i detta livs-
formssammanhang, eftersom man arbetar med många ord som liknar varandra, 
men som skiljer sig i betydelse. Vi kommer till exempel att diskutera begreppen: 
arbetskraft, arbetsreceptor, arbetsförmåga, arbete, arbetsform. Och alla dessa 
har olika specifika betydelser. Detta sätt att benämna kan te sig som rörigt, men 
jag anser ändå att det är det minst röriga sättet. Jag kommer helt enkelt att följa 
det sättet att benämna, som tidigare har använts i realistisk livsformsteori. Det 
nya här är att begreppen är fler.      



 15

2 Livsformsteori: multikulturalism, nödvändighet och var-
dagsliv 
 
 
Introduktion 
 
Begreppet livsformsanalys lanserades i Danmark på 1980-talet. Det var etno-
logen Thomas Højrup och en krets kring honom som använde namnet på sin 
teori om vardagsliv och samhälle. Denna ursprungliga livsformsteori utgår i hög 
grad från Althussers strukturmarxism som grund, men även andra teoretiker har 
spelat stor roll – till exempel Louis Hjelmslev.5 Højrups egna bidrag är det mest 
centrala inom livsformsteoretiska sammanhang. En rad empiriska under-
sökningar har gjorts av olika nordiska forskare utifrån Højrups teoretiska ram. 
Även om ganska många har tillämpat Højrups teori har få gjort försök att teo-
retisera livsformer utifrån helt andra metateoretiska utgångspunkter än den dan-
ske etnologens. Den enda alternativa livsformsteoretiska ”skolan” gentemot 
köpenhamnskretsen är ”karlstadsskolan” som utgår från kritisk realism (som vi 
strax skall återkomma till). 6  Det är främst Liselotte Jakobsen och Jan Ch 
Karlsson som har utvecklat karlstadsvarianten (främst i Jakobsen & Karlsson 
1993 och Jakobsen 1999), men också Tuula Bergqvist (2004) har lämnat ett 
viktigt bidrag.7 Centralt i karlstadsteorin är att teoretiserande kring begreppen 
arbete och kärlek och arbetsformer och kärleksformer. En livsform ses som 
bestående av en arbetsform och en kärleksform. 
     Både dansk och svensk livsformsteori är tydligt empiriskt grundad. Vad 
gäller karlstadsteorin så bygger dess resultat främst på omfattande och djup-
gående intervjuundersökningar (se till exempel Jakobsen 1999:128-136). 
     Den realistiska livsformsteorin grundar sig vetenskapsteoretiskt på den kri-
tiska realism som har utvecklats av Roy Bhaskar, Margaret Archer, Andrew Col-
lier, Andrew Sayer med flera.8 Från början (det vill säga 1970-talet) var den kri-
tiska realismen främst en renodlad vetenskapsteori som försökte peka ut en 
tredje väg mellan relativism i Kuhns anda å ena sidan, och positivism å den 
andra (Bhaskar 1997). Den kritiska realismen har dock utvecklats mycket sedan 

                                                        
5 Livsformsteori är enbart en del av Højrups projekt. Under 1990-talet utvecklade han också en teori 
om statsformer utifrån bland annat Hegels och von Clausewitz idéer. Vidare kopplar han ihop 
livsformsteorin och statsformsteorin. Det gemensamma för livsformsteorin och statsformsteorin gäller 
pluraliteten av kulturer. Livsformsteorin handlar om pluraliteten inom ett samhälle, och 
statsformsteorin behandlar den internationella, kulturella mångfald som världens uppdelning i stater 
innebär. För att få en ordentlig inblick i Højrups livsformsteori behövs naturligtvis kunskap om 
statsformsteorin. Men eftersom karlstadsteorin främst har utgått från Højrups pre-
statsformsteoretiska fas blandar jag inte in hans senare teoretiserande här. 
     Den bästa introduktionen till den danska teorin är Jespersen, Melchior & Sandberg (red.) (2006). 
6 Även om det alltså inte bildats skolor, så finns många fristående bidrag. Några exempel är: Friberg 
(1990, Andersson (1993), Bergström & Fog (1996), Tyrkkö (1999), Lönnbring (2003). Det finns 
mycket i dessa mer fristående bidrag som är av intresse för den realistiska livsformsteorin.   
7 Jag baserar min livsformsteoretiska redogörelse på Jakobsen & Karlsson (1993) och Jakobsen 
(1999). 
8 För översikt över den kritiska realismens begrepp, se Hartwig (2007). För goda introduktioner, se 
Danermark et al (2003) och Collier (1994). Notera dock att dessa introduktioner inte fokuserar 
särskilt mycket på senare utvecklingar inom kritisk realism. 
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1970-talet. På 1980-talet utvecklades den tydligt i samhällsvetenskaplig, politisk 
och etisk riktning. Den emancipatoriska dimensionen blev central: de marx-
istiska dragen framträdde alltmer; en moralisk realism började växa fram 
(Bhaskar 1986:180-200). I början av 1990-talet togs nästa steg i och med att 
Bhaskar (1993) på allvar försökte inordna dialektiken i den kritiska realismen. I 
och med detta steg blir den kritiska realismen alltmer ett försök till en helhetlig 
världsåskådning (se även Bhaskar 1994). I Dialectic. The Pulse of Freedom görs nå-
got så ambitiöst som ett försök att skapa ett helt nytt dialektiskt tankesätt.9 Det 
senaste steget, som många kritiska realister ännu inte har tagit (och troligen ald-
rig kommer att ta), benämns ”the spiritual turn” (för kritik mot denna vändning, 
se till exempel Potter 2006). Det handlar alltså om en fokusering på andliga och 
religiösa kategorier. Bhaskar (2002a, 2002b) har inspirerats av bland annat 
hinduism och buddhism och talar exempelvis om en ”immanent transcendens” 
som är öppen för var och en i vardagslivet.10 
     När det gäller livsformsteorin så bygger den hittills främst på de tidigare del-
arna av kritisk realism, det vill säga de vetenskapsteoretiska och samhälls-
vetenskapliga delarna. Även jag kommer koncentrera mig på kritiska realismens 
tidiga fas, även om jag i någon utsträckning också har inspirerats av de senare 
faserna. Mycket kan redovisas om kritisk realism även om man avgränsar sig till 
dess tidigare faser. Jag kommer dock att koncentrera min diskussion till endast 
det som behövs för förståelsen av livsformsteorin och min utveckling av denna.         
     När jag fortsättningsvis skall diskutera den danska livsformsanalysen samt 
karlstadsteorin kommer jag att centrera diskussionen kring begreppen ”multi-
kulturalism”, ”nödvändighet”, samt ”vardagsliv”. Multikulturalismen kan sägas 
vara all livsformsteoris kärna – därför börjar jag med det begreppet. På detta 
område kommer vi också att se, att likheterna mellan den danska och svenska 
teorin är många. När vi går vidare och diskuterar de andra två begreppen dyker 
emellertid skillnaderna upp. Jag menar i själva verket att skillnaderna mellan de 
två teorierna i hög grad kan sammanfattas med de två nämnda begreppen. 
Medan Højrup et al resonerer kring logiska nödvändigheter diskuterar karlstads-
teorin om naturlig nödvändighet. Medan den danska teorin likställer ”vardags-
liv” med en ekonomisk dimension, använder karlstadsteorin begreppet vardags-
liv på ett bredare sätt – vardagsliv utgörs både av arbete och kärlek, både av en 
ekonomisk och en socio-sexuell dimension.  
     Triaden multikulturalism, nödvändighet och vardagsliv kan måhända tyckas 
vara en märklig kombination. Möjligen kan det ifrågasättas om de tre begreppen 
befinner sig vara på lika nivå. Det går att invända att nödvändighet är ett mer 
vetenskapsteoretiskt begrepp medan multikulturalism och vardagsliv mer 

                                                        
9 Jag tror att avhandlingen skulle ha tjänat på om jag hade tagit till mig mer av Bhaskars (1993) 
dialektiska kritiska realism. Problemet är att jag inte har haft energi och/eller förmåga att få tillräckligt 
grepp om den aktuella teorin. Samma sak måste också sägas om Højrups senare teoretiska 
utvecklingar. I samband med Bhaskar och Højrup är det inte orimligt att ta upp Hegel. Denne filosof 
torde ju vara mycket relevant att diskutera i samband med utveckling av realistisk livsformsteori. Han 
diskuterar ju både arbete och kärlek – och han spelar ju en viktig roll för både Bhaskar och Højrup. 
Men Hegel har jag tyvärr inte förstått tillräckligt mycket av för att kunna använda hans tänkande. För 
läsning om Hegel, se till exempel Taylor (1986). 
10 För en mer kristen variant av the spiritual turn, se Archer, Collier & Porpora (2004). 
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omedelbart kan placeras i ett samhällsvetenskapligt fack. Denna spänning inom 
triaden anser jag dock att det är en poäng med. Poängen är att hittillsvarande 
livsformsteori, i både dansk och svensk form, har utmärkt sig genom att ha en 
uttalad vetenskapsteoretisk bas, samtidigt som den inriktas på samhälls-
vetenskapliga kärnområden. 
     Jag skall strax diskutera begreppen multikulturalism, nödvändighet och var-
dagsliv, men först behövs en överblick över den uppsättning livsformer som 
livsformsteorin arbetar med. 
 
 
Överblick  
 
Livsformsteorin utmanar tanken om homogena nationella kulturer. 11  När 
livsformsteorin kom i början av 1980-talet var detta en relativt ny sak. Man 
hade då några decennier bakom sig som präglades av välfärdsstatens 
universalistiska planering i samhället; de nordiska samhällena var till yttermera 
visso inte så präglade av invandringen som de är nu. Man tänkte då lätt att män-
niskor som delar nationalitet har samma kultur, och därför utan större an-
strängningar kan förstå varandras livsvillkor. Men livsformsteorin förnekar 
denna vanliga tankegång och pekar på att ett och samma samhälle har flera 
olika starka, och sinsemellan svårförenliga kulturer (livsformer) inom sig.  
     Idag vill jag påstå att utgångsläget för livsformsteorin är annorlunda jämfört 
med 1980-talets början. Vi har vant oss vid begrepp som ”det mångkulturella 
samhället” och så vidare; vi tar i viss utsträckning för givet att det finns skilda 
kulturer i ett och samma samhälle. Nu kanske livsformsteorins största utmaning 
tvärtom ligger i att den utpekar ett tydligt begränsat antal livsformer och att den 
framhäver det helhetliga och icke-fragmentariska i livsformerna (postmodern-
ister har ju intensivt lärt oss att se det fragmentariska). Vidare kan livsform-
steorin utmana oss genom att visa att de kulturella skiljelinjerna kan gå på helt 
andra ställen än vi trodde från början. Den avgörande gränsen kanske inte går 
mellan ”vanliga svenskar” och invandrade muslimer – för att ta ett aktuellt ex-
empel. 
     Den realistiska livsformsteorin hävdar att vi i vårt samhälle förutom den 
övergripande ”svenska kulturen” också har (åtminstone) åtta livsformer. Det 
finns fem manliga och (nästan?) lika många kvinnliga livsformer. De manliga är: 
”arbetarens livsform”, ”karriärens livsform”, ”kapitalistens och investorns livs-
former” och ”självständighetens livsform”. Arbetarens livsform är den livsform 
som okvalificerade lönearbetare ofta lever.12 Typiskt för denna är arbetets ut-
präglat instrumentella karaktär. Man säljer här sin arbetskraft för att få resurser 
till en bra fritid (Jakobsen 1999:171f). Karriärens livsform, som är till exempel 

                                                        
11 För exempel på forskning som tydligt kontrasterar mot livsformsteorin, se Dauns (1998, 2005) 
studier kring svensk mentalitet.  
12 Något bör här sägas om ett specifikt, vedertaget ordbruk inom den realistiska livsformsteorin. I 
samband med människor och livsformer så är det inom karlstadsteorin vedertaget att säga att 
”människor lever livsformer”, inte: ”människor lever i livsformer”. Detta språkbruk har utvecklats för 
att framhäva att inte livsformer inte är burar som människor är fångade i, eller fack som folk är 
placerade i. 
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akademikers och högre tjänstemäns livsform, skiljer sig mycket från arbetar-
livsformen. I denna livsform är arbetet inte alls instrumentellt utan betraktas 
som något gott i sig självt. Det är här ett självändamål att klättra i karriär-
stegarna. Istället är fritiden instrumentell – den behövs för att rekreera sig för 
nya strapatser i arbetslivet (Jakobsen 1999:179f). När vi kommer till investorns 
och kapitalistens livsformer kan vi konstatera att det råder större osäkerhet om 
dessa – de är inte väl undersökta. Av naturliga skäl är det svårt att få tag i inter-
vjupersoner – det finns inte särskilt många som är investorer eller kapitalister. 
Vidare är indelningen i två livsformer ännu outvecklad; dessa livsformer har 
tidigare buntats ihop till en. Jakobsen (1999:159) skriver följande om dem:  
 
Grundläggande för båda livsformerna är att man äger något – såsom maskiner, aktier eller helt 
enkelt pengar – som man använder som kapital för att kunna tillägna sig profit. Utifrån dessa 
förutsättningar uppstår emellertid två skilda praktiker och två skilda livsformer. Den ena prak-
tiken består i att man själv driver företag, och detta ger upphov till den egentliga kapitalistens 
– ’den produktiva kapitalistens’ (…) – livsform. I den andra praktiken äger man inte själv 
några produktionsmedel; ägandet gäller istället finanskapital, oftast i form av en aktieportfölj, 
och här uppstår investorns livsform. 
 
På grund av det faktum att distinktionen mellan investorns och kapitalistens 
livsformer är relativt outvecklad, kommer jag i det följande att i stort sett disku-
tera dessa två livsformer som om de vore en och samma.  
     När det gäller självständighetens livsform så är det småföretagarnas kultur. I 
denna livsform är det självständighet som är det centrala målet – och detta säk-
ras genom den egna företagsverksamheten. Någon gräns mellan arbetet och 
fritiden finns inte – all tid är potentiell arbetstid (Jakobsen 1999:190f; Bergqvist 
2004).13    
     Alla de nämnda livsformerna är strukturellt manliga till sin karaktär. Det vill 
säga, de har historiskt sett främst levts av män, och de skulle inte se ut som de 
gjorde, om de inte fortfarande till stor del levdes av män. Vidare innehåller 
dessa livsformer en manlig kärleksform. När jag beskrev livsformer ovan var 
det arbetsformer som fokuserades – men livsformer består enligt karlstads-
teorin också av kärleksformer i och med att en sociosexuell dimension har 
tillförts Højrups socioekonomiskt inriktade resonemang. Det finns två kärleks-
former enligt karlstadsteorin – en manlig och en kvinnlig. Den manliga kallas 
”de bemyndigades kärleksform” och bygger på tillgodogörande av kvinnors 
kärlekskraft; den kvinnliga kallas ”bekräftarnas kärleksform” och har sin basis i 
givande av omsorg. Det är genom den nämnda kärleksdimensionen, som tydlig-
ast kommer till uttryck i parrelationer, som manliga livsformer är kopplade till 
kvinnliga dito (Jakobsen 1999:96-110). 
     De kvinnliga livsformerna är ”husmoderns livsform”, ”representations-
hustruns livsform” samt ”medhjälperskans livsform”. Husmorslivsformen är 
kopplad till arbetarlivsformen och kan sägas vara den traditionella hemmafruns 

                                                        
13 Det är osäkert huruvida också självständighetens livsform bör brytas upp i två separata livsformer. 
Bergqvist (2004:151f) visar att det kan finnas dels en ”tjänstespecifik” och en ”varuspecifik” livsform 
inom det som nu ses som en livsform. Det vill säga: tjänsteproduktion kan leda till annan livsform än 
varuproduktion.  
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livsform. Livsformen är tydligt underordnad arbetarlivsformen i och med att 
ekonomiska resurser för överlevnad kommer från mannens förvärvsarbete. 
Husmorslivsformen är inriktad på hem och familj – livsformens ideologi är 
fokuserad kring lycka och välgång för de nära och kära (Jakobsen 1999:211ff). 
Till karriärlivsformen är representationshustruns livsform kopplad. I denna 
handlar det om att bidra med stil och respektabilitet till det manliga karriär-
arbetet. Det kan till exempel röra sig om att fungera som värdinna, festfixare 
och dylika saker. Kvinnan som lever denna livsform kan ha viss frihet för egna 
intressen – till exempel estetiska eller konstnärliga sysselsättningar som kan bi-
dra till en kultiverad stil – men ändå råder en tydlig underordning eftersom hen-
nes tillvaro förutsätter hans karriärarbete (Jakobsen 1999:223ff). När det gäller 
medhjälperskans livsform så är den kopplad till självständighetens livsform. Att 
vara medhjälperska betyder att hjälpa till när och där det behövs i mannens 
småföretagsverksamhet. Denna livsform är liksom de andra kvinnliga 
livsformerna underordnad sin manliga motsvarighet. Bland annat därför att 
medhjälperskan sällan äger lika mycket av företaget som den företagande 
mannen (Jakobsen 1999:234ff). 
     De kvinnliga motparterna till kapitalistens och investorns livsformer är inte 
utforskade. Men teoretiskt förutsätts ändå att det finns dylika. Hittills kallas 
detta förutsatta för ”investorinnans livsform”. 
    Det kan tyckas extremt märkligt att i dagens läge påstå att kvinnliga livs-
former är kopplade till intimsfären istället för förvärvslivet. Har livsformsteo-
retikerna helt missat kvinnors stora inträde på arbetsmarknaden under 1900-
talet? Nej, detta inträde har uppmärksammats av livsformsteorin, men det är 
skillnad på kvinnor som människor, och kvinnliga livsformer som är sociala 
strukturer. Människor har förflyttat sig, men kanske är de sociala strukturerna 
ändå mycket oförändrade (Jakobsen 1999:205-211, kap. 9)? Vi skall strax åter-
komma till denna mycket viktiga distinktion mellan människor och sociala 
strukturer. 

 

Multikulturalism 

 
Multikulturalismen, eller den multikulturella ansatsen, innebär i detta samman-
hang enkelt uttryckt att man betonar  kulturella skillnader där många spontant 
har sett likheter. Ansatsen är en utmaning mot dem som (till exempel inom 
etnologin) resonerar om enhetliga nationella eller regionala kulturer (svensk, 
dansk, värmländsk, småländsk kultur et cetera) som analytiska utgångspunkter. 
Den danska livsformsteorin hävdar att det finns kvalitativa, kulturella och ma-
teriella, olikheter inom till exempel den danska befolkningen. På liknande sätt 
har karlstadsteorin pekat på kulturella skillnader i det svenska samhället.14 Cent-

                                                        
14 Vilken räckvidd har livsformsteorin? Är den giltig för mer än det svenska samhället? Dessa frågor 
har, bedömer jag, inte diskuterats helt explicit inom realistisk livsformsteori. Ett försiktigt svar på den 
första frågan är: Livsformsteorin är giltig i nuvarande västerländska samhällen liknande det svenska. 
Ett djärvare svar lyder: Livsformsteorin är en giltig teori för alla nuvarande västerländska samhällen.  
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ralt är här framhävandet av kvalitativa skillnader, artskillnader mellan olika kul-
turer inom ett och samma territoriellt avgränsade samhälle. I ett specifikt sam-
hälle lever befolkningen under artskilda existensbetingelser (Højrup  1995:17ff). 
     Livsformsteorin antar dock inte enbart att samhällena innehåller artskilda 
kulturer, teorin hävdar också att dessa är självcentrerade till sin karaktär. ”Kul-
turel kontrast og etnocentrisk blindhed forudsœtter gensidigt hinanden”, skriver Højrup 
(1995:18). För att förstå denna självcentrering hos kulturerna kan vi göra en 
jämförelse med en självupptagen och egocentrisk person. Liksom en ego-
centrisk person mäter allt efter sin egen måttstock och har svårt att förstå andra 
människor har en självcentrerad kultur också denna slutenhet och blindhet in-
för det utomstående. Højrup kallar denna kulturella företeelse för ”etno-
centrism” eller ”livsformscentrism”. I den realistiska livsformsteorin benämns 
fenomenet istället ”sociocentrism”. Denna sistnämnda term föredras därför att 
etnocentrism lätt konnoterar konflikter mellan etniska grupperingar istället för 
mellan livsformer (Jakobsen & Karlsson 1993:201ff). 
     Eftersom etnocentrismen/sociocentrismen antas prägla hela samhället finns 
den naturligtvis även inom vetenskapen och bland de forskare som studerar det 
sociala livet. 15  Detta faktum leder till ett intrikat problem för 
samhällsvetenskaperna: Hur skall vi som forskare få syn på det som vår egen 
akademiska kultur gör oss blinda för? Højrup (1989:kap1) hävdar att så kallad 
begreppslogik utgör vägen i detta avseende. Detta betyder att forskare skall 
resonera sig fram till vilka samhälleliga strukturer som logiskt sett behövs för att 
göra samhället till det som det i nuläget är. Startpunkten i denna analys utgörs i 
den danska livsformsteorins fall av produktionssättsbegreppet. Højrup (i 
Jespersen, Melchior & Sandberg [red.] 2006:227) skriver följande om 
produktionssättsbegreppets roll i samband med livsformer: 
 
Et produktionsmådebegrep er en helhed af indbyrdes forbundne livsformer, der er så modsat 
indrettet i forhold til hinanden, at de netop komplementerer hverandre. De muliggør hinanden 
ved, at hver enkelt livsform producerer netop det, de andre livsformer ikke producerer, men 
som disse tvœrtimod fordrer som deres produktionsbetingelser for at kunne producere og 
reproducere sig selv. 
 
 
Nödvändighet 
 
”Videnskabelige problemer af teoretisk art løser man ikke ved at gå ud og lave et analytisk 
feltarbejde i Nørre Ubberup, man er nødt til at løse dem på mere principielle måder.” (Tho-
mas Højrup i Jespersen, Melchior och Sandberg (red.), 2006:304) 
 
Nödvändighet kan betyda olika saker. Vi kan skilja på den absoluta nöd-
vändigheten som finns i logiken – det är denna typ av logik som leder till att vi 
räknar 1+1=2. Denna nödvändighet har inga undantag utan är oinskränkt. En 
                                                        
15

 Enligt min mening är det lämpligt att en livsformsteoretiker i möjligaste mån klargör sin egen 
livsformstillhörighet för läsaren. Detta underlättar ju för läsaren att avslöja eventuell sociocentrism i 
den aktuella studien. Det är naturligtvis inte helt enkelt att genom introspektion fastställa 
livsformstillhörighet hos sig själv, men jag tror att jag lever en blandform mellan självständighetens 
livsform och karriärens livsform. 
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svagare, mer relativ, form av nödvändighet kallas ”naturlig nödvändighet” och 
kommer till uttryck i universums strukturerade karaktär. Den naturliga 
nödvändigheten är en svagare form av nödvändighet, eftersom man kan tänka 
sig att denna nödvändighet kunde vara annorlunda om universum vore annor-
lunda. Det är dock omöjligt att tänka sig att 1+1 skulle kunna bli något annat än 
2. Medan den naturliga nödvändigheten utsträcker sig till den faktiskt exister-
ande världen och till möjliga världar med liknande uppbyggnad som vår, ut-
sträcker sig den logiska nödvändigheten till alla tänkbara, möjliga världar (Lowe 
2006:146ff). Den naturliga nödvändigheten präglar förstås hela vårt univers-
um.16 Den framträder i naturlagarna, men också i mänskliga och sociala realitet-
er. Det är den naturliga nödvändigheten som strukturerar ting och fenomen till 
att bli just det som de här. Det är denna naturliga nödvändighet som gör att vi 
kan få grepp om, få kunskap om, tillvaron runt omkring oss. För att förstå kri-
tiska realisters syn på världens strukturering är det av vikt att känna till begrep-
pet ”tendens”. Det förhållandet att världen är strukturerad betyder inte att den 
är lagbunden på ett fatalistiskt sätt; det betyder endast att vi kan sluta oss till att 
saker och ting har tendenser att göra si och så på grund av objektens specifika 
strukturering (Danermark et al 2003:97ff).   
     För att komma från den blindhet för det annorlunda som etnocentrismen 
leder till, menar Højrup et al att man i forskning behöver se på samhället utifrån 
logisk nödvändighet. Det behövs en logisk utspecificering av sammanlänkade 
begrepp för att få grepp om samhället i sin helhet. Den logiska utspecifieringen 
startar dock inte från noll – det behövs ett begrepp som kan utgöra startpunkt. 
För Højrup fungerar det marxistiska produktionssättsbegreppet som ingångs-
begrepp (Jespersen, Melchior & Sandberg [red.] 2006:kap. 6). Han konstaterar att 
dagens västerländska samhälle är uppbyggt av två produktionssätt – kapitalism 
och enkel varuproduktion.  ”Kapitalism” och ”enkel varuproduktion” är viktiga 
begrepp inom den marxistiska teoribildningen. Medan begreppet kapitalism 
som bekant har en klar plats inom teorin är dock den enkla varuproduktionens 
position oklar. Huvudsakligen kan marxister se den enkla varuproduktionen 
som något tillhörande kapitalismen (som en tidig form av kapitalism, eller som 
en produktion helt underställd kapitalismen) eller som ett eget produktionssätt 
skilt från kapitalismen (Fryklund & Peterson 1981, kap. 2). Højrup utgår från 
det andra synsättet (Højrup 1989:40f och 196-203). 
     Utifrån produktionssättsbegreppet går han sedan vidare och introducerar ett 
praktik-begrepp. De två produktionssätten leder alltså till ett antal sociala prak-
tiker, med tillhörande ideologier (som bland annat innehåller idéer om vad som 
är ett gott liv). Och utifrån praktikerna härleds sedan livsformer. Livsformerna 
utgör för Højrup (1995:kap. 4) den logiska utspecifieringens slutpunkt – 
begreppet livsform benämns därför terminalbegrepp.  
     Vi har ovan berört den danska teorins mest abstrakta sidor men den inne-
håller också mer jordnära aspekter, det vill säga empiriskt inriktade studier. 
Højrup skiljer härvidlag mellan två olika faser i sitt teoretiserande: mellan det 

                                                        
16 Men finns det också områden i världen som är icke-strukturerade? Denna fråga aktualiseras i 
nästa kapitel. 
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som sker i ”den teoretiska verkstaden” och det som inträffar i ”modell-
verkstaden” Den teoretiska verkstaden utgörs av den renodlat teoretiska utspec-
ificeringen av begrepp medan modellverkstaden inbegriper det empiriska arbet-
et och dess konsekvenser. I modellverkstaden justeras de begrepps-
konstruktioner som har skapats i teoriverkstaden, så att de kan bli maximalt 
förklarande (Jespersen, Melchior & Sandberg [red.] 2006:286ff). 
     Det är dock viktigt att betona att trots mötet mellan begrepp och empiri så 
ser inte de danska forskarna sin teori som grundad i det empiriska. Istället be-
traktas teorin som ett verktyg att ”genomlysa” empirin med. En följd av detta 
synsätt blir att livsformer inte kan tolkas som fållor som man kan sortera sam-
hällets undersökta människor i. Genomlysningen av empirin, av konkreta män-
niskor, leder tvärtom till slutsatsen att personer ofta lever under inflytande av 
flera olika livsformer samtidigt (Jespersen, Melchior & Sandberg [red.] 2006:kap 
6).    
     Den danska livsformsteorin är ofta svårbegriplig och denna svårbegriplighet 
som präglar Højrups teori blir förmodligen allra mest påtaglig när det gäller just 
förhållandet teori–empiri. Bland annat hävdar han, paradoxalt nog, att konkreta 
människor och konkreta sociala fenomen realiserar begreppslogiska 
konstruktioner. Han tycks alltså hävda att samhället avspeglar teorin istället för 
tvärtom! 
     För att undvika dylika underliga konsekvenser valde Jakobsen och Karlsson 
(1993) att flytta över livsformsteorin till ett kritiskt realistiskt fundament. 
Kännetecknande för den kritiska realismen är dess tydliga framhävande av 
ontologin. Till skillnad från de flesta andra moderna eller postmoderna 
vetenskapsteoretiska strömningar, ligger alltså inte tonvikten vid epistemologi. 
Bhaskar varnar för den ensidiga inriktningen på kunskapen och dess 
förutsättningar, och menar att väldigt många forskare i dagens akademier begår 
”det epistemiska felslutet”. Det vill säga: ”världen” blir för många akademiker 
synonym med vår kunskap om världen. Bhaskar understryker att världen alltid 
är större och mer komplex än vår kunskap om den (Bhaskar 1997:36f).   
     I den realistiska livsformsteorin är det naturlig nödvändighet istället för log-
isk nödvändighet som står i centrum. Framhävandet av naturlig nödvändighet, 
av världens strukturerade karaktär, är ett utslag av en ontologisk djärvhet som är 
typisk för kritisk realism (Bhaskar 1997:kap. 3).17 Ett centralt ontologiskt an-
tagande inom den kritiska realismen är att det finns en objektiv, strukturerad 
verklighet oberoende av våra begrepp om världen. Verkligheten ses alltså inte 
enbart som en social konstruktion eller dylikt, utan istället något som till stor 
del finns oavsett om vi vill det eller inte. Men vad finns det för skäl att anta att 
verkligheten till stora delas existerar oberoende av våra föreställningar om den-
samma? Det finns naturligtvis flera och invecklade svar på denna fråga men 
Danermark et al (2003:43) skriver: ”I vardaglig praktik är det påtagligaste bevis-
et på verklighetens autonoma existens det förhållandet att vi kan ta fel. Att 

                                                        
17 ”Ontologisk djärvhet” leder lätt vilse. Således är det tur att kritisk realism också kännetecknas av 
en balanserande ingrediens – en epistemologisk försiktighet; en fallibilism. I kritisk realism framförs 
tydligt att vår kunskap om den objektiva verkligheten alltid är felbar till sin karaktär (Sayer 2000:68ff). 
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försöka ”definiera sin egen verklighet” och leva i enlighet med detta kan 
komma att visa sig just mycket opraktiskt”. 
     Den kritiska realismen utgår inte bara från empiriska observationer som det 
görs inom empirismens tradition.  De kritiska realisterna talar härvidlag om 
verklighetens tre domäner – ”empirins domän”, ”det faktiskas domän” samt 
”verklighetens domän”. Den empiriska domänen innehåller det som observeras 
på ett direkt eller indirekt sätt. Den faktiska domänen är större och rymmer 
även sådant som inte erfars men som är erfarbart. Störst är dock verklighetens 
domän som även rymmer sådant som existerar men inte kan observeras. I 
verklighetens domän finns många av de strukturer och mekanismer som skapar 
händelser i världen (Danermark et al 2003:46ff) 
     ”Struktur” och ”mekanism” är mycket centrala begrepp i kritisk realism och 
därmed i realistisk livsformsteori. Struktur betyder ”internt relaterade objekt” 
och kan finnas på alla möjliga nivåer – det finns strukturer i atomer, i 
människokroppen, i samhället, i solsystemet, och så vidare (Danermark et al 
2003:97-102). Två typer av strukturer kommer att bli särskilt aktuella i denna 
avhandling – Margaret Archer kallar dessa två: Personal Emergent Properties (PEP) 
och Structural Emergent Properties (SEP). PEP är strukturer inne i enskilda män-
niskor. Det handlar om förmågor som vi har specifikt därför att vi är personer 
– som förmågan att tänka, vilja, känna, älska och hata et cetera (Archer 
2000:kap. 9). SEP har kallats ”materiella strukturer” i tidigare realistisk 
livsformsteori, men jag vill framöver hellre använda ordet ”sociala ägande-
strukturer”. Hur som helst, Archer (1995:175) definierar SEP som fördelningen 
av materiella resurser i samhället – och det kan röra sig om sådant som mark, 
företag och pengar, men också sådant som mänskliga, kroppsliga resurser som 
exempelvis emotionell energi. Med ”internt relaterade” menas att det finns ett 
beroende mellan objekten. Beroendet är av sådan karaktär att åtminstone ett av 
objekten skulle upphöra att vara vad det essentiellt är, om inte relationen fanns.  
     ”Mekanism” är det vanliga namnet inom kritisk realism på en strukturs kau-
sala kraft, en strukturs förmåga att verka, att få saker att hända. (Jag vill hellre 
använda ordet ”kapacitet”, vilket jag kommer att göra från kapitel 4 och framåt. 
Jag förklarar i detta kapitel varför jag vill byta ord). En mekanism kan vara verk-
sam eller icke-verksam; den kan vara aktualiserad eller endast existera som 
något potentiellt. Ta till exempel mekanismerna i mina händers strukturer. De 
är verksamma när jag skriver detta på datorn. Men när jag sover befinner sig 
mina händers mekanismer enbart i ett potentiellt läge. Till yttermera visso finns 
det olika slags aktualiseringar av mekanismer. Detta har inte tidigare diskuterats 
inom livsformsteorins ram, men jag behöver ta upp frågan i kapitel 4.  
     På grund av att det finns olika domäner, som nämndes ovan, är ofta inte 
strukturerna och mekanismerna direkt observerbara. Verkligheten är inte 
omedelbart transparent för förnuftet. För att nå strukturerna och mekanism-
erna krävs ofta18 den specifika form av tankeoperation som Bhaskar benämner 
retroduktion. Det är egen typ av operation vid sidan av de mer bekanta de-

                                                        
18 Ofta, men inte alltid, eftersom mekanismer ibland kan vara helt synliga. Om vi till exempel öppnar 
ett gammaldags urverk kan vi mycket direkt se hur klockans mekanismer arbetar. 
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duktion, induktion och abduktion. Målet för retroduktionen är, som jag 
nämnde i inledningskapitlet, att komma fram till det som kallas ”transfaktiska 
villkor”, det vill säga de förutsättningar som är nödvändiga för att ett 
existerande fenomen skall vara just det fenomen som det är. För att komma 
fram till de transfaktiska villkoren måste man börja med att beskriva och 
analysera konkreta företeelser. Processen som leder från konkreta fenomen till 
transfaktiska villkor går via kontrafaktiskt tänkande. Man utför tankeexperiment 
och på det viset klargörs det, vad kärnan är i olika fenomen. 
     Retroduktionen aktualiserar en annan form av generalitet än den gängse. 
Den vanligaste formen innebär att man försöker fastslå hur förekommande ett 
fenomen är i tid och rum, på ett kvantitativt sätt. För den kritiska realismen är 
emellertid en annan form av generalitet mer intressant. Det rör sig då om en 
mer ontologisk form av generalitet. Vad beträffar denna generalitet så handlar 
det just om att hitta generella, bakomliggande mekanismer. För att kunna greppa 
dessa behövs inte, som vid konstateranden av den tidigare nämnda 
generaliteten, studier av många objekt. Det kan istället räcka att undersöka 
några få på ett djupgående sätt, med hjälp av retroduktion. (Jakobsen 
1999:134ff) 
     En central tanke i den kritiska realismen är, att tillvaron ontologiskt sett är 
stratifierad i olika ”strata” (eller skikt, eller nivåer) med sinsemellan olika och 
specifika mekanismer. En vanlig grundläggande indelning av strata är denna: ett 
fysiskt, ett kemiskt, ett biologiskt, ett psykologiskt samt ett socialt. Det fysiska 
ses som mest basalt medan det sociala kan betraktas som den evolutionära 
nykomlingen. Stratifieringen innebär att de ”övre” eller ”senare” stratumen 
också innehåller mekanismer från ”nedre” eller ”tidigare” stratum. Till exempel 
innehåller det kemiska stratumet också fysiska mekanismer; det sociala 
innehåller ingredienser från alla de andra, et cetera.  
     För att förstå stratifieringen behöver vi bekanta oss med ett annat avgörande 
kritiskt-realistiskt begrepp – ”emergens”. Emergens är sättet som ett nytt 
stratum uppstår på. Begreppet syftar på processen som sker när en kombination 
av mekanismer på ett specifikt stratum leder till att något nytt bildas som skapar 
ett eget stratum. Det rör sig i sådana fall om att summan av helheten blir något 
annat än delarna. Det nya som uppkommer kan inte reduceras till sina 
beståndsdelar. Ett typiskt exempel är kombinationen syre och väte, som inte 
bara förblir syre och väte om de förenas utan också blir vatten (Danermark et al 
2003:102-116).  
     Teorin om den stratifierade verkligheten får bland annat viktiga konsekvens-
er för samhällsvetenskaplig forskning. Jag vill nu peka på två konsekvenser som 
är viktiga att tänka på i livsformsteoretiska sammanhang. 
     För det första leder tesen om stratifiering till en mycket bestämd synpunkt 
vad gäller den gamla samhällsvetenskapliga stridsfrågan om relationen mellan 
individ och samhälle, eller agent och struktur för att uttrycka det mer abstrakt. 
Stratifieringstanken leder till att man kan inta en mellanposition mellan metod-
ologisk individualism (samhället är summan av individers handlingar) och 
metodologisk kollektivism (individen är ett slags resultat av samhället). Kritiska 
realister räknar både med individers och samhällens kausala krafter. Sociala 
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strukturer ger hinder och möjligheter för agenten; agenten upprätthåller och 
förändrar den sociala strukturen. Ingen allsmäktighet återfinns vare sig hos in-
divid eller samhälle. Frågan ”vad bestämmer” får avgöras från fall till fall. 
Bhaskar (1989:34f) talar om en ”transformationsmodell” rörande den aktuella 
kopplingen mellan agent och social struktur; Margaret Archer (1995) har ut-
vecklat denna modell till ”analytisk dualism” där också en tidsdimension 
rörande strukturella förändringar har infogats.  
     Kärnan i analytisk dualism är att man analytiskt måste skilja på människor 
och sociala strukturer. Människor har specifika krafter, som till exempel att 
handla, vilja, tänka och känna – som sociala strukturer inte har. Sociala struk-
turer har, däremot, förmågan att positionera människor – att ge olika människor 
olika ”positionsintressen” och ”möjlighetskostnader”. Ett exempel: Om jag är 
småföretagare så formas min relation till semestrande av de positionsintressen 
och möjlighetskostnader som finns i självständighetens livsform. Positions-
intresset, intresset av att handla på visst sätt utifrån en specifik samhällsposition, 
är här att ha mycket lite semester eftersom småföretagandet kräver ständiga 
insatser av mig året om – det går aldrig att frikoppla sig från företagandet, an-
svaret hänger alltid med. Mina möjlighetskostnader rörande semestrar är alltså 
höga. Naturligtvis finns det möjligheter även för mig att ta en lång semester, 
men då får jag vara beredd att betala ett relativt högt pris. Jag måste kanske 
stänga firman under semesterperioden och på det viset kanske jag missar kun-
der, vilket är hotande för företagets existens och därmed för min eftertraktade 
självständighet (Danermark 2003:kap. 4).    
     Människor och sociala strukturer tillhör olika strata. Det psykologiska, 
”mänskliga” stratumet kan sägas föregå de sociala strukturernas – det sociala 
tycks ha emergerat ur det psykologiska. De sociala strukturerna är beroende av 
att det finns människor som agerar – men människan kan i viss mån finnas utan 
sociala strukturer (I alla fall någon tid. Vi kan tänka oss ett samhälleligt  kris-
tillstånd exempelvis. Även om totalt kaos skulle bryta ut och samhälls-
funktionerna slutade fungera så skulle människor ändå överleva en tid).  
     Mycket kan sägas om agentskap och sociala strukturer, men det viktigaste i 
detta sammanhang är följande: Livsformer och konkreta människor är analytiskt sett 
två helt skilda fenomen som befinner sig på olika strata av verkligheten. När jag i denna bok 
resonerar kring arbetsformer, kärleksformer och livsformer, så talar jag om sociala strukturer 
(främst sociala ägandestrukturer) och inte om konkreta människor. Det finns människor 
som helt lever i enlighet med de nämnda strukturerna, men också personer som går emot dem. 
Vidare är det mycket vanligt att leva blandformer av livsformer.  
     Den realistiska livsformsteorin betonar, liksom Højrup, att livsforms-
begreppet inte är till för att kategorisera människor, att stoppa människor i fack. 
Så det faktum att många individer lever blandformer är inte alls ett problem 
utifrån teorin. Syftet är inte att sortera folk utan att kartlägga sociala krafter. 
     Det samhälleliga stratumet kan i sig sönderdelas i olika nivåer. Inom 
livsformsteorin skiljer man härvidlag på en materiell struktur/social ägande-
struktur som handlar om positioner inom fördelningen av materiella resurser 
(som land, företag, pengar, men också fysiskt kroppsliga resurser som arbets-
kraft et cetera) i ett samhälle (Archer 1995:175ff), och en kulturell struktur som 
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innehåller olika idéer och föreställningar. Den sociala ägandestrukturen betrakt-
as som mer grundläggande och är den varur den kulturella emergerar (Archer 
1995:179ff). Den kulturella strukturen, Culture Emergent Properties (CEP), består 
av abstrakta objekt, begrepp, teorier, föreställningar et cetera – den kan liknas 
vid ett slags platonsk ”idévärld” (Archer 1989). Relationerna mellan dessa ob-
jekt är logiska, inte kausala – och därför är inte det dominanstema som har valts 
i denna bok användbart på detta stratum. Jag skall återkomma till detta dilemma 
strax. 
     Den andra konsekvensen som följer av stratifieringstanken är, att samhället 
ses som något mycket svårstuderat och oförutsägbart. Kritiska realister talar 
härvid om att samhället är ett öppet system. I och med att samhällsvetenskapen 
studerar ”de övre” eller ”de nyare” stratumen så är det en mångfald mekan-
ismer som man måste ta hänsyn till. Även ”lägre” och ”äldre” strata finns ju 
med i och med emergensen, som tidigare har nämnts. Det är mycket svårt att 
avgöra vilket stratum som de avgörande mekanismerna finns i. Tänk till exem-
pel om vi skulle studera orsaker till kriminalitet. Då kan vi tänka oss att orsaker 
kan ligga på ett samhällsstrukturellt plan – det kan vara ojämlik resursfördelning 
och så vidare som ligger bakom. Eller vi kan gå ned ett stratum och titta på 
psykologiska orsaker. Eller varför inte ned till biologin – finns det biologiska 
avvikelser hos de kriminella? Ja, kanske är det till och med relevant att beröra 
ett kemiskt stratum – kanske kan vi fundera på drogers kemiska inverkan på 
hjärnan och deras konsekvenser för kriminellt beteende (Jfr Danermark 
2003:111-116).   
 
 
Vardagsliv 
 
”Kœrligheden råber ud sin nødvendighed ud over Danmark.” (Speakerröst i TV-serien Charlot 
og Charlotte, 1996) 
 
All livsformsteori handlar om vardagslivet. Detta fokus är mycket naturligt med 
tanke på att livsformsteorin har uppstått som en teori inom etnologin – denna 
nämnda disciplin är ju till stora delar inriktad på det vardagliga (se till exempel 
Ehn & Löfgren 1996:78f). Men vad menar man med vardagsliv? Jag vill hävda 
att denna fråga har besvarats alltför vagt hittills inom livsformsteorin, och jag 
vill därför diskutera den i kapitel 5. Men oavsett vagheter, så kan man konstat-
era att Højrup och karlstadsteorin ger olika svar. För Højrup står det klart att 
vardagsliv främst har med ekonomisk produktion att göra – han använder ju 
det marxistiska produktionsättsbegreppet som ingångsbegrepp (Jespersen, Mel-
chior & Sandberg 2006:kap 6).  
     Realistiska livsformsteoretiker håller med om att ekonomin utgör en viktig 
del av vardagslivet (en annan är den sociosexuella dimensionen som vi strax 
skall behandla). Men istället för ”produktionssätt” fokuserar den realistiska livs-
formsteorin begreppet ”arbete”. Det finns flera skäl bakom den ändrade in-
riktningen. Dels kan det hävdas att begreppet produktionssätt skymmer det 
faktum att det även finns icke-ekonomisk produktion, som sociosexuell dito. 
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Dels har ju Højrup et al visat med all önskvärd tydlighet att det kvinnospecifika 
arbetet inte kan teoretiseras utifrån produktionssättsbegreppet. Jakobsen och 
Karlsson hävdar således att det vidare arbetsbegreppet bör vara en av den sven-
ska teorins utgångspunkter. 
     Den realistiska livsformsteorins arbetsbegrepp hämtas i stort sett från Karls-
sons (1986) utredning i avhandlingen Begreppet arbete. Ideologier, definitioner och soc-
iala former. I denna skrift argumenterar författaren, med inspiration från Karel 
Kosíks humanistiska marxism, för att arbetsbegreppet bör definieras på ett onto-
logiskt sätt. Detta innebär att vi skall tränga bakom våra empiriska data om 
arbetslivet, och koncentrera oss på arbetets allmänna och tidlösa karaktäristika, 
dess plats och roll i människans varande och natur. Den ontologiska förank-
ringen behövs, enligt Karlsson, som en vägvisare till de områden i det sociala 
livet där arbetsbegreppet sedan empiriskt kan studeras. Och den ontologiska 
inriktningen är naturligtvis mycket passande i ett kritiskt realistiskt perspektiv. 
Det är främst Kosíks idé att arbetet är ”görandet i nödvändighetens sfär” som 
Karlsson tar fasta på. ”Görande” är ett begrepp som kommer från Hegel och 
syftar på en aktivitet där hela människans väsen har möjlighet att komma till 
uttryck. I görandet drar (på något sätt, som vi får anledning att återkomma till) 
arbetskraften med sig hela människan så att en helhetlig aktivering sker. Kosíks 
definition innebär att arbete betraktas som en aktivitet som sker på grund av ett 
yttre materiellt tryck, en extern materiell nödvändighet. Det betyder vidare att 
ett görande måste studeras i social kontext för att man skall kunna avgöra huru-
vida det rör sig om arbete eller inte; samma aktivitet (i sig själv, isolerad) kan 
alltså vara arbete eller icke-arbete. Som exempel kan vi tänka oss en doktorand i 
litteraturvetenskap som en kväll ligger i sin säng och läser en skönlitterär bok. 
Om doktoranden läser boken för sitt avhandlingsprojekt är läsandet ett arbete, 
om han/hon däremot gör det enbart för sitt nöjes skull utan tanke på sitt 
förvärvsarbete rör det sig om icke-arbete (Karlsson 1986:41f). 
     Utifrån den ontologiska definitionen av arbete som görandet i nödvändig-
hetens sfär går sedan Karlsson vidare och teoretiserar arbetsformer, det vill säga 
de materiella strukturer/sociala ägandestrukturer som strukturerar arbetet i 
specifika samhällen. I livsformsteorin hävdas det att en arbetsform består av 
både en materiell struktur/social ägandestruktur och en kulturell struktur. Det 
vill säga den utgörs av en position i fördelningen av materiella resurser, samt av 
en egen uppsättning idéer och föreställningar (Jakobsen 1999:71).  
     Den realistiska livsformsteorin räknar i nuläget med tio arbetsformer. Sex av 
dessa är utförligt beforskade, två av dem är lite undersökta och två är i stort sett 
bara logiskt förutsatta. 
     De sex första är: egenarbetsformen (som ingår självständighetens livsform), 
medhjälpsarbetsformen (i medhjälperskans livsform); lönearbetsformen (i 
arbetarens livsform), husmorsarbetsformen (i husmoderns livsform); karriär-
arbetsformen (i karriärens livsform) samt representationsarbetsformen (i 
representationshustruns livsform). Vad beträffar egenarbetsformen, lönearbets-
formen och karriärarbetsformen så motsvarar de i stort sett det som Højrup 
räknar som hela självständighetens livsform, arbetarlivsformen och karriärar-
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betsformen. Højrup (1989:86ff) hävdar ju nämligen att livsformer enbart hand-
lar om positioner i förvärvslivets ekonomiska produktion.  
     Egenarbetsformen är således den form av arbete som sker inom småföretag-
samhet och enkel varuproduktion. Karaktäristiskt för denna form av arbete är, 
som Højrup konstaterade, att det inte finns någon uppdelning mellan arbete 
och fritid samt att självständighet är det nav kring vilket verksamheten rör sig 
(Bergqvist 2004). Egenarbetsformen är enligt Jakobsen och Karlsson (Jakobsen 
1999:190f) en strukturellt manlig arbetsform som är kopplad till den kvinnliga 
medhjälpsarbetsformen. Medhjälpsarbetet är ett underordnat arbete inom den 
enkla varuproduktionen där det gäller att stödja egenarbetaren när, och där, det 
behövs i företagsverksamheten. Vidare ingår stora arbetsuppgifter inom hem 
och familj (Jakobsen 1999:234f).   
     När det gäller lönearbetsformen så är det en manlig arbetsform, hemma-
hörande i det kapitalistiska produktionssättet, som är uppbyggd kring säljandet 
av tid på en arbetsmarknad. Arbetet ses som medel för uppnåendet av en värde-
full fritid där självförverkligande kan äga rum (Jakobsen 1999:171f). I anslutning 
till lönearbetsformen finns den kvinnliga, underordnade husmorsarbetsformen 
där omsorgsarbete inom hem och familj är i fokus. Denna struktur är hemma-
fruns arbetsform (Jakobsen 1999:211ff). 
     Också karriärarbetsformen hör till kapitalismen, men här handlar det om att 
sälja personlig unicitet istället för tid. Vidare är här arbetet (och dess karriär-
stegar) ett självändamål som fritiden underordnas (Jakobsen 1999:179f). Vid 
sidan av den manliga karriärarbetsformen återfinns den kvinnliga 
representationsarbetsformen. Eftersom karriärarbete i hög grad innebär att 
privatlivet anpassas till karriärens krav på representation och stil, behövs ytter-
ligare stöd från arbetsformens kontext. Således är den underordnade 
representationsarbetsformen inriktad på att förse karriärarbetaren med den stil 
och representabilitet som krävs för en lyckad klättring i karriärstegen.  
     De två sparsamt utforskade arbetsformerna är kapitalistens och investorns 
arbetsformer. Jakobsen och Karlsson håller sig även här tätt intill de resone-
mang som Højrup har fört kring den danska teorins motsvarande livsformer. 
Det svenska tillägget är i detta avseende tesen att även dessa arbetsformer är 
strukturellt manliga (Jakobsen 1999:159ff). 
     De två endast logiskt förutsatta arbetsformerna utgörs av de kvinnliga, 
underordnade arbetsformerna som är kopplade till kapitalistens och investorns 
dito.   
     Vi har nu diskuterat arbete och arbetsformer, men dessa fenomen utgör inte 
hela vardagslivet och hela livsformerna, enligt realistiska livsformsteoretiker. Vi 
måste även räkna med kärlek och kärleksformer. En livsform är enligt den real-
istiska livsformsteorin 
 
sammanflödet av en position i ett ekonomiskt produktionssätt, en arbetsform, och en position i 
ett socio-sexuellt produktionssätt, en kärleksform. I sin egenskap av att organisera de två sociala 
processer – arbete och kärlek – som är oersättliga för det mänskliga livets fortbestånd utgör 
detta sammanflöde i ordets egentligaste mening en livsform. Och varje sådan livsform består i 
sin tur av en särskild praktik – en materiell social struktur – och en särskild ideologi – en kultur-
ell social struktur (Jakobsen 1999:111). 
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Men varför skall vi då blanda in kärlek i det hela? Jakobsen och Karlsson ser 
inkorporerandet av kärleksdelen som ett sätt att lösa interna problem i det teo-
retiserande som Højrup påbörjade. Ett problem med Højrups uppsättning av 
livsformer tycks nämligen vara att mycket av kvinnors kulturer och vardagsliv 
kommer i skymundan. Alla de specificerade livsformerna är på olika sätt an-
knutna till förvärvslivet, och detta har ju historiskt sett i stor utsträckning varit 
männens domän. Højrups kollega Lone Rahbek Christensen (1987:kap. 4-6) såg 
detta dilemma och utarbetade husmoderns livsform som en kvinnospecifik livs-
form kopplad till arbetarlivsformen, samt ”baklandets” livsform (begreppet kan 
ses som parallellt till det engelska backing up women) anknuten till karriär-
livsformen.  
     Rahbek Christensens elaborering fick dock inte stå oemotsagd inom den 
livsformsteoretiska forskargruppen. Man menade att hon hade gått för fort 
fram (Linde-Laursen 1989). Højrup hävdar i sina senare skrifter att det ännu 
inte är rimligt att tala om verkliga kvinnospecifika livsformer eftersom man inte 
har lyckats utspecificera dylika med produktionssättsbegreppets hjälp. Pro-
blemet med Rahbek Christensens analys är att den kommit till ett praxisbegrepp 
utan att passera genom produktionssättsbegreppet. Højrup skriver att vi i nu-
läget endast kan se Rahbek Christensens studie som ett första steg när det gäller 
utvecklingen av kvinnospecifika livsformer (Højrup 1995:104f). I väntan på 
ytterligare analyser kallar han ”de kvinnospecifika livsformerna” för ”tentative 
praksis-permutationer”(Højrup 1995:106).  
     Højrup och Rahbek Christensen misslyckades alltså med att utspecificera 
kvinnospecifika livsformer utifrån det ekonomiska produktionssättsbegreppet. 
Resultatet av detta misslyckande blir att den danska livsformsanalysen inte för-
mår förklara existensen av kvinnospecifika kulturer i samhället. 
     Eftersom produktionssättsbegreppet visade sig vara en återvändsgränd fick 
Jakobsen och Karlsson försöka hitta en ny väg för att teoretisera kvinnors kul-
turer. Härvid tar Jakobsen och Karlsson hjälp av Anna G. Jónasdóttirs (2002, 
2003) feministiska teori om ”kärlekskraft” och ”sociosexuell produktion”. 
     På ett nydanande sätt har Jónasdóttir skapat en realistiskt inriktad feministisk 
teori som både skiljer sig från de socialistiska feministernas betoning av arbetet 
(framför allt hushållsarbetet) och radikalfeministernas fokusering på sexual-
iteten. Jónasdóttir menar att essensen i ojämlikheten är den manliga ex-
ploateringen av kvinnors kärlekskraft (Jónasdóttir 2003:kap. 2 och 4). 
     När Jónasdóttir (2002, 2003) teoretiserar kärlek som ett samhälls-
vetenskapligt begrepp gör hon det hela tiden som en parallell till arbets-
begreppet. Hon menar att man hos Marx kan finna rudiment som gör det 
möjligt att tala om en dubbel materiell bas där både arbete och kärlek kan ingå. 
Både arbete och kärlek är konkreta, praktiska och kreativa aktiviteter, enligt 
Jónasdóttir. Båda aktiviteterna har stora emancipatoriska potentialer som dock 
kan alieneras och exploateras. Medan arbetet främst berör ett skapande av medel 
för liv, innebär kärleken ett skapande av det mänskliga livet i sig självt. Det vill 
säga: Dels skapas mänskligt liv genom barnavlingen, dels skapas och nyskapas 
vuxna människor som individuerade och socialiserade individer genom kär-
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lekens processer. Någon ontologisk definition av begreppet kärlek (liknande 
Kosíks gällande arbetet) har hon ännu inte presenterat; hon hävdar dock att i 
väntan på mer detaljerade utredningar kan man fastslå att könskärlekens två 
stora beståndsdelar är ”omsorg” och ”erotisk utlevelse”.  
     Den mänskliga förmågan till arbete kallas i marxismen, och i många andra 
sammanhang, för arbetskraft. På motsvarande sätt pekar Jónasdóttir på kärleks-
kraften, som i hennes teoretiserande kan sägas vara vår förmåga att bekräfta 
varandra som värdefulla varelser. Både arbetskraft och kärlekskraft är inne-
boende och typiskt mänskliga kapaciteter (Jónasdóttir 2002).  
     Betoningen av kärlek som produktiv aktivitet är mycket central hos Jónas-
dóttir. Hon tar således avstånd från de många som ser fortplantning, familjeliv 
och så vidare som reproduktion. Men kan man överhuvudtaget tala om produktion 
av människor? Människor är ju inget som tillverkas, inga kulturella artefakter! 
”Produktiv” är ett ovant ord i detta sammanhang, men är det ändå inte 
passande!? Ty är det inte något som produceras när kärlek sker!? Många har 
hört förälskade personer utropa: ”-Ååå, jag känner mig som en ny människa 
efter det att jag träffade X.” Har det inte skett skapelse, produktion i detta fall? 
Jag menar X har producerat en ny mer levande version av vår fiktiva person. 
Kärleken för in nya saker in i världen – precis som arbetet.19  
     En central tanke hos Jónasdóttir och livsformsteorin är att det sker ett ut-
nyttjande, en exploatering inom både arbete och kärlek. Både arbete och kärlek 
har alltså sina vinnare och förlorare. 
     När det gäller arbetet så ansluter sig livsformsteorin till Marx kända tanke-
gång att det sker ett utnyttjande, en exploatering genom lönearbetet (både det 
som sker i karriärarbetet och i det traditionella lönearbetet). Eftersom den 
arbetare som arbetar i ett kapitalistiskt företag inte får behålla rätten till den 
produkt som skapas, eller till del av företagets vinst, måste han räknas som ut-
nyttjad. Arbetaren kan ju inte skörda hela frukten av sitt arbete. Denna nämnda 
marxistiska tankegång syns inte så tydligt i livsformsteorin men den finns 
underliggande. 
     Livsformsteorin hävdar att det sker ett parallellt utnyttjande inom kärlekens 
område. Här är dock inte kontrahenterna arbetare–kapitalist utan man–kvinna. 
På ett strukturellt plan utnyttjar män kvinnors kärlekskraft. 
     Ordet ”exploatera” låter grovt; det låter nästan som om våld vore inblandat. 
Men utnyttjande tolkas här i en rätt teknisk mening – det handlar om vem som 
vinner och vem som förlorar, i stort. Det faktum att någon objektivt sett är ut-
nyttjad behöver inte innebära att den utnyttjade känner sig utnyttjad. Som ex-
empel kan vi tänka oss en lycklig person som är lönearbetare. I och med att han 
är lönearbetare så utnyttjas hans arbetskraft – han får inte del av företagets 
vinst, han kan inte vara med och påverka företaget och så vidare. Men han kan 
känna sig tillfredsställd trots dessa objektiva villkor. På liknande sätt är det med 

                                                        
19 Möjligen kan man hävda att just ordet ”produktivitet” är för starkt kopplat till arbete och ekonomi, 
och att man kunde uttrycka det kreativa i kärlek med annan benämning. Hans Joas för en intressant 
diskussion om ”kreativt handlande” där han menar att produktion inte bör ses som ett lika 
grundläggande begrepp som kreativitet. Produktion är bara en del av kreativiteten – två andra är 
”uttryck” (expression) och ”liv”. Se Joas (1996:58ff). 
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kärleken. En kvinna kan känna sig lycklig även om hennes kärlekskraft ut-
nyttjas. Hon kan tycka att kärleksrelationen är bra, och så vidare. Det av-
görande, utifrån exploateringsperspektivet, är inte det subjektiva, om hon är 
lycklig eller olycklig – det avgörande är om det är hon eller mannen som vinner 
mest kraft genom kärleksrelationen. Oftast tycks det vara männen som vinner 
mest kraft (självförtroende och så vidare) ur kärleksrelationer – och det är där-
för kvinnor ses som utnyttjade vad gäller kärlekskraft. 
     Det är viktigt att här påpeka det strukturella draget. Livsformsteorin säger 
inte att varje man utnyttjar kärlekskraft och att varje kvinna är utnyttjad – den 
säger istället att det finns strukturer, med mekanismer, som starkt driver män till 
att utnyttja och driver kvinnor till att bli utnyttjade. Men självfallet är det möjligt 
att gå emot strukturerna – det finns människor i vårt samhälle som gör detta. 
Och som vi redan har sett är det viktigt att skilja mellan människor och sociala 
strukturer. Människor lever ofta blandformer av livsformer. 
     Många som möter livsformsteorin, och annat liknande genusteoretiserande, 
hävdar att dessa idéer är föråldrade och menar: ”Visst, sådan var kärleken förr, 
men så är det knappast längre”. Men stämmer detta? Vi behöver till exempel 
inte titta oss mycket omkring för att se vilka olika, ofta outtalade, krav det finns 
på män och kvinnor i vårt samhälle. Det finns fortfarande ett slags krav på 
mannen att han bör vara ”aktiv”, initiativtagande och självhävdande. En 
”passiv” och mjuk man accepteras inte på samma sätt som en ”aktiv” och själv-
hävdande.20 Kvinnor har på motsvarande sätt fortfarande kravet på sig att hålla 
tillbaka sin självhävdelse och aggressivitet. Kvinnlig självhävdelse behandlas inte 
alls på samma naturliga sätt som den manliga. 
     Om vi övergår till det mer kärleksmässiga så kan vi konstatera att det fort-
farande finns mer tendens att acceptera (eller bejaka) mäns självhävdelse och 
ombytlighet i sexuallivet, än vad det finns när det gäller kvinnor. 
     Men kanske är läsaren ändå inte övertygad om mitt resonemang. Man kan 
peka på positiva trender med ändrade, mer tillåtande attityder i relation till 
kvinnlighet och manlighet och så vidare. Jag befarar dock att de gamla kär-
leksformerna är mycket segare än vad vi ofta tror. Ofta verkar det ju vara så, att 
nya sorters könsojämlikheter tillkommer när gamla faller bort. Visst har det 
hänt mycket positivt på senare tid, men vi får inte glömma det negativa. I 
skolorna tycks klimatet ha hårdnat (flickor blir kallade ”hora” utan anledning 
och så vidare) till exempel. Vidare tycks en utseendefixering och sexualisering, 
som främst drabbar kvinnor, tilltagit. Pornografin har fått mycket större makt 
genom Internet et cetera.  
     Hur som helst, Jónasdóttir och livsformsteorin menar att mäns ökade till-
gång till kärlekskraft, till bekräftelse, leder till att män får en större styrka i all-
mänhet att agera i samhället. Genom kärlekskraften får män självförtroende 
som gör att de kan avancera på alla fronter. Det är alltså ingen slump att män 
har de flesta ledande positionerna i ekonomi och politik et cetera. På mot-

                                                        
20 Citationstecknen kring ”aktiv” och ”passiv” beror på att jag i kapitel 8 kommer att ifrågasätta om det 
som vi brukar se som aktivt respektive passivt gör skäl för sina benämningar. 
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svarande sätt sker en dränering av kvinnors energi som gör att de inte får kraft 
nog till att ändra på sakernas tillstånd. 
     Eftersom ”kärlek” är ett ord laddat med mycket starka och positiva kon-
notationer kan det kanske upplevas som stötande att Jónasdóttir och livs-
formsteoretiker använder termen även om gravt exploaterande aktiviteter. Man 
bör dock härvidlag erinra sig parallellen till arbete: Liksom Marx använde 
samma term för alltifrån det värsta slavarbete till den mest utopiska och själv-
förverkligande verksamhet, tillämpar Jónasdóttir kärleksbegreppet på alltifrån 
våldsmässiga relationer till de mest reciproka och tillfredsställande relationer. 
Begreppet kärlek aktualiseras helt enkelt i alla relationer där transferering av 
kärlekskraft äger rum. Dylik överföring kan ske på många olika sätt – i extrem-
fallen: genom våld (till exempel när en person stärker sitt självförtroende genom 
att misshandla partnern) eller genom fredligt och jämbördigt samtycke.  
     Efter diskussionen om kärlekskraft och kärlek kan vi övergå till begreppet 
kärleksform. Framhävandet av kärlekens produktiva aspekt leder Jónasdóttir 
vidare till att även tala om erotisk produktion på systemnivå. Precis som ”eko-
nomi” kan ses som arbetets systemnivå kan ”sociosexualitet” betraktas som 
kärlekens (Jónasdóttir (2003:104f). Kärleksformer, som är sociosexuella mot-
svarigheter till ekonomins arbetsformer, strukturerar produktionen av mänskligt 
liv i specifika samhällen. Jakobsen och Karlsson hävdar att det är möjligt att 
identifiera två dominerande kärleksformer i vårt nuvarande samhälle – den 
manliga ”bemyndigade kärleksformen” och den kvinnliga ”bekräftande kärleks-
formen”. Den bemyndigade återfinns i de manliga livsformerna och den 
bekräftande i de kvinnliga. Författarna framhåller att den rudimentära begrepps-
apparaten rörande det samhällsvetenskapliga kärleksbegreppet, leder till att vi 
bör vara mer öppna vad gäller antalet kärleksformer än vad beträffar antalet 
arbetsformer. Det kan finnas betydande kärleksformer som ännu är teoretiskt 
oupptäckta. Man torde dock kunna sträcka sig så långt som att hävda, att de 
ovan nämnda formerna i vilket fall som helst tillhör de dominerande struktur-
erna inom den sociosexuella produktionen.  
     Liksom arbetsformer är kärleksformer uppbyggda av en materiell 
struktur/social ägandestruktur och en korrelerande kulturell struktur. 
     Mål–medel-analysen är även möjlig att tillämpa på kärleksformernas sociala 
ägandestrukturer. Vid en sådan applicering noterar man snabbt att de två sociala 
ägandestrukturerna ger uttryck åt två skilda rationaliteter. Jakobsen och Karls-
son kallar bekräftarnas praktik för en omsorgspraktik medan de bemyndigades 
benämns tillägnelsepraktik. I den första är det inneboende målet den manliga 
partnerns välgång samt kärleksrelationens fortlevnad. Medlet är i detta fall 
kvinnan själv och all den kärlekskraft hon kan uppbåda. I den manliga 
tillägnelsepraktiken däremot, är det mannens personliga utveckling (rörande 
yrkesliv, fritidsintressen och så vidare) som utgör målet. Kvinnan och hennes 
bekräftande kärlek blir ett medel för att nå detta mål (Jakobsen 1999:88-110).     
     Precis som när det gäller arbetsformernas kulturella strukturer, ingår idéer 
om tid och tidsanvändning i kärleksformernas kulturella strukturer. I de be-
myndigades kulturella struktur finns ett tydligt antagande om att männen själva 
äger sin tid. Ideologin uttalar alltså en tidsmässig frihet: som mansperson finns 
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det en rätt att bestämma själv över tiden utan att någon annan skall lägga sig i. 
Visserligen kan tid behöva säljas för överlevnadens skull (som i lönearbetet), 
men det är fortfarande hans egna tid som säljs och han får egna resurser som 
betalning för detta. 
     I bekräftarnas ideologi finns på motsvarande sätt en rakt motsatt idé om att 
tiden är andras – till exempel mannens, barnens, de gamla föräldrarnas et cetera. 
Omsorgspraktikens öppenhet mot andras behov leder helt enkelt till att det inte 
finns utrymme för egen personlig tid för bekräftarna själva. På grund av att 
tiden permanent är andras tid är begreppet ”fritid” irrelevant i denna kärleks-
formsideologi (Jakobsen 1999:108f). 
 
 
Vilka delar av teorin blir aktuella fortsättningsvis? 
 
Den realistiska livsformsteorin innehåller olika teman – därför är det naturligt-
vis svårt att utveckla teorin på alla fronter i en sådan här bok. Några av de 
teman som har diskuterats i det här kapitlet kommer jag att lämna obehandlade 
i den här avhandlingen framgent; medan andra teman kanske behandlas alltför 
mycket. Jag erkänner här att mitt mål initialt var att dra med mig hela den 
befintliga livsformsteoretiska begreppsapparaten genom min studie, och utöver 
detta lägga till egna begreppsliga konstruktioner. Men detta misslyckades jag 
med; det var ett för svårt projekt – så min fokusering på vissa teman är således 
helt pragmatiskt motiverad. Några saker som kommer att lämnas obehandlade 
är följande: praktikbegreppet och mål-, medelanalysen kopplad till denna. Här 
kommer jag istället att fokusera begreppet social ägandestruktur. Vidare 
kommer jag att i stort sett utelämna diskussion om de kulturella strukturerna 
(Culture Emergent Properties, CEP; ideologierna i livsformerna), och fokusera de 
sociala ägandestrukturerna. Detta beror på att mitt valda dominansfokus inte är 
tillämpbart på kulturella strukturer; vi finner inte kausal dominans där. Vi kan 
finna hierarkier, men inte dominans – detta gör att livsformsideologierna i stort 
sett får läggas åt sidan i denna studie.  
      Jag kommer även att lämna tidsdiskussionen därhän – det vill säga frågor 
om ”min tid” respektive ”andras tid”.  
     Om vi övergår till det som kanske får för mycket belysning i det följande är 
temat att ”människorna har förts in livsformsteorin” aktuellt. Jag kommer alltså 
att betrakta ett teoretiserande om människan och hennes förmågor som en 
naturlig del av livsformsteorin; jag kommer att diskutera mycket kring 
människans arbets- och kärleksförmåga, och deras aktualiseringar, i det följ-
ande. I och med detta teoretiserande så går jag emot en tendens i tidigare 
livsformsteori där man tycks bedöma behandling av arbetsförmåga, 
kärleksförmåga, arbete samt kärlek som något tillhörande en ”basteori” som 
föregår livsformsteorin. För eget vidkommande menar jag att ett teoretiserande 
om människan är en självklar del av livsformsteorin om människorna verkligen 
har ”förts in” i livsformsteorin (Jakobsen 1999:65ff). Jag gör således ingen 
åtskillnad mellan basteori och den egentliga livsformsteorin – den egentliga 
livsformsteorin handlar även om människan och hennes förmågor.  
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     Ett annat tema som kommer att betonas starkt är ägandetemat som redan 
finns i teorin i och med kopplingen till Archers begrepp Structural Emergent 
Properties, sociala ägandestrukturer, samt kopplingen till marxistisk diskussion 
kring exploatering. För att undvika kommande förvirring hos läsaren måste jag 
redan nu påpeka att jag till skillnad från tidigare livsformsteoretiserande, men i 
enlighet med Archers (2004, 2007) sentida begreppsutveckling, framhäver en 
medierande nivå mellan agent och social struktur. Jag placerar arbetet och 
kärleken på den här nivån. I tidigare livsformsteori finns dessa fenomen på 
människans nivå tillsammans med förmågorna arbetskraft och kärlekskraft. 
Begreppsnivåerna i den befintliga teorin kan belysas med figur 2:1: 
 
 
Övergripande samhällsnivå:  
hela livsformsuppsättningen              
 
Samhällsstrukturell nivå:  
arbetsformer, kärleksformer, livsformer 
 
Människa/agent-nivå:  
arbetskraft, kärlekskraft, arbete, kärlek, görande 
 
Figur 2:1. Översikt över begreppsnivåer i befintlig  livsformsteori 
 
 
Och den nya skiktningen, och nya synen på livsformsteorins omfattning, som 
används i den här boken kan visas på följande sätt i figur 2:2. De nya begrepp 
som kommer att introduceras som komplement är kursiverade. 
 
 
Övergripande samhällsnivå:  
hela livsformsuppsättningen              
 
Samhällsstrukturell nivå:  
arbetsformer, kärleksformer, livsformer 
 
Medierande nivå:  
arbete, kärlek, vardagsliv, görande, skeende 
 
Människa/agent-nivå:  
arbetskraft, arbetsreceptor, kärlekskraft, kärleksreceptor 
 
 
Figur 2:2. Översikt över begreppsnivåer i föreligga nde avhandling 
 
 

Den egentliga 
livsformsteorin, enligt 
tidigare 
forskning 

Den egentliga 
livsformsteorin, 
enligt denna 
studie 
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Ytterligare en dimension som jag betonar i den här studien är den 
emancipatoriska dimensionen. Denna aspekt har tidigare mest förekommit 
implicit – ett tal om exploatering och så vidare förutsätter ju att vi borde ha ett 
mer emancipatoriskt tillstånd istället; vidare baseras livsformsteorin på kritisk 
realism inom vilken emancipationstemat är en viktig del – i denna studie blir 
dock den emancipatoriska dimensionen explicit. Liksom när det gällde den 
ovan nämnda människofokuseringen, så kan det även om emancipationstemat 
sägas, att det kanske framhävs alltför mycket i den här studien. Inte för att i och 
för sig är fel med en kraftig emancipationsfokusering, men möjligtvis därför att 
livsformsteorin inte är konstruerad för att kunna rymma denna klara inriktning 
på det emancipatoriska.  
 
 
Sammanfattning 
 
Jag har i detta kapitel presenterat den realistiska livsformsteorin och hävdat att 
den kan introduceras utifrån tre nyckelbegrepp – multikulturalism, 
nödvändighet och vardagsliv. Med hjälp av dessa begrepp kan också relationen 
till den ursprungliga danska livsformsteorin klargöras. Och i anslutning till 
begreppet nödvändighet kan det föras en introducerande diskussion kring 
kritisk realism. 
     Multikulturalism innebär här ett antagande om att det inom ett och samma 
territoriellt avgränsat samhälle (typ Sverige) finns ett antal artskilda 
levnadsförutsättningar och kulturer. Dessa levnadsförutsättningar och kulturer 
är relativt främmande för varandra och de erbjuder olika versioner av vad ett 
gott liv är. Konflikter uppstår lätt emellan dessa. Ett samhälle innehåller kort 
uttryckt olika livsformer. I den realistiska livsformsteorin räknar man med 
manliga och kvinnliga livsformer. De manliga är: kapitalistens och investorns 
livsformer, arbetarlivsformen, karriärens livsform och självständighetens 
livsform. De kvinnliga är: husmorslivsformen, representationshustruns livsform 
samt medhjälperskans livsform. 
     Vad gäller nödvändighet så använder den danska livsformsanalysen en logisk 
nödvändighet för att räkna ut vilka livsformer ett samhälle behöver för att vara 
konstruerat som det är. I den realistiska livsformsteorin pekas istället på naturlig 
nödvändighet, världens strukturerade ordning, och livsformer ses som verkligt 
existerande strukturer som bär upp samhället och gör det till vad det är. 
     Enligt kritisk realism är inte världen bara strukturerad utan också stratifierad 
i olika strata med mycket olika typer av strukturer. Den realistiska 
livsformsteorin gör härvid en viktig distinktion mellan strukturer i enskilda 
människor och sociala strukturer. Människa och samhälle befinner sig på olika 
strata. Det understryks med stor kraft att livsformer inte är samma sak som 
enskilda människor. 
     All livsformsteori handlar om vardagslivet. Medan den danska teorin i stort 
sett likställer det vardagliga med det ekonomiska, inkorporerar karlstadsteorin 
också en sociosexuell dimension. Enligt realistisk livsformsteori handlar 
vardagslivet om arbete och kärlek – båda är produktiva processer där medel för 
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liv respektive mänskligt liv i sig självt produceras. Båda processerna leder till att 
sociala strukturer bildas – arbetsformer, respektive kärleksformer – vilka i sin 
tur konstituerar livsformer som både är materiella och kulturella till sin karaktär. 
Inom både arbete och kärlek sker exploatering, men båda processerna äger 
dessutom outnyttjade emancipatoriska möjligheter. 
     Jag har i detta kapitel också förutskickat vilka aspekter av teorin som 
kommer att betonas i det följande, och vilka som kommer att lämnas 
obehandlade. Jag pekade på ägande- och emancipationsinriktningen som två 
aspekter som kommer att framhävas. Vidare påtalade jag att teoretiserande om 
mänskliga kapaciteter och kapacitetsanvänding, kommer att betraktas som en 
naturlig del av den realistiska livsformsteorin i det följande. Jag påpekade också 
att mål–medel-analys och livsformers kulturella strukturer är två saker som 
kommer att lämnas i stort sett obehandlade. 



 37

3 Dominanser – strukturella, personliga 
 
 
Introduktion 
 
I det här förberedande kapitlet skall jag precisera vad jag menar med dominans. 
Jag skall diskutera strukturell och personlig dominans. Men för att få grepp om 
dominans behöver vi avhandla ett mer grundläggande begrepp – 
”demiregularitet”. Ytterligare ett skäl till att vi skall titta på ett mer 
grundläggande begrepp än dominans är, att vi trots den stora 
dominansbetoningen i avhandlingen, också skall diskutera icke-dominans i 
framför allt kapitlen 5 och 8. Och vi behöver ett begrepp som kan fånga den 
här icke-dominansen. Låt oss alltså börja med detta mer grundläggande begrepp 
– demiregularitetsbegreppet.  
 
 
Demiregulariteter 
 
Dominans handlar, som redan nämnts, om något som händer; det handlar om 
kausal påverkan mellan entiteter, där en överordnad entitet påverkar en 
underordnad entitet. Dominans tillhör alltså en processuell aspekt av tillvaron; 
och jag vill hävda att vi inte kan undgå fokus på det processuella om vi är 
intresserade av vardagslivet. Jakobsen och Karlsson (1993:17) ringar ju in 
vardagen på detta sätt: ”Med människors vardag avser vi den sfär av livet som 
är underkastad kraven och möjligheterna från två grundläggande och 
nödvändiga, alltid närvarande (min emfas/J. A.) och aldrig ersättbara 
samhällsprocesser. Vi kallar dem ’arbete’ och ’kärlek ’.”   
     Det intressanta med detta är, att om vi studerar det ”alltid närvarande” så 
studerar vi något som blir problematiskt ifrån ett rent abstrakt, strukturellt och 
transfaktiskt förhållningssätt. Det vanliga sättet i kritisk realism att studera 
strukturer och kapaciteter, är att isolera dem på abstrakt sätt och studera dem 
transfaktiskt, det vill säga i ett läge bortanför aktualisering eller icke-
aktualisering. Man är då inte intresserad av hur de aktualiseras, och vad som 
händer i sådana fall, utan intresset är att se hur de ser ut rent abstrakt. Det 
intressanta med vardagslivsdiskussionen är, att vi här konfronteras med något 
som svårligen kan studeras rent transfaktiskt eftersom det till sitt väsen är så 
ständigt närvarande, så ständigt faktiskt! Den renodlade abstrakta, strukturella 
analysen som präglar tidig kritisk realism blir därför problematisk i realistisk 
livsformsteori. Som tur är har det dock, som tidigare nämnts, i den kritiskt 
realistiska strömningen på senare tid börjat föras diskussioner om att 
kapaciteter måste studeras mer faktiskt, mer holistiskt, mer syntetiskt om man 
överhuvudtaget skall få grepp om vad en kapacitet är i sig själv (Engholm 
1999). Vad en kapacitet är, hänger ju i hög grad samman med vad den har för 
funktionssätt när den aktualiseras, och hur den kan interagera med andra 
kapaciteter. Inriktningen i denna avhandlingen blir alltså något mer konkret än 
vad inriktningarna har varit inom tidigare realistiskt livsformsteoretiserande. I 
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och med ett fokuserande på hur kapaciteter aktualiseras, blir studien mer 
processuellt inriktad – men ändå försöker jag att vara så abstrakt som jag anser 
att det är möjligt att bli, i en studie av vardagsliv. Om tidigare livsformsstudier 
försöker frysa ögonblicket genom ett slags vanligt stillbildsfoto, vill jag ta ett 
foto där bländaren är öppen under en kort tid. Det leder till en stillbild där 
rörelsemönstren till viss del syns.  
     När mekanismer/kapaciteter aktualiseras verkar det nästan per definition att 
vara som så, att de börjar samverka med andra kapaciteter. En inriktning på 
kapacitetsaktualisering och en inriktning på det syntetiska blir därför lätt något 
synonymt. I samspelet mellan kapaciteter uppstår mycket lätt dominans – men 
jämviktslägen är naturligtvis ändå möjliga.21 Om vi fokuserar dominans så kan 
den ske på två fundamentala sätt. Antingen genom att någon av de interna 
komponenterna i en struktur börjar att dominera över andra komponenter 
inom strukturen – vi talar då om en inomstrukturell dominans. Eller så kan vi 
tänka oss en dominans där en struktur dominerar över en annan struktur – vi 
kallar detta för en mellanstrukturell dominans. Jag behöver alltså begrepp för att 
studera aktualiseringen och samverkan mellan kapaciteter; för att kunna studera 
de mönster som jag tycker mig se. Turligt nog finns sådana begrepp inom 
kritisk realism. Jag tänker på Tony Lawsons (1997:204ff) begrepp 
”demiregularitet”.  
     Detta begrepp syftar på en partiell regularitet mellan händelser. Lawsons 
begrepp är ett försök att hitta ett sätt att beskriva mönster i samhället, utan att 
behöva räkna med strikta regulariteter eller lagbundenheter som man opererar 
med inom naturvetenskapen. Eftersom samhället är ett öppet system där 
kapaciteter från många strata samtidigt är verksamma är det omöjligt att påstå 
att det finns strikta sociala regulariteter. Men trots detta finns det ju relativt 
stadiga samspel mellan kapaciteter på samhällelig nivå, någon total 
oförutsägbarhet råder inte. För att fånga detta mellanläge använder Lawson 
alltså begreppet demiregularitet. En demiregularitet är ett starkt, påtagligt 
mönster, men inte ett lagmässigt. Ett exempel på demiregularitet kan vara 
frånvaron av socialism i USA:s politiska liv. Det är en mycket stark trend 
genom hela USA:s historia, att socialistiska politiker och partier nästan helt lyst 
med sin frånvaro (Lipset 1996:kap. 3). Det finns naturligtvis inget lagmässigt i 
detta – socialism kan uppstå. Men tendensen är stark och man skulle bli 
överraskad om en stark socialism började blomstra i detta land. 
     Jag vill i denna avhandling utveckla demiregularitetsbegreppet något. Det 
finns framför allt två aspekter som jag inte tycker att Lawson tillräckligt beaktar. 
Den ena aspekten är att demiregulariteter inte nödvändigtvis är dominanser – vi 
kan också tänka oss kontinuerliga jämviktslägen mellan strukturer, eller inom 
strukturer som är aktualiserade. Den andra aspekten som inte tillräckligt 
uppmärksammas är att demiregulariteter lika gärna kan gälla en 
strukturs/kapacitets sätt att operera, som samspelet mellan 
strukturer/kapaciteter. Jag vill alltså hävda att vi härmed får två dimensioner av 

                                                        
21 Man kan kanske här koppla till Wrights (1994:146ff) diskussion om det ovanliga i jämviktslägen 
mellan sociala strukturer. 
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demiregulariteter. Dels dimensionen dominans–icke-dominans och dels 
dimensionen inomstrukturell och mellanstrukturell. Vi får alltså fyra utfall. 
Inomstrukturell dominans är det första – och som exempel på detta kan vi 
tänka oss mäns dominans över kvinnor inom genussystemet. Det andra utfallet 
är mellanstrukturell dominans. Som exempel här kan vi ta en stormakts 
krigföring mot ett litet land. (Vi kan tala om två strukturer här eftersom det lilla 
landet ännu inte har integrerats i det stora landets struktur.) Det tredje utfallet 
är inomstrukturell icke-dominans. Här är mitt exempel en fungerande 
maktdelning i en stat där det råder balans mellan lagstiftande, verkställande och 
dömande instanser. Slutligen: fjärde utfallet. Exempel: fredliga, diplomatiska 
förbindelser mellan två jämnstora länder utan särskilt djupgående kontakter. 
 
Tabell 3:1. Dimensioner av demiregulariteter 

 Inomstrukturell Mellanstrukturell 
 
 

Dominans 

Inomstrukturell 
dominans 
Exempel: mäns 
dominans över 
kvinnor i 
genussystemet. 

Mellanstrukturell 
dominans 
Exempel: en 
stormakts 
krigföring mot ett 
litet land. 

 
 

Icke-dominans 

Inomstrukturell 
icke-dominans 
Exempel: en 
fungerande 
maktdelning i en 
stat. 

Mellanstrukturell 
icke-dominans 
Exempel: 
diplomatiska 
förbindelser mellan 
jämnstora länder i 
fredstid. 

 
 
Strukturell dominans 
 
Denna boks huvudtitel är Dominanser – och den behandlar en rad strukturella 
dominanser. Utifrån existerande empiriskt material bedömer jag att man kan se 
följande strukturella dominanser: Arbetsreceptorns dominans över 
arbetskraften i manligt arbete, kärlekskraftens dominans över kärleksreceptorn i 
kvinnlig kärlek, arbetets dominans över kärleken i det manliga vardagslivet, 
kärlekens dominans över arbetet i det kvinnliga dito; arbetsformens dominans 
över kärleksformen i manliga livsformer; kärleksformens dominans över 
arbetsformen i kvinnliga livsformer, samt slutligen de manliga livsformernas 
dominans över de kvinnliga livsformerna i samhället.  
     Med ”strukturell dominans” menar jag att det rör sig om dominans mellan 
icke-personliga entiteter, alltså entiteter utan tankar, viljor et cetera. Det kan 
handla om icke-personliga entiteter inuti människor – som kärlekskraft och 
kärleksreceptor. Eller icke-personliga entiteter utanför människor, som 
livsformer. I och med att vi studerar strukturerna i ett aktualiserat läge studerar 
vi dem framgent även som demiregulariteter. Jag försöker tänka mig 
strukturerna i rörelse. När jag kommer till livsformsnivån kommer jag också att 
precisera resonerandet kring strukturell dominans och göra en distinktion 
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mellan ”dominansform” och ”dominansinnhåll”. Det kommer att ordas mycket 
om strukturell dominans framöver i avhandlingen så jag behöver inte diskutera 
denna form av dominans mer här utan över går till den andra huvudformen – 
personlig dominans. 
 
 
Personlig dominans  
 
Personlig dominans är helt enkelt en persons dominans – över sig själv och 
över sin omgivning. Och för att terminologiskt koppla ihop min diskussion om 
personlig dominans med andra liknande diskussioner kommer jag att använda 
termen ”ägande” för den aktuella dominansen. Denna bok handlar om 
strukturella dominanser som omgärdar ägande. En invändning mot begreppet 
”personlig dominans” kan lyda så här: Är inte även personlig dominans en 
strukturell form av dominans? Nej, jag bedömer att så inte är fallet. För det 
första är det osäkert om en person kan betraktas som ett slags struktur. För det 
andra, och detta är det avgörande skälet, så är det mycket som en person kan 
äga, som inte kan betraktas som strukturer. Liksom strukturell dominans är 
personlig dominans (ägandet) något faktiskt, något processuellt. Människans 
ägande kan kanske ses som en demiregularitet; en partiell händelseregularitet.22 
Och innan jag fortsätter vill jag i G A Cohens (1986:78ff) efterföljd definiera 
ägande som ”effektiv kontroll”. Ägande tolkas icke-juridiskt, alltså de facto 
istället för de jure. Detta får exempelvis till följd att en tjuv som har effektiv 
kontroll över sitt stöldgods, ses som ägare enligt den här angivna definitionen. 
Men det får också konsekvenser åt andra hållet: Kapitalisten som inte har 
faktisk kontroll äger inte sitt kapital. Den senile kapitalisten som inte kan leva 
ett normalt liv, kan inte ses som ägare till det som juridiskt sett är hans 
förmögenhet.  
     Det allra mest basala ägandet är ägandet av en själv, självägandet23; men 
ägandet gäller naturligtvis i hög grad saker utanför oss själva. Utifrån vår 
förmåga att äga oss själva kan vi gå vidare och äga saker i omgivningen. Något 
kan vara helt eller delvis ägt, och det går att äga i olika former, individuellt, 
kollektivt, et cetera. Självägarskapstanken har förmodligen främst framförts i 
nyliberala/högerlibertarianska sammanhang (se till exempel Nozick 1986); 
tanken har i hög grad använts för att försvara en ojämn fördelning av resurser. 
Men någon självklar koppling mellan självägarskapsidén och nyliberalism finns 
inte. Det förhållandet att vi är ägare av oss själva, säger inget om hur ägandet av 
världens resurser ser ut eller bör se ut. Självägarskapstanken kan mycket väl 

                                                        
22

 Jag är alltså något säker på om demiregularitetsbegreppet är passande att använda i samband 
med ägandediskussion, men använder det ändå tentativt här. Men på grund av osäkerheten går jag 
inte vidare och teoretiserar kring dess konsekvenser. En konsekvens av tanken på personlig 
dominans som något icke-strukturellt, kan bli att vi måste föra in ”icke-strukturell dominans” och 
”icke-strukturell icke-dominans” i tabell 3:1. Men att teoretisera världens icke-strukturerade element 
utifrån kritisk realism är svårt. Jag har inte hittat mycket som är till hjälp. Norrie (2008) är dock 
intressant härvidlag. 
23 Colliers (1999:96f) resonemang kring begreppet ”having a life to live” är mycket relevant utifrån 
min syn på självägarskap. 
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förenas med en radikal jämlikhetspolitik rörande världens resurser, vilket till 
exempel Jedenheim-Edling (2003) och Otsuka (2003) visar.  
     Den ägandedefinition som framförs här är minimalistisk och mycket som 
ofta ingår i definitioner av ägande, till exempel rätt eller möjlighet att utesluta 
icke-ägare från det ägda, ingår inte i min definition. Denna minimalistiska 
definition gör det möjligt att betrakta ting som ägda, som vi ofta betraktar 
omöjliga att äga – som till exempel allmänt spridd kunskap. Eftersom jag har 
effektiv kontroll över mina kunskaper så äger jag dem helt enkelt. Diskussionen 
kring ägande fortsätter i kapitel 5.  
     Temat ”människan som självägare och ägare” passar på ett flertal sätt inom 
livsformsteorin. Men varför passar ägandetemat bra? För det första passar det 
ihop med den exploateringsidé som i livsformssammanhang främst har använts 
i samband med diskussion kring kärlekskraft, men som naturligtvis finns med 
åtminstone implicit rörande arbetskraft. Som G A Cohen (1995:kap. 6 & 8) har 
visat så förutsätter den marxistiska idén om exploatering en idé om 
självägarskap. Exploatering ses, enkelt uttryckt, främst som reducering av 
ägande i marxistisk tradition, och denna idé kommer jag bygga vidare på i denna 
bok.24  
     För det andra passar ägandetemat bra ihop med Archers (1995:175) 
strukturbegrepp, Structural Emergent Properties, som används i karlstadsteorin. Här 
handlar det ju om fördelning och ägande av materiella och mänskliga resurser, 
frågan om vem som har och inte har. Jag menar ju som sagt att dessa strukturer 
helt enkelt kan kallas för sociala ägandestrukturer. Att diskutera mänskligt 
ägande i relation till Archers strukturbegrepp tycker jag är mycket passande.  
     Den tredje punkten är relaterad till den andra nyss diskuterade. Enligt min 
mening passar det bättre att använda begreppet ”ägare” än agent som ”mänsklig 
motpart” till de sociala ägandestrukturerna. ”Agent” är problematiskt därför att 
det konnoterar något aktivt, någon som handlar. Eftersom människan även är 
passiv i relation till de sociala ägandestrukturerna behövs en bättre term. Att 
som Archer (2000:kap. 8) tala om ”passiva agenter” är inte lyckat – detta 
begrepp tycks vara en contradictio in adjecto. En korrekt lösning däremot vore att 
hävda att människan både är agent och patient i relation till ägandeordningen – 
patient är ju ett förekommande filosofiskt begrepp när motsatsen till 
agentskapet diskuteras.25 Mig förefaller det dock onödigt tillkrånglat.  
     Begreppet ägare verkar utgöra en väg ut ur dilemmat, ty begreppet tycks 
innehålla både aktiva och passiva dimensioner på ett sätt som inte begreppet 
agent gör. Ägande är inte bara något som upprätthålls aktivt, utan något som 
kan inträffa på passivt sätt. Shaun Gallagher (2004) gör en distinktion mellan 
agentskap och ägarskap, och han har ett bra exempel rörande passivitet i 
självägandet. Om vi tänker på hur vi som människor kommer på vissa idéer så 
ser vi denna passivitet. Helt plötsligt kan vi få tankar i huvudet som kommer 

                                                        
24  Liksom när det gäller arbete och kärlek, kommer exploateringsbegreppet att kopplas till en 
diskussion om sociala ägandestrukturer. Exploatering är något som sker inom dylika strukturer. Se 
vidare i kapitel 5. 
25 Människan som passiv, som patient, är överhuvudtaget ett tema som hamnat på undantag när det 
har filosoferats kring människan. Se Reader (2007) för intressant diskussion kring detta. 



 42 

liksom från ingenstans; ibland kommer vi på lösningar på problem när vi inte 
alls försöker ägna oss åt problemlösning. Man kan ibland likt Archimedes 
utropa: ”Heureka!” Gallagher (2004:3) pekar på att även om tankarna i dessa 
lägen kommer som från ingenstans, så tycker vi inte att det är något främmande 
som dyker upp. ”…in the case of involuntary cognitive processes, I may 
acknowledge that I am the one who is thinking, but claim that the thoughts are 
not willfully generated by me.”  I normala fall tycker vi således att dessa idéer 
som har ”slagit oss” är lika mycket vår egendom som de tankar som vi har 
pressat fram i en problemlösningsprocess. Och detta gäller inte bara när vi 
drabbas av kreativa infall. Det finns flera sorters ofrivilliga kognitiva processer 
enligt Gallagher (2004:3):      
 
For example, certain unbidden thoughts or memories may impinge on my consciousness, even 
if I do not intend for them to do so, or even if I resist them (…)  Melodies stay in our heads 
when we would rather think of something else, for example.  In such cases, of course, we may 
not want to say that there is a specific agent for thinking.  It is not that I think someone else is 
causing my thoughts or my experience. Nonetheless, my claim of ownership (my self-
ascription that I am the one who is undergoing such experiences) may be consistent with my 
lack of a sense of agency. 
 
En hel del talar för att ägarbegreppet är ett lämpligt sätt att komma åt 
människans simultana aktivitets- och passivitetsdimension som samhällsvarelse.  
     Det fjärde argumentet för ägandebegreppet är, kanske något överraskande, 
att det är ett lämpligt sätt att anknyta till klassisk diskussion om kärlek. En av 
historiens allra största kärleksteoretiker – Platon (2000:187) – definierar 
kärleksbegreppet så här på ett ställe i Gästabudet: ”kärlek är kärlek till det goda 
som egen tillhörighet för alltid”. Talet om ”tillhörighet” aktualiserar ju en 
ägandediskussion. Vi skall inte resonera särskilt platonskt om kärlek i den här 
boken, men det är ändå intressant att vi med hjälp av ägandebegreppet inte bara 
kan dyka rätt in i kärnan av diskursen om arbete, utan också hamnar i 
kärleksfilosoferandets centrum. Kopplingen till klassisk kärleksdiskussion är för 
mig helt avgörande. Utan denna anknytning blir ägandeinriktad kärleksteori ett 
uttryck för en ekonomisk kolonisering av kärleksteoretiserandet.26  
     Och slutligen ett femte skäl. Ägandefokuseringen passar bra ihop med den 
emancipationsdimension som finns inom livsformsteorin. Jag menar att 
emancipation historiskt sett främst har med självägande och annat ägande att 
göra. Begreppet emancipation användes först i Romarriket och kunde då ha två 
betydelser. Dels betydde det avskaffande av fadersmakt – detta att en faders 
makt över sin son upphörde när sonen blev vuxen. Dels betydde ordet 
frigivande av slavar. (Emancipation, Nationalencyklopedin band 5). Ett 
gemensamt drag för dessa två emancipationer är att människan blir en ägare, 
åtminstone av sig själv.27  

                                                        
26

 Jónasdottír (2003:243ff) för också en diskussion om kärlek och ägande. Hon kommer in på detta 
tema i samband med temat äktenskap och possesiva rättigheter. Jag följer dock en annan väg i min 
ägandediskussion. Ett skäl till detta är att Jónasdottírs ägandebegrepp förefaller vara juridiskt och 
institutionellt inriktat medan det som används i denna studie som nämnts är de facto-inriktat. 
27 När ordet emancipation nämns är det lätt att associera till en etisk diskussion, en diskussion om 
det som bör vara. Men min diskussion skall primärt inte ses som etisk; jag är inte i denna studie 
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Sammanfattning – och blick framåt 
 
I det här kapitlet har jag introducerat begreppen strukturell dominans och 
personlig dominans (ägande). Vidare har det mer grundläggande begreppet 
demiregularitet presenterats. Huvudsakligen ägnas dock kapitlet till att försvara 
den starka fokusering på ägande (personlig dominans) som finns i föreliggande 
studie. Jag anför en rad skäl till varför detta fokus är adekvat – bland annat 
passar det med Archers tidigare använda begreppsapparat rörande sociala 
ägandestrukturer. 
     Tesen i den här studien är, som nämnts, att den realistiska livsformsteorin 
handlar om personlig dominans (ägande) omgärdad av strukturella dominanser. 
För att driva denna tes är boken upplagd enligt figur 3:1.  
   
Figur 3:1. Ägande omgärdat av strukturella dominans er  
 
 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                          

egentligt intresserad av det som bör vara, endast det som är. Men för att kunna få riktig klarhet i vad 
en entitet är för något, behöver man också reda ut vad som skulle kunna bli fallet om entiteten 
fullföljde sina egna inneboende krafter. Om etik aktualiseras, så är det alltså på ett sekundärt sätt. 
Vidare: Det bör här sägas att emancipation inte är synonymt med mänsklig kapacitetsutveckling. I 
emancipationsdiskursen fokuseras människans styrka, men det är inte alltid säkert att det är så 
nyttigt för oss att vara så starka alla gånger. Tänk till exempel på vår relation till den icke-mänskliga 
naturen – vi kanske inte borde vara så starka, så emancipatoriska, inför naturen som vi är! 
Miljöproblemen tyder kanske på att en viss mänsklig svaghet i detta fall skulle ha gynnat oss… 
Vidare menar jag att exempelvis barns kapacitetsutveckling inte fångas med 
emancipationsperspektivet – barn är ju relativt sett inte starka och de har under barndomen inte 
förmåga att bli starka. Hur som helst, jag kommer ändå att fokusera emancipationsperspektivet med 
brasklappen att andra perspektiv (till exempel ekologiska eller barninriktade) också är viktiga och får 
sammanvägas med det emancipatoriska perspektivet.  
 

 

ÄGANDE 

Vilka centrala mänskliga kapaciteter är 
inblandade i ägandet, och hur är 
dominanserna mellan dem? (Kapitel 4) 

Vilka centrala mänskliga och sociala 
processer är inblandade i ägandet, och 
hur ser dominanserna ut? (Kapitel 5) 

Vilka centrala sociala ägandestrukturer 
reglerar ägandet, och hur är 
dominanserna mellan dem? (Kapitel 6 
och 7) 

Vilken övergripande ordning finns mellan 
de sociala ägandestrukturerna i 
samhället, och hur ser dominansen ut? 
(Kapitel 8) 
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Vi skall först behandla frågan om vilka mänskliga kapaciteter som är centrala i 
ägandet och hur dominanserna ser ut inom dessa förmågor. Jag skall här 
diskutera arbetsförmågan och kärleksförmågan – och detta sker i nästa kapitel. 
Nästa steg är att gå upp till den medierande nivån och diskutera arbete, kärlek 
och vardagsliv. Vi ser på denna nivå övergripande mänskliga processer där 
ägandet aktualiseras – och vi skall studera dominanserna mellan dessa 
processer. Efter detta kommer vi till livsformsnivån, och här handlar det om 
dominanser mellan olika sociala ägandestrukturer. Till sist skall en övergripande 
samhällsnivå diskuteras. Vi skall här ta upp frågor om den helhetliga 
uppsättningen livsformer i vårt samhälle, och se vilken strukturell dominans 
som präglar denna. 
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4 Arbetsreceptorns dominans över arbetskraften; 
kärlekskraftens dominans över kärleksreceptorn 
 
 
Introduktion 
 
Som tidigare har nämnts så är ett fokus på ägande genomgående i denna studie. 
Och i föreliggande kapitel ställer vi frågan: Vilka centrala mänskliga kapaciteter 
är inblandade i ägandet, och hur ser dominanserna ut mellan dessa kapaciteter? 
     I detta kapitel skall jag diskutera människans arbets- och kärleksförmågor. 
De kan sägas tillhöra det som Archer (2000:kap 9) kallar Personal Emergent 
Properties (PEP). Det vill säga: PEP handlar om egenskaper som är typiskt 
mänskliga och som inte sociala strukturer kan ha – som förmågorna att tänka, 
känna, vilja och handla. Det rör sig om strukturer i människor.28 I tillägg till 
tidigare realistiskt livsformsteoretiserande, hävdar jag att det finns en dubbelhet 
av aktivt och passivt inom dessa arbets- och kärleksförmågor. Att kärlek 
innehåller en passiv dimension, som blir tydlig när vi exempelvis tar emot 
andras kärlek, är relativt lättförståeligt, men jag vill också hävda det något 
svårbegripligare – att passiviteten är central i arbetet.   
     Människan har inte bara aktiv arbetskraft och kärlekskraft, som tidigare har 
framhållits, utan också en passiv arbetsreceptor och en kärleksreceptor. Arbets- 
och kärlekskraft är aktivitetskapaciteter medan arbetsreceptorn och 
kärleksreceptorn är passivitetskapaciteter. Arbetskraft plus arbetsreceptor 
benämner jag arbetsförmågan; kärlekskraft plus kärleksreceptor kallar jag 
kärleksförmågan. När arbetsförmågan och kärleksförmågan är i rörelse 
förefaller det vara som så, att det lätt uppstår dominansrelationer mellan 
aktivitetskapacitet och passivitetskapacitet. Dessa dominanser kommer att 
teoretiseras som demiregulariteter, det vill säga partiella 
händelseregelbundenheter (Lawson 1997:204-213). Det är alltså inga totala, 
lagmässiga regelbundenheter (sådana räknar vi ju inte med i 
samhällsvetenskapen), men ändå tydligt urskiljbara. 
     Det kan tyckas bakvänt att börja med dessa nämnda förmågor istället för 
med begreppen arbete och kärlek. Men eftersom arbete och kärlek (bland 
annat) är dessa nämnda förmågor i rörelse måste vi börja med att redogöra för 
dessa kapaciteter. Vi kommer dock till viss del att tvingas tjuvstarta och beröra 
arbete och kärlek redan i det här kapitlet, eftersom det är svårt att tänka sig 
kapaciteterna utan att i någon grad relatera till deras aktualisering. Men en mer 
heltäckande bild av arbete och kärlek dröjer till nästa kapitel.  
     Detta kapitel kommer efter denna introduktion att diskutera 
aktivitetskapaciteter och passivitetskapaciteter på ett allmänt sätt, och vidare 
skall jag redogöra för hur jag tänker mig dimensioner av egenskaper inom dessa 
kapaciteter. Sedan börjar behandling av arbetsförmågan och kärleksförmågan. 
Min diskussion om de fyra kapaciteterna kan kanske tyckas märklig vid första 

                                                        
28 Förutom från Archer har jag också fått viktig inspiration från Sayer (2005) när det gäller att tänka 
kring mänskliga förmågor. 
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anblicken. Jag kanske kan göra det något klarare genom att presentera ett 
symboliskt tänkande som har följt med mig som en bakgrund under arbetet 
med kapitlet. Tänkandet är kopplat till symbolen ”den mänskliga handen” – 
som ofta kan symbolisera mänsklig aktivitet (och passivitet) på bra sätt. I mitt 
symboliska tänkande har arbetskraften framträtt som handen som ingriper i 
världen, och till exempel flyttar på saker, utforskar ting. Arbetsreceptorn är 
handen som håller hårt och krampaktigt i något. Kärlekskraften är den 
framsträckta givande handen. Kärleksreceptorn, slutligen, är den kupade, 
mottagande handen.  
     Och för den som vill veta något om vad som kommer kan se på översikten i 
tabell 4:1.  
 
Tabell 4:1. Egenskaper inom arbetsförmåga och kärle ksförmåga  

 
 
 
Efter diskussionen om de fyra kapaciteterna följer diskussion om hur 
dominanserna inom arbetsförmågan och kärleksförmågan ser ut. Jag säger 
också något om hur dominanserna borde se ut utifrån ett  
emancipationsperspektiv. 
     Många begrepp florerar i detta kapitel; alla är förstås inte lika centrala. Som 
läsanvisning inför fortsättningen vill jag påpeka, att det allra viktigaste att få 
med sig efter läsningen av föreliggande kapitel, är att det finns en arbetsförmåga 
med en aktiv arbetskapacitet och en passiv arbetsreceptor; samt en 
kärleksförmåga med en aktiv kärlekskraft och en passiv kärleksreceptor. Vidare 
är det viktigt att notera dominansförhållanden inom arbets- och 
kärleksförmågorna.  
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Allmänt om aktivitetskapaciteter och passivitetskapaciteter 
 
Jag nämnde redan i det andra kapitlet att jag hellre vill använda ordet 
”kapacitet” än mekanism. Skälet till detta är att det finns två sorters 
”mekanismer” varav bara den ena sorten är lämplig att kalla mekanism. Jag 
övergår alltså till att tala om kapaciteter framgent. De två typerna av kapaciteter 
man räknar med i kritisk realism kallas ”powers” respektive ”liabilities”. Power är 
enligt kritisk realism (Harré & Madden 1998:108f) en aktiv kapacitet att göra; 
liability är en passiv kraft att undergå, att utsättas. Power kommer jag i det 
följande att kalla ”aktivitetskapacitet”. Vad gäller liabilities så behöver de delas 
upp i två kategorier. Vi behöver skilja på liability som möjlighet/kapacitet och 
liability som hinder eller omöjlighet. Den första kategorin kallar jag för 
”passivitetskapacitet”, den andra för ”begränsning” (och begreppet begränsning 
kommer jag inte att nyttja i det fortsatta resonemanget i boken). Ett exempel på 
en passivitetskapacitet är vår sömnförmåga. Sömnen är passiv samtidigt som 
den är viktig för vår utveckling och vårt välmående. Ett exempel på en 
begränsning är vår rumsliga och tidsliga begränsning. Vi har en begränsning 
som gör att förflyttningar i tid och rum i hög grad är begränsade. En annan 
begränsning är vår dödlighet. Hur som helst, vad gäller aktivitetskapacitet och 
passivitetskapacitet så är det bara den förstnämnda som verkligen är en 
mekanism med kausal kraft i sig själv. En passivitetskapacitet är snarare ett 
”område” där en annan aktivitetskapacitet kan verka. Tänk till exempel på 
vassheten hos en kniv. Detta ser jag som en passivitetskapacitet hos kniven 
eftersom den blir vass enbart genom att undergå slipning.  Den har ingen 
spontan skärpa. Eftersom vassheten inte kan finnas utan slipningen, har kniven 
inte i sig någon mekanism till vasshet. Men den har passivitetskapacitet till 
vasshet. 
     Aktivitetskapaciteter och passivitetskapaciteter räknar vi alltså med. Jag anser 
att passivitetskapaciteter har blivit alltför lite uppmärksammade inom 
livsformsteorin, och försöker därför att göra något åt detta problem. I tidigare 
diskussion om fokuseringen på processer i den här boken, så har jag pekat på 
vikten av att studera aktualiserade kapaciteter. Men vi behöver nu förtydliga att 
aktualisering inte är något entydigt – det finns grader av aktualisering. 
Kapaciteter kan vara igång, men samtidigt vara ofullständigt aktualiserade. 
Detta blir särskilt tydligt när det gäller mänskliga kapaciteter. Emancipation är 
ofta ett nyckelord när man talar om mänsklig kapacitetsutveckling, och detta 
begrepp nyttjar även jag. Emancipation tolkar jag, som nämnts, som stärkande 
av ägande. Motsatsen ser jag som exploatering, berövande av ägande. En 
mycket ofullständig aktualisering av mänsklig kapacitet sker under stark 
exploatering (det finns grader av exploatering som vi skall se). Detta är alltså ett 
kapacitetsaktualiseringens ”bottenläge”. En stark aktualisering av mänskliga 
förmågor äger rum genom emancipation (maximering av ägande). Det rör sig 
då om ett kapacitetsaktualiseringens ”toppenläge”.  
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Dimensioner av egenskaper inom de aktuella kapaciteterna 
 
Den första dimensionen kallar jag för ”typ av kapacitet” – här handlar det helt 
om huruvida det rör sig om en aktivitetskapacitet eller passivitetskapacitet.    
     Andra dimensionen benämner jag ”grundläggande inriktning”. Här syftar jag 
på hur kapaciteten relaterar till omvärlden. Handlar det om en 
utåtgående/expansiv kraft, eller om en inåtgående/kontrakterande kraft. Jag har 
haft svårt att hitta rätt benämning på det jag är ute efter, men kommer i det 
följande att hävda att vi kan se dels en ”förenande” och dels en ”pluraliserande” 
grundläggande inriktning hos kapaciteterna. 
     Den tredje dimensionen kallar jag för ”konsistens” – och jag vill betona det 
osäkra och metaforiska i denna benämning. Här handlar det om hur kapaciteten 
fungerar när den konfronteras med världen. Handlar det om en 
känslighet/mjukhet hos kapaciteten, eller en okänslighet/hårdhet? 
     ”Uthållighet” kallar jag nästa dimension. Jag vill här teoretisera kring hur 
”energisk” kapaciteten är. Drabbas kapaciteten lätt av utmattning eller stärks 
den istället genom sin användning?   
     ”Mobilitet” är nästa dimension och det handlar huruvida en kapacitet kan 
förflyttas mellan olika individer eller inte. 
     Med ”funktion gentemot andra förmågor” syftar jag på detta, hur den 
aktuella kapaciteten samverkar med andra mänskliga förmågor. Fungerar den 
relativt isolerat eller har den stor samverkan med andra kapaciteter?29    
 
 
Arbetsförmågan 
 
Inom den realistiska livsformsteorin har det hittills inte förts någon diskussion 
om vad människans arbetsförmåga mer precist består av. Fokus har varit på 
själva arbetet i sig som har definierats som “görande i nödvändighetens sfär”. 
Arbetet har alltså diskuterats ontologiskt, men inte arbetsförmågan. Arbetet har, 
implicit, i enlighet med Marx (1974:153) betraktats som arbetskraft i rörelse, 
som förbrukning av arbetskraft. För ökad klarhet i livsformsteorin behövs 
emellertid diskussion om just människans arbetsförmåga. 
     Ett problem med livsformsrelaterat och annat marxistiskt inspirerat 
teoretiserande om arbetsförmågan, är att denna samtidigt tycks ses som något 
avgränsat och något allomfattande som påverkar människans hela existens. 
Arbetskraften (arbetsreceptor har ju inte tidigare diskuterats) blir på något sätt 
en del av människan samtidigt som den blir hela människan. Denna tankegång är 
särskilt ett problem för livsformsteorin som räknar med en parallell förmåga,  
kärleksförmågan. Om arbetsförmågan täcker upp hela människan vad finns det 

                                                        
29

 En brist med dessa uppräknade dimensioner är att jag får svårt att diskutera en aspekt som är 
relevant i detta sammanhang – nämligen ”exploaterbarhet”. Jag har inte kommit till fullständig klarhet 
om var exploaterbarheten hör hemma. Jag tror att det är i detta, att en kapacitet är en 
aktivitetskapacitet – och jag kommer utgå från denna tanke framöver i studien (den tycks ju också 
vara i linje med tidigare realistiskt livsformsteoretiserande). Men samtidigt kan man tänka sig att 
exploaterbarheten är något mer allmänt som gäller alla diskuterade dimensioner, ja, stora delar av 
människan.   
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då för utrymme för kärleksförmågan? Hur skall man lösa detta problem? Jag vill 
lösa det på så sätt, att jag definierar arbetsförmågan på ett relativt smalt sätt 
samtidigt som jag definierar görandet (och ”skeendet” som senare skall 
introduceras som begrepp) på brett sätt. Görandet (och skeendet) betraktar jag 
som något mer än bara arbetsförmågan (eller kärleksförmågan) aktiverad, men 
detta skall avhandlas i nästa kapitel. Arbetsförmågan ses här som något 
påfallande dubbelt i och med att både aktivitets- och passivitetsdimension 
framhålls.  
 
 
Arbetskraften 
 
Jag kommer här att hävda att arbetskraften är en aktivitetskapacitet; en 
förenande kapacitet; en mjuk kapacitet; en utmattningsbar förmåga; en stationär 
förmåga, samt en igångdragande kapacitet.  
 
Tabell 4:2. Egenskaper inom arbetskraft 

 
 
Låt oss omedelbart börja ta tag i dessa begrepp! 
     Arbetskraften är en aktivitetskapacitet i enskilda människor. Att 
arbetskraften är dylik kapacitet, en kapacitet ”att göra”, anser jag vara 
förhållandevis självklart. Om det är något som folk associerar arbete med, så är 
det väl att något görs. Däremot kan det ibland råda oklarhet huruvida 
arbetskraft är något som finns hos individen, eller om den också existerar på ett 
kollektivt plan. Ibland används termen arbetskraft om befolkningens samlade 
arbetskapacitet, och så vidare. Något sådant är det inte tal om här. I det följande 
diskuteras enbart arbetskraft som kapacitet i enskilda människor. Eftersom 
aktivitetsaspekten är intuitivt lättförståelig skall jag inte orda mycket om denna 
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utan gå vidare till nästa aspekt.  
     Arbetskraften är alltså förenande/förenhetligande till sin karaktär. Detta är 
betydligt krångligare att diskutera än aktivitetsaspekten. Arbetskraften är en 
kapacitet med vilken människan förenar sig med omvärlden, med vilken hon 
har möjlighet att nära nog bli ett med världen. Denna förmåga att göra sig 
hemma i världen är livsnödvändig eftersom människan saknar instinkter som på 
automatiskt sätt vägleder henne genom tillvaron. Människan saknar också 
mycket annat som djuren har – hon har inga klor, hon har inte gepardens 
löpförmåga, hundens luktsinne eller pilgrimsfalkens synskärpa. Människan är 
initialt ”bortkommen” i världen. De stekta sparvarna underlåter att flyga in i 
våra munnar. Hur skall vi då få tag i sparvarna? Vi kan inte göra som katten 
som låter sig ledas till fågelbordet av instinkten.  
     Man kan här aktualisera Arnold Gehlens (1988) idé om människan som en 
bristvarelse, ett ”mängelwesen”. Eftersom vi inte har styrande instinkter menar jag 
att vi istället måste lita på vår arbetskraft.30 Det förenande draget i arbetskraften 
innebär, att den aktuella kapaciteten är reduktiv till sin karaktär. Människan är 
utsatt för en kolossal mängd intryck och impulser, och för att överhuvudtaget 
kunna överleva i världen behövs en väldig reducering av just impulser och 
intryck (Gehlen 1988: kap 6 & 7). Ett exempel på hur denna intrycksreduktion 
går till kan vi se om vi tänker på hur våra ögon fungerar. För att vi 
överhuvudtaget skall kunna se klart behöver vi fokusera blicken på en mycket 
begränsad punkt; vi kan inte få full skärpa över hela synfältet (Peikoff 1991:56f). 
Man kan säga att arbetskraften utför denna och annan intrycksreduktion och 
gör därmed världen hanterlig. Någon kanske invänder här och säger att det vore 
rimligare att hävda förnuftets roll i överlevnadsprocessen än arbetskraftens. På 
detta vill jag svara: Naturligtvis spelar förnuftet en oerhört stor roll, men jag vill 
ändå påstå att det är arbetskraften som ofta drar igång förnuftet (mer om 
igångdragande nedan). En ensidig betoning på förnuftet är problematisk, i och 
med att den skymmer den praktiska aktivitet som är helt nödvändig för 
överlevnad. Förnuftet måste omsättas i praktisk handling om det skall fungera 
som verktyg för överlevnad. Det räcker inte att bara sätta sig ner och tänka. Ett 
kontemplerande förnuft kan på sin höjd endast bidra till överlevnad på lång 
sikt. Archer (2000:145-152) diskuterar den roll som praktiskt handlande har för 
teoretiskt grepp om världen. Utifrån Piaget pekar hon på hur praktiskt 
handlande i barndomen är avgörande för att vårt teoretiska tänkande, till 
exempel om kausalitet, skall utvecklas.   
     I det här läget är det väldigt viktigt att påpeka, att arbetskraft inte alltid 
behöver ha något med arbete att göra. Och jag tänker nu på den definition av 
arbete som har använts hittills i livsformsteorin: Arbete är görande i  
nödvändighetens sfär. Jag skall komplettera denna definition i nästa kapitel, 
men i nuläget kan vi använda denna tidigare brukade. Arbete är en viss 
aktualisering av arbetskraften (som vi alltså skall diskutera i nästa kapitel); 
arbetskraft är en kapacitet som kan aktualiseras på många andra sätt än just i 

                                                        
30 Man kan här anknyta till Odo Marquards (1989:kap. 2) tanke om att människan som bristvarelse 
har en ”inkompetenskompensationskompetens”. 
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arbetet. Arbetskraften används i många fritidssysselsättningar, i lek och spel och 
så vidare. Fritidssysselsättningar och dylikt har det gemensamt med arbete, att 
det ofta sker ett förenande med omvärlden, ett skapande av hanterbarhet.  
     Men om nu arbetskraften kan användas på flera olika sätt än i arbete – 
varför skall kapaciteten då kallas arbetskraft. Den kallas så därför att den mest 
effektivt och helhetligt kan aktualiseras i arbete. Arbetskraften har en 
samhällsinriktning, som vi strax skall diskutera, som bara kan aktualiseras i 
arbete, och alltså ej i annan användning av arbetskraften. Det kan tyckas att jag 
här för ett cirkelresonemang och förutsätter det som skulle bevisas. Men det är 
inget cirkelresonemang – arbetskraftens samhällsinriktning är inget specifikt för 
den definition som jag använder. Man kan här hänvisa till andra definitioner av 
arbete och arbetskraft; kopplingen till samhället är vanlig i diskussioner om 
arbete (Karlsson 1986:31ff). 
     Arbetskraften används alltså i många sammanhang, inom och utom 
nödvändighetens sfär – men blir det något område kvar där arbetskraften inte 
används? Först och främst bör det nämnas att arbetskraften inte används i 
renodlad kärlek, där brukas kärlekskraften och kärleksreceptorn. Till detta skall 
vi ju återkomma nedan. I den biologiskt och psykologiskt orsakade vilan och 
sömnen är arbetskraften inte heller verksam. Jag skriver ”biologiskt och 
psykologiskt orsakade” för att utesluta extremfall där vila och sömn kan vara ett 
sätt att lönearbeta. Vi kan ju kanske tänka oss folk som jobbar som provsittare 
av stolar eller som provsovare av sängar. Men i provsittarens och provsovarens 
fall så är vilan troligen inramad av rutinaktivitet som är typiskt 
lönearbetsmässig. Det kan handla om rapportering om hur det var att sitta i den 
stolen, att sova i den sängen, och så vidare. 
     En annan sorts beteende som inte aktualiserar arbetskraft är ett totalt 
oordnat och destruktivt beteende, som till exempel när någon löper amok; ett 
beteende som är i total kontrast till varje överlevnadsstrategi. Vi kan tänka på 
masspsykotiskt beteende i ett totalkaos i ett samhälle som håller på att bryta 
samman, till exempel i inbördeskrig eller naturkatastrofer. Men vi kan även 
tänka på den fullständigt rebelliske och självdestruktive personen som i ett 
välordnat samhälle bestämmer sig för att ”flippa ur”. Det är viktigt att skilja på 
det totalkaotiska beteendet och vanligt kriminellt beteende. Det vanliga 
kriminella handlandet aktualiserar arbetskraft, och är oftast arbete. Inom 
kriminaliteten finns det säkerligen arbetsformer som inte livsformsteorin har 
upptäckt. Arbetskraften fungerar här som inom lagens råmärken – den är ett 
verktyg för att överleva. Annorlunda då med det totalt kaotiska beteendet där 
överlevnad inte finns som medvetet och tydligt mål. Det totalt kaotiska 
beteendet leder fort till personens självdestruktion, till skillnad från det vanligt 
kriminella som kan bidra till mänsklig överlevnad under lång tid.       
     Jag menar alltså att arbetskraften är förenande. Arbetskraften har förmåga 
att vara förenande på två grundläggande sätt. Dels förenande med den icke-
mänskliga naturen och dels med människor och samhälle.  
     Vad gäller naturen så säger Marx (1974:153ff) att arbetet är människans 
”ämnesomsättning med naturen”. Det är med hjälp av arbetskraften som vi har 
fått grepp om stora delar av den icke-mänskliga naturen, och kunnat använda 
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den till vår fördel. Och det är naturligtvis också med arbetskraftens hjälp som 
miljöproblemen har skapats. Det är alltså inte oproblematiskt att betona 
arbetets betydelse. Särskilt problematiskt är just arbetets ständiga interventioner 
i den icke-mänskliga naturen. 
     Men arbetskraften fungerar inte bara förenande gentemot naturen utan 
också gentemot samhället. Användning av arbetskraft innebär 
”ämnesomsättning med samhället”. Denna tankegång ligger nära Marx 
(1995:64-79) som menar att människans sociala väsen, hennes ”artväsen” kan 
komma till uttryck i emancipatoriskt arbete, men min tanke skiljer sig ändå 
något från denna klassiska syn på arbetets möjligheter. Marx tycks mena att den 
primära ”ämnesomsättningen med naturen” leder till ”ämnesomsättning med 
samhället”, medan jag vill mena att arbetsförmågan både är direkt inriktad på 
naturliga och sociala entiteter. Den sociala inriktningen är alltså inte sekundär. 
Det gemensamma för bägge inriktningarna är det förenande draget.31 
     I och med att arbetskraften är en förenande kapacitet så tycks det vara 
människans centrala  vi-skapande och samhällsskapande kapacitet. Skapandet 
av ett vi och av samhälle är ju ett tydligt förenhetligande, ett samlande av 
biologiska, psykologiska, interpersonliga och sociala krafter. Det tycks inte vara 
kärleksförmågan som är den främsta vi-skapande och samhällsskapande 
förmågan, som man kanske spontant skulle kunna tro. 
     Kommen så här långt bör vi förtydliga skillnaden mellan arbetskraftens vi-
skapande och samhällsskapande. Med vi-skapande menar jag en inrikning på en 
relation mellan outbytbara personer – till exempel en konkret relation mellan 
konkreta personer som mellan Pelle och Lisa. Vi måste här skilja på 
gemenskap/ett ”vi”, och på personerna som ingår i vi-et. Det är en sak att vara 
inriktad på bandet mellan personerna, en annan att vara inriktad på personerna i 
sig själva. Att arbetskraften är vi-inriktad kan vi kanske förstå om vi tänker på 
hur lätt det är att tänka sig saker som samarbete och delaktighet i arbete. 
”Samkärlek” och delaktighet i kärlek är svårare att tänka sig. Visserligen kanske 
man kan tänka sig att folk kan ”älska åt samma mål” på liknande sätt som det 
går att ”arbeta åt samma mål” – vi kan tänka oss en fanclub där alla gillar samma 
artist till exempel. Men det tycks inte som om vi ens i ett sådant fall ser oss som 
delaktiga i en större kärlek – vi ser det nog istället som att min helhjärtade kärlek 
summeras ihop med andras liknande kärlekar. Arbetskraften är förmodligen en 
mer vi-skapande kapacitet än kärlekskraften. Jag får anledning att återkomma 
till diskussion om vi-skapande i samband med resonemang om kärleksförmågan 
nedan.  
     Vi-skapande är en sak – men samhällsskapande en annan. Samhällsskapande 
innebär att arbetskraften inriktar sig direkt på sociala strukturer. Arbetskraften 
har inte bara kapaciteten att inrikta sig på ett interpersonligt ”vi” med 
outbytbara personer, utan också mot samhällets sociala strukturer som 
innehåller positioner istället för personer, bland dessa de sociala 
ägandestrukturerna (som Archer benämner SEP) och de kulturella strukturerna 
(Archers CEP). Intressant nog modellerar ju Bhaskar (1989:34f) sin 

                                                        
31 Jag har här influerats av Colliers (2003:kap. 1) analys. 
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transformationsmodell rörande agent–struktur-relationen efter just arbetet.   
     Nu är det naturligtvis så, att det i vårt reellt existerande samhälle är ganska 
sällsynt att arbetskraften är direkt inriktad på sociala strukturer. För de flesta 
personer är det antagligen oklart vad sociala strukturer är för något. Detta 
bedömer jag även gälla personer som är samhällsintresserade. För att ta ett 
mycket näraliggande exempel: Jag var mycket samhällsintresserad innan jag läste 
sociologi; men trots detta innebar det något helt nytt för mig att tänka i termer 
av agent och social struktur. Nåväl, oftast produceras samhällsstrukturerna som 
bieffekt av annat görande – vare sig det handlar om att strukturen omvandlas 
(produceras, som Bhaskar kallar det) eller bevaras (reproduceras). Men jag vill 
ändå hävda att arbetskraften alltid i någon utsträckning är direkt inriktad på 
sociala strukturer, sociala ägandestrukturer. Några personer måste i varje 
samhälle se till att de sociala ägandestrukturerna ser ut som de gör – detta kan 
exempelvis ske genom politiskt arbete eller opinionsbildande arbete. Om vi 
använder Archers (1995:259-265) begrepp så tycks det ligga i arbetets väsen att 
”korporativa agenter” (intresseorganisationer) skapas utifrån ”primära agenter” 
(oorganiserade kollektiv innehållande medlemmar med likartade livschanser). 
En person som arbetar för Svenskt Näringsliv är exempelvis inriktad på att 
bevara den sociala ägandestrukturen kapitalist–arbetare; en individ som jobbar 
för förbundet Företagarna vill värna varumarknadens sociala ägandestrukturer. 
Et cetera. Bhaskar (1989:35) betonar att sociala strukturer är bieffekter av 
handlingar och säger i samband med detta, att ingen gifter sig för att bevara 
äktenskapet som social struktur, men ändå blir just detta ett av resultaten av att 
giftermål äger rum. Jag menar dock att Bhaskar för mycket betonar att 
strukturer är bieffekter – de kan också vara direkta effekter. Det är troligtvis 
som så, att ingen gifter sig för att bevara äktenskapet som institution, men 
däremot vill jag hävda att vissa personer exempelvis arbetar direkt för att 
strukturen arbetare–kapitalist skall leva kvar. Arbetskraften har kapaciteten att 
vara medvetet samhällsstrukturellt byggande, även om detta är en möjlighet 
som ännu inte har använts på utförligt sätt.       
     Om man här skall sätta in min diskussion om arbetskraftens vi-skapande 
och samhällsskapande kapacitet i ett vidare sammanhang, så kan man 
konstatera att mina idéer strider mot viktiga strömningar i samtiden. Tänk till 
exempel på Habermas (1989:332-373) inflytelserika diskussion om arbete versus 
kommunikativt handlande. Han reducerar i stort sett arbetet till något som 
gäller i relationen människa–icke-mänsklig natur, medan det kommunikativa 
handlandet anknyts till den interpersonliga och sociala sfären. En följd av min 
diskussion ovan blir att mycket av det som Habermas ser som kommunikativt 
handlande nog bör ses som arbete istället. Men föreställningen om att arbete 
främst är en affär mellan människa–natur är inte bara habermasiansk – även en 
så närstående teoretiker som Archer (2000:kap. 5) har tendenser i den här 
riktningen.    
     Nog nu om arbetskraften som en förenande kapacitet. Arbetskraftens 
konsistens benämnde jag som mjukhet. Med detta menar jag att arbetskraften är 
utforskande och sensibel till sin karaktär. Jag använde ju liknelsen med handen 
som känner efter, som undersöker ting. Arbetskraften måste inneha mjukhet 
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för att kunna utforska, på liknande sätt som en hand inte får vara för hård och 
okänslig om den skall kunna känna hur ting är formade. Det kan här invändas 
att mjukhet verkar vara något som snarare tillhör en passivitetskapacitet, än en 
aktivitetskapacitet; att det mer rör sig om en formbarhetskapacitet än en 
formandekapacitet. Men så behöver det inte vara; mjukhet kan också vara aktiv 
och formande. Tänk på den mjuka maskrosen som växer upp genom asfalten, 
eller på droppen som urholkar stenen! 
      En aspekt av mjukhet skulle kanske kunna tematiseras som 
”vighetskapacitet” eller ”lätthetskapacitet”; en förmåga att röra sig mjukt och 
lätt. Detta kan tyckas vara underligt eftersom jag tidigare nämnde att människan 
är en bristvarelse vars existens inte tycks innehålla dessa mjuka och lätta 
rörelser. Men människan är så dubbel att hon både är ett bristväsen och har 
kapaciteter för lätthet. Denna lätthet i arbetskraften innebär att människan, trots 
sina begränsningar, har förmåga att forma sina egna villkor i världen. Hon kan 
skapa sin egen värld och sin egen historia. Hon är alltså inte tvungen att anpassa 
sig till den omgivande miljön som djuren måste göra; hon är inte pressad in i ett 
hörn av den icke-mänskliga naturen. Och märk väl: Omskapandet av världen 
sker inte bara genom hård självdisciplinering – vi har även en spontan förmåga 
att aktivera oss. Lättheten och mjukheten i arbetskraften anser jag komma till 
tydligt uttryck i lek. Vi kan här koppla till Huizingas (2004:17) definition av lek 
som aktivitet utförd med spontan kraft. Vi ser också lätthetsaspekten i 
arbetskraften om vi tänker på med vilken automatik människor sysselsätter sig 
med saker. Det krävs verkligen ansträngningar för en människa att vara helt 
stilla, att göra fullständigt ingenting. Även den utrerade latmasken vill göra 
någonting, även om det rör sig om relativt energibesparande och behagliga 
sysslor.  
     Över till arbetskraftens uthållighet. Ett viktigt kännetecken hos arbetskraften 
är att den är relativt utmattningsbar. Det vill säga: Att använda arbetskraften är 
relativt sett belastande för oss. Våra muskler och våra hjärnor blir trötta och 
behöver vila och näring med mera för att vi skall kunna arbeta kontinuerligt. 
Marx (1974:147f) säger härvid att arbetskraften behöver reproduceras. Även när 
arbetet är roligt förbrukas arbetskraft på tydligt sätt. Detta förhållande 
framträder klart i vår samtid där det talas om att ”utbrändhet” även är en fara 
för människor som arbetar mycket just för att det är så glädjefyllt. 
     Om vi övergår till dimensionen mobilitet, så är det kännetecknande för 
arbetskraften att den sitter fast på enskilda individer, man kan kalla den 
”stationär”. Den kan inte särskiljas från dess ägare – när arbetskraft alieneras 
och exploateras är det arbetskraftens slutresultat (den skapade produkten) som 
skiljs från ägaren, inte arbetskraften i sig. Att arbetskraften sitter fast på 
individen kan verka uppenbart, men jag vill ändå påpeka detta eftersom vi 
senare skall diskutera en kapacitet som inte har denna stationära prägel. 
     Till sist dimensionen funktion gentemot andra mänskliga kapaciteter. Jag vill 
hävda att arbetskraften i detta avseende är en igångdragande kapacitet. Jag har 
fått idén om arbetskraften som igångdragande från Sean Creaven (2000:77f) 
som skriver följande om Marx syn på arbete och andra mänskliga förmågor 
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som rationalitet och självmedvetande med flera (Creaven 2000:78)32: 
 
Rather than deny the reality of species-dispositions other than labour, Marx´s point is instead 
that labour constitutes both a practical demonstration of the existence and importance of 
these wider capacities – i. e. the sphere of activity where they are manifest – and the vehicle by 
means of which these capacities are tested and developed in practice. 
 

Arbetskraften i sig är en tydligt avgränsad kapacitet hos människan, men den 
har förmågan att dra igång, och aktivera stora delar av människan så att en 
generell aktivering sker.33 Arbetskraften är till exempel inte i sig kreativ, men 
den drar med sig och startar upp människans kreativa förmågor. Arbetskraften 
är i sig själv inte en rationell kapacitet, men den aktiverar människans förnuft. 
Et cetera. Arbetskraften är alltså igångdragande, och denna generella aktivering 
skall vi i nästa kapitel tematisera som ”görande”.  
 
        
Arbetsreceptorn 
 
Nedan kommer jag hävda att arbetsreceptorn är en passivitetskapacitet; en 
förenande förmåga; en hård förmåga; en stationär kapacitet samt en 
igångdragande  kapacitet. 
 
Tabell 4:3. Egenskaper inom arbetskraft och arbetsr eceptor 

 
 

                                                        
32 Jag har på denna punkt också tagit intryck av Geras (1983). 
33 Det igångdragande som till exempel arbetskraften gör skulle kunna tematiseras som strukturell 
dominans. Man kan hävda: Genom att dra igång andra mänskliga förmågor, så dominerar alltså 
arbetskraften över dessa andra förmågor. Att utveckla dominanstemat på denna punkt gör dock mitt 
helhetliga resonemang onödigt oöverskådligt. 
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Arbetsreceptorn är en passivitetskapacitet hos den enskilda människan. Med 
passivitetskapacitet menas alltså en kapacitet att undergå, att påverkas. 
Arbetsreceptorn är en förmåga till en underordning under natur och samhälle 
som vi måste ha om vi skall få grepp om naturliga och sociala realiteter. Vi 
måste passivt utsätta oss för, och ta till oss hur natur och samhälle fungerar om 
vi vill kunna få grepp om och förändra dessa storheter. Arbetsreceptorn är 
alltså liksom arbetskraften en förenande förmåga. Här handlar det om att 
passivt förenas med världen när man konfronteras med världens nödvändighet.   
     En tredje aspekt av arbetsreceptorn är att den är hård till sin konsistens. Om 
mjukheten i arbetskraften kunde tolkas som ett slags smidighet och vighet kan 
arbetsreceptorns hårdhet liknas vid ett slags krampaktighet. Inom 
arbetsreceptorn finns inte det inslag av osäkerhet och lekfullhet som ändå finns 
i arbetskraften (När arbetskraften används i lek finns ju ingen krampaktighet – i 
lek kan istället den partiella icke-kontrollen ses som ett spännande inslag som 
förhöjer värdet hos aktiviteten.). Arbetsreceptorns krampaktighet kan också 
kallas självbevarelsedrift – en drift att krampaktigt hålla sig vid liv. 
Självbevarelsedriften kan ses som en passivitetskapacitet eftersom vi ”drabbas” 
av den obönhörligt; den är ytterligt svår att inte lyda.  
     Det kan här invändas att talet om krampaktighet låter allt för extremt; att det 
mer är något som gäller i undantagssituationer och inte är ett generellt drag hos 
arbetsreceptorn. Krampaktighet verkar främst aktuellt när människan kämpar 
för sitt liv. På detta vill jag svara: Krampaktigheten finns verkligen i det vanliga, 
icke-extrema livet. Tänk till exempel när vi konsumerar den mat som vi har fått 
genom att arbeta. Denna konsumtion tydliggör det krampaktiga. Vi kan inte 
hålla ett löst grepp om maten om vi vill klara oss, vi måste ta ett rejält 
krampaktigt tag om den, genom att ta in den i munnen, tugga, svälja, och 
förbränna den. Så fort det gäller att verkligen få medel för livet så måste vi hålla 
krampaktigt i dem. 
     Arbetskraftens mjukhet yttrar sig i dess utforskande  känslighet  (minns 
bilden av den undersökande handen); hos arbetsreceptorn finner vi istället en 
okänslighet. Vi finner en trycktålighetskapacitet. Med trycktålighetskapacitet 
menar jag en förmåga att klara av och utvecklas av yttre tryck, besvärligheter, 
motstånd och motgångar. Trycktålighetskapaciteten är en kapacitet i att härdas.  
Naturligtvis är den relativ och inte absolut. Trycket måste vara lagom för att 
människan skall kunna existera under det. Man kanske spontant skulle kunna 
tro att människan inte skulle behöva ett yttre tryck för sin utvecklings skull – att 
allt skulle vara bra om tillvaron präglades av lätthet och friktionslöshet. Men så 
enkel är inte människan. Vi människor tycks alltid behöva hinder och 
utmaningar; detta gäller inte minst i vår icke-arbetsmässiga användning av 
arbetsförmågan. Tänk till exempel på en person som håller på med samling av 
ovanliga frimärken som hobby. Svårigheten att få tag i diverse frimärken leder 
till ständiga frustrationer. Trots att personen skulle kunna minimera 
utmaningarna på sin lediga tid skaffar denne sig självmant svårigheter och 
frustrationer. Följande ord från Milan Kunderas (1984:9) roman Varats olidliga 
lätthet är tänkvärda: ”Helt utan börda blir människan (…) lättare än luft, hon 
flyger sin väg, fjärmar sig från jorden och det jordiska varat, hon är bara till 
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hälften verklig och hennes rörelser är lika fria som betydelselösa.” 
     Det sades om arbetskraften att den var utmattningsbar, men så vitt jag kan 
förstå är det inte rimligt att tala om utmattningsbarhet i samband med en 
passivitetskapacitet som arbetsreceptorn. I en passivitetskapacitet kan jag inte se 
att det överhuvudtaget finns en energi som kan utmattas.  
      Arbetsreceptorn är stationär liksom arbetskraften. Inget mer behöver sägas 
om detta eftersom det vanliga är att mänskliga kapaciteter är stationära. 
      Ovan sades att arbetskraften är igångdragande. Det finns också ett 
motsvarande drag hos arbetsreceptorn. Den är igångdragande  men det kan inte 
sägas att den är aktiverande, eftersom det inte är en aktivitetskapacitet. 
Arbetsreceptorn berör eller drar med sig andra förmågor, så att stora delar av 
människan påverkas. Det är svårt att hitta exempel som illlustrerar min 
tankegång, men kanske kan man kan likna detta påverkande med den påverkan 
som sker när uppställda dominobrickor faller. Först påverkas arbetsreceptorn 
av yttre omständigheter; arbetsreceptorn drar sedan med sig andra förmågor. 
Denna generella påverkan som arbetsreceptorn leder till, kommer i nästa kapitel 
att teoretiseras som ”skeende”.  
 
 
Kärleksförmågan 
 
Eftersom begrepp som ”kärleksförmågan”, ”kärlekskraft” och 
”kärleksreceptor” i hög grad är specifika begrepp för livsformsteorin, kommer 
jag inte här att utförligt relatera till den allmänna vetenskapliga och filosofiska 
diskussionen om ”kärlek”. Sådana kopplingar kommer i viss mån att göras i 
nästa kapitel där just kärlek diskuteras. Hur kärlekskraften och kärleksreceptorn 
framträder i ljuset av andra teorier blir alltså inte tydligt förrän där. 
 
 
Kärlekskraften 
 
Kärlekskraft är alltså ett begrepp som kommer från Jónasdóttir (2002, 2003).34 
Livsformsteorin har använt begreppet på ungefär samma sätt som henne. 
Jónasdóttir och livsformsteoretikerna har ännu inte gjort djupdykningar vad 
gäller begreppet, men har hävdat att kärlekskraft är en parallell förmåga till 
arbetskraft i det att den är kreativ, exploaterbar och nödvändig och oersättlig 
för människosläktets överlevnad och utveckling (Jakobsen 1999:88-96). 
     Jag kommer i det följande att hävda: Kärlekskraften är en aktivitetskapacitet, 
den är en pluraliserande kapacitet, kärlekskraften är en överflödskapacitet, 
kärlekskraften är transfererbar, samt en igångdragande kapacitet.        

                                                        
34 Jónasdóttir (2002) hävdar att kärlekskraften är aktiv på två huvudområden: dels i bekräftandet 
människor emellan, och dels i barnavlingen. Livsformsteorin har hittills enbart fokuserat 
bekräftandeaspekten; och denna inriktning har också jag, även om jag teoretiserar inriktningen med 
andra begrepp. Men barnavlingsaspekten är mycket intressant, och vore väl värd att diskutera. Jag 
har inte tagit några särskilda hänsyn till denna dimension av kärlekskraften när jag utvecklar min 
begreppsapparat, men min tanke om att kärlekskraft är ”pluraliserande” tycks ju prima facie att passa 
med barnavlingstemat… 
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Tabell 4:4. Egenskaper inom arbetsförmåga och kärle kskraft 
 

 
 
Kärlekskraften är liksom arbetskraften en aktivitetskapacitet hos den enskilde 
individen. Kärlekskraften kan vara aktiv på åtminstone två olika grundläggande 
sätt. För det första kan den vara reaktiv. Det vill säga kärlekskraften är här aktiv 
som ett svar på något. Jag kan träffa en trevlig kvinna, och hennes positiva 
egenskaper leder till att min kärlekskraft startas upp, som ett svar på det 
positiva som kvinnan utstrålar. Eller man kan tänka sig att en person visar 
varma känslor för mig. Detta leder i sin tur till att jag reagerar genom att också 
känna och visa dylika känslor för den andre. Kärlekskraften startas alltså upp 
reaktivt. Notera ordet reaktivt – det handlar om en ”svarande” aktivitet, inte om 
något passivt (Furberg 1999:kap. 5). Kärlekskraften slås inte på automatiskt 
utan min medverkan. Om jag vid de två tillfällena ovan hade varit fullständigt 
inställd på att minimera risken för utökade bekantskaper, så hade troligtvis 
kärlekskraften legat kvar i viloläge.  
     För det andra kan kärlekskraften vara aktiv genom att vara initierande. 
Kärlekskraften kan starta upp kärlek utan att det rör sig om en respons. Jag kan 
till exempel vara på bra humör en dag, och helt enkelt känna för att vara 
kärleksfull utan några särskilda anledningar. När jag är inne i en butik kanske jag 
säger några vänliga ord till expediten, fast jag inte har någon specifik anledning 
till det. Det är inget hos expediten som föranleder vänligheten, utan något hos 
mig. Min vänlighet kan sedan starta kärlekskraftens reaktivitet hos expediten, 
som sedan startar min reaktivitet…  
     Det kan kanske tyckas märkligt att ha denna aktivitetsbetoning i samband 
med kärlekskraft – ty är inte könskärlek alltid något som primärt drabbar oss, 
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alltså något passivt? Ordet ”passion” är ju etymologiskt besläktat med 
passivitet, et cetera (Luhmann 1998:kap. 6). Jag håller med om att kärlek har 
viktiga inslag av passivitet, därför introduceras också begreppet kärleksreceptor 
som passiv motsvarighet till kärlekskraften nedan. Men förälskelser och dylikt, 
som på flera sätt är drabbande, är inte något som inledningsvis passivt drabbar 
oss. Innan passionen drabbar måste vi åtminstone gjort ett aktivt tillåtande; på 
något sätt bestämt oss för att vi är beredda att upplåta oss för kommande 
svårkontrollerade känslor (Kronqvist 2005:39). Den som inte tillåter sig 
passionerade känslor blir antagligen inte heller förälskad. Alberoni (2005:65) 
liknar detta lilla, aktiva tillåtande med det tillåtande som är nödvändigt hos en 
person som skall hypnotiseras.  
     Till skillnad från arbetskraften är inte kärlekskraften en förenhetligande och 
centrerande kraft utan en pluraliserande. Kärlekskraften är ej en kraft som 
reducerar, som arbetskraften gör, utan en kapacitet som lägger till, som klarar 
av mångfalden. ”Love is about adding to the world”, som Zygmunt Bauman 
(2003:9) uttrycker det. När vi diskuterar den pluraliserande aspekten, kan vi 
återigen tala om de två formerna av aktivitet: reaktiviteten och den initierande 
aktiviteten. Det reaktiva pluraliserandet innebär att jag reagerar på mångfalden, 
på annanheten. Det innebär att jag lägger märke till att det finns en mångfald 
utanför mig själv. Kärlekskraften är en förmåga att notera och acceptera det 
som ligger utanför mig själv just som något annat än mig (jämför med Murdoch 
2001:33). Ett nyckelord i samband med denna kärlekskraftens reaktivitet är 
uppmärksamhet. Kärlekskraften kan i sin reaktivitet registrera allt möjligt 
utanför självet – det handlar alltså inte bara om andra människor. Med 
kärlekskraftens hjälp kan vi inse annanheten hos djur, växter et cetera, förutom 
hos människor.  
     Vi har nu sagt att kärlekskraften klarar av mångfalden utanför en person, 
men hur är det då med mångfalden som finns inne i mig själv? Denna mångfald 
tycks inte kärlekskraften riktas mot, eftersom kärlekskraften är utåtriktad till sin 
karaktär; mer om denna inriktning kommer sägas när vi skall diskutera 
kärlekskraftens överflödande karaktär.35 
     Om vi för enkelhetens skull håller oss till människor, så kan vi fråga vad det 
är mer precist som vi reagerar på med hjälp av kärlekskraften.36 Härvidlag finns 
det många förslag från filosoferna (även om de inte benämner kapaciteten för 
just kärlekskraft). Ett intressant förslag går ut på att vi i kärlek reagerar på den 
mänskliga värdighet som Kant menar att varje människa har i och med sin 

                                                        
35 En problematisk konsekvens av mitt fokus på kärlekskraften som pluraliserande, är att vi får svårt 
att teoretisera empati/inlevelseförmåga som en del av kärlekskraften; och detta är förstås 
problematiskt eftersom vi intuitivt kopplar ihop empati och kärlek. Men empati handlar ju inte om att 
bejaka det främmande hos den andre, utan om att se den andre som lik mig själv – och det stämmer 
inte överens med pluraliseringstanken. En eventuell lösning för mig skulle kunna vara att teoretisera 
empatin med begreppet kärleksreceptor, som är förenande i sin grundläggande inriktning – men det 
är ändå inte helt lyckat med tanke på att empati troligen ofta uppfattas som en förhållandevis aktiv 
företeelse. Jag tvingas att lämna frågan om empati olöst. För läsning om empatibegreppet, se till 
exempel Johansson (2004). 
36Jag vill här tacka deltagarna i ”strandseminariet” om kärlek som hölls i Apelviken sommaren 2004. 
Flera intressanta aspekter på ovan nämnda frågeställning dryftades under denna oförglömliga 
tillställning. Ett särskilt tack till arrangören, Tomas Andrén!  
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rationella natur (Velleman 2006:kap. 4). Detta förslag innebär att vi i vanlig 
kärlek samtidigt älskar något allmänt (människans rationella natur) och något 
individuellt (det specifika förverkligandet av människans natur i en enskild 
människa). En annan spännande idé är att kärlek är en reaktion på en 
människas absoluta egenart och individualitet, hennes haecceitas som filosofer 
ibland kallar det (Marion 2002:95ff). Förutom de här två något högtidliga 
förslagen, är det naturligtvis lätt att hävda att kärlekskraft reagerar på rent 
biologiska fenomen, som dofter och så vidare. Nåväl, vi behöver inte ta 
ställning till dessa spörsmål här utan kan gå vidare. 
     Om man går från det reaktiva pluraliserandet till det initierande aktiva 
pluraliserandet, så innebär detta sistnämnda att man förstärker den mångfald 
som finns. Jag inte bara accepterar och noterar pluraliteten, utan bejakar den på 
skapande sätt. Jag noterar exempelvis inte bara att min medmänniska är något 
annat än mig själv, jag verkar för att detta andra skall stärkas i henne. På detta 
sätt skapas förstärkt mångfald. 
     Det är nog bland annat på grund av denna pluraliserande och komplicerande 
tendens hos kärlekskraften, som det alltid har varit svårt att få grepp om vad 
kärlek är för något. Eftersom kärlekskraften själv är anti-reduktiv är det svårt att 
fånga den i något så reduktivt som definitioner. Det anti-reduktiva, och därmed 
konkreta, draget i kärlek har diskuterats av Joel Backström (2007:63) som 
uttrycker det så här: ”love is the least abstract thing there is; in a certain sense it 
is the only thing that has nothing abstract about it all.”  
     Det pluraliserande och undanglidande kännetecknar också själva utövandet. 
Till användningen av kärlekskraft hör svårbeskrivbarhet. Fernando Pessoa 
(2001:16) skriver: ”den som älskar vet aldrig vad han älskar/ och inte heller 
varför han älskar eller vad det är att älska”. Den subjektiva erfarenheten av 
effektiv aktualisering av kärlekskraft kan inte beskrivas i manualer och teorier.37 
Låt oss återigen lyssna till en röst ur skönlitteraturen – nämligen Rumi 
(2001:45):  
 
Hur jag än försöker beskriva och klargöra kärleken 
     blygs jag över allt jag sagt när vi råkas. 
Fastän tungan ger upplysning 
      glänser den aldrig uttalade kärleken desto mer. 
Pennan raskar på med ordvändningen. 
       Den erfar kärleken och spricker itu 
sök därför inte förklara kärleken med förnuftet, 
       ty trögt är förnuftets omdöme som åsnan i gyttjan! 

                                                        
37

 Man kan här anföra Alain Badiou (2005:109) som på karaktäristiskt kontinentalfilosofiskt sätt 
skriver: ”Man kan säga att kärleken är en process som ger omedelbara erfarenheter en ordning, utan 
att man inifrån dessa erfarenheter kan dechiffrera den lag som bestämmer denna ordning. Med en 
annan formulering: det älskande subjektets erfarenhet, som är kärlekens grundämne, utgör inte 
någon kunskap om kärleken. Det är till och med ett utmärkande drag i kärlekens procedur (i 
förhållande till vetenskapen, konsten och politiken): dess tänkande är inte ett tänkande om detta 
tänkande. Som en tänkande erfarenhet tänker inte kärleken sig själv. Kunskapen om kärlek kräver 
förvisso att man erfar dess kraft, i synnerhet dess tankekraft. Men den är också oförenlig med denna 
kraft. 
     Det krävs således att man distanserar sig från passionens patos, från villfarelsen och svartsjukan, 
från sexualiteten och döden. Inget tema kräver en renare logik än kärleken.”           
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Man vet (ibland) i kärlek hur man gör utan att kunna formalisera det. Om 
någon tror sig kunna formalisera användningen av kärlekskraft, har personen 
troligen enbart erfarenhet av en ineffektiv form av aktualisering.38  
     Om inte teorier är särskilt kraftfulla i kärlekens närhet, så passar poesi et 
cetera desto bättre – det är ingen slump att den älskande ofta tar till dessa 
uttrycksmedel. Poesin kan på annat sätt än vetenskapen klara av det 
mångtydiga, plurala.  
     Jag sade ovan att kärlekskraften inte var specifikt inriktad på människor, 
utan kunde också inriktas på djur, ting och så vidare. När det gäller det reaktiva 
pluraliserandet så tycks det inte spela någon roll om det handlar om människor 
eller något icke-mänskligt. För ett effektivt aktivt initierande pluraliserande 
tycks det dock behövas en inriktning på andra människor. Kärlekskraften måste 
ju träffa något ställe där påverkbarhet för just kärlekskraft finns. Kärlekskraft 
måste möta kärleksreceptor – och sådan finns bara hos personer, inte hos djur 
eller växter eller döda ting. 
     Liksom arbetskraften kan antagligen kärlekskraften användas på fler sätt än 
inom kärlek. Som tidigare nämndes används arbetskraft förutom i arbete också i 
lek och fritidsaktiviteter. Den av lagen framtvingade respekten för människor är 
förmodligen ett exempel på hur kärlekskraft kan brukas vid sidan av kärlek.          
     Kärlekskraftens konsistens hävdar jag vara mjuk. Detta menar jag vara 
relativt lätt att ta till sig utifrån våra spontana intuitioner, och jag skall därför 
inte orda mycket om kärlekskraftens mjukhet. Kärlekskraften liknandes vid den 
framsträckta givande handen – och denna utstrålar förstås ett slags mjukhet. 
Den givande handen är inte den våldsamma, hårda handen som med dunder 
och brak överför gåvan till mottagaren.      
     Det sades ovan att arbetskraften var utmattningsbar och ständigt i behov av 
reproduktion. Så är det inte riktigt med kärlekskraften. Det finns något av 
överflödande kraft i kärlekskraften som gör att man inte blir utmattad genom 
användning utan tvärtom får mer kraft. Kärlekskraften kan ”flöda över” och 
därmed ges bort utan förlust. Kärlekskraft tycks nybildas hos givaren efter det 
att den har avskiljts. Vi känner igen detta från vardagliga resonemang som lyder 
”ju mer man ger, desto rikare blir man”.39 Erich Fromm (1993:34) skriver på 
detta tema: 
 
Att ge är (…) det högsta uttrycket för livskraft. När jag upplever givandet upplever jag min 
egen styrka, min rikedom, min makt. Denna upplevelse av stegrad vitalitet och livskänsla fyller 
mig med glädje. Jag upplever mig själv som överflödande av kraft, slösande, livslevande och 
följaktligen lycklig. Att ge är saligare än att ta, inte därför att det är fråga om ett avstående, 
utan för att i själva givandets akt ligger uttrycket för min vitala livskänsla. 
 

                                                        
38 Jag har här inspirerats av Julia Drivers (2001:kap. 2) diskussion kring ”virtues of ignorance”. 
39 När det gäller det emancipatoriska i kärlekens givande, så har jag särskilt influerats av Swanton 
(2003:kap. 5-6). Begreppet ”gåva” och ”givande” har för övrigt mycket mer att erbjuda i en 
kärleksdiskussion än vad som framkommer här. Jag bedömer att det teoretiserande som har växt 
fram i fransk samhällsvetenskap, i Marcel Mauss (1972) kölvatten, är särskilt intressant. Här finns 
inte sällan explicita kopplingar mellan gåvobegrepp och kärleksbegrepp som är viktiga att fördjupa 
sig i. Se till exempel Caillé (2005) och Godabout (2000). 
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Det överflödande draget hos kärlekskraften innebär en utåtriktning hos 
kärlekskraften. När något flödar över rinner det ju ut i det som finns utanför. 
Den egna kärlekskraften kan alltså per definition ej spontant inriktas på det 
egna självet. Däremot kan andras kärlekskraft användas till min egen självkärlek, 
vilket vi strax skall diskutera. 
     Vi diskuterade tidigare att arbetskraftens användning kan leda till att 
”utbrändhet” uppstår även i utvecklande arbeten. När det gäller kärlekskraft så 
är läget troligen annorlunda. På grund av överflödsaspekten blir man antagligen 
inte utbränd av att älska mycket.  
     Överflödet i kärlekskraften verkar märkligt när vi tänker på att människan på 
så många sätt är en bristvarelse, men inte desto mindre så tycks överskott av 
kärlekskraft finnas. Naturligtvis handlar det inte om något absolut överflöd utan 
om ett relativt. Vi är ju begränsade varelser och kan därmed inte flöda över på 
ett absolut sätt; även den som älskar behöver sömn, et cetera. Det relativa 
överflödet av kärlekskraft kan liknas vid det överskott av blod som finns hos 
friska människor. Friska personer kan bli blodgivare utan problem. Det tycks 
till och med vara hälsosamt att tappa av blod med jämna mellanrum. Så ett 
överskott av blod finns alltså, men det är naturligtvis inte ett absolut överflöd. 
Det är inte svårt att tappa av skadligt mycket blod. 
     Till skillnad från arbetskraften och arbetsreceptorn är alltså inte 
kärlekskraften helt stationär, utan transfererbar (liksom blodet i blodgivning). 
Klichémässiga ord om att ”ge av sig själv” och så vidare har sanning i sig. 
Något flyttas verkligen från en person till en annan i kärlek. Detta flyttbara 
”något” är kärlekskraft. Transfererbarheten är möjlig eftersom kärlekskraft, som 
antytts, genom sin överflödskaraktär, nybildas efter det att den har givits. Det 
går förmodligen inte att ge bort hela kärlekskraften. Liksom med blod så 
handlar det om att ett överskott ges.40 
     Det finns naturligtvis tänkbara invändningar mot denna idén om 
transfererbarhet. En av de intressantaste går ut på att vi inte överför något när 
kärlek utförs, utan istället tar bort något hos kärleks”mottagaren”. Idén är att vi, 
när vi älskar, tar bort hinder, bördor et cetera, istället för att tillföra något. Man 
kan i detta fall tala om ett ”negativt givande”. Ett typiskt exempel på en sådan 
handling är när man förlåter någon. Vi stärker då en person genom att ta bort 
skulden som personen har gentemot oss (Saarinen 2006). Jag vill dock gentemot 
detta intressanta resonemang hävda att vardagserfarenheten tyder på att något 
verkligen transfereras. Vi känner att vi verkligen får energi och kraft från den 
som älskar oss. Energin och kraften tror jag att vi vanligen erfar som något som 
kommer från den andra personen, inte från oss själva.  
     Talet om överflödande kärlekskraft inneboende hos människor, kan 
kritiseras för att det tycks förutsätta en alltför optimistisk människosyn. Skulle 
inte världen vara ett bättre ställe om det nu verkligen är så att människor har 
denna kapacitet till överflöd? Först vill jag svara att jag ju ser kärlekskraften som 
en aktivitetskapacitet som verkligen inte används så mycket som den skulle 

                                                        
40 För ett intressant resonemang kring kopplingen mellan begreppet ”blod” och kärleksbegreppet, se 
Diprose (2002:190ff). 
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kunna göra. Detta leder till antagandet att möjligheten till överflödande finns, 
även om vi inte ser överflödandet alldeles klart i det reellt existerande samhället. 
Men jag vill också hävda att det finns mycket överflödande som vi är så vana 
vid, att vi kanske inte noterar fenomenet. Tänk på all spontan hjälpsamhet som 
finns. Trots allt elände i världen är det ändå mest troligt att en person som blir 
sjuk och hjälpbehövande ute i ett gatuvimmel, verkligen skulle få hjälp av andra 
personer som finns i närheten. Eller tänk på föräldrars kärlek till sina barn. 
Föräldrar väljer inte hur barnen skall bli och vara; de får i hög grad acceptera 
dem som de är. Och ändå lyckas nästan alla föräldrar att spontant älska sina 
barn! Är inte det ett tecken på att kärlekskraften är överflödande? 
     Likt arbetskraften så är det mycket som kärlekskraften inte innehåller, som 
vi kanske skulle tro hörde till kapaciteten. Likt arbetskraften så är inte 
kärlekskraften i sig kreativ – men den startar upp mänsklig kreativitet. Likaså 
menar jag att kärlekskraften inte i sig själv har en omsorgs- och 
sexualitetskomponent – men den aktiverar ofta människans omsorg och 
sexualitet när den startas. Kärlekskraften kan alltså vara aktiv utan att omsorg 
eller sexualitet aktiveras – till exempel när jag ser ett litet förbipasserande okänt 
barn ute på stan och tycker att ungen ser mycket söt ut. 
     Även kärlekskraften är alltså en igångdragande kapacitet som aktiverar stora 
delar av människan – såväl rent kroppsliga som mentala aspekter; såväl 
mänskligt djup som ytlig skämtsamhet. ”It is characteristic of mature love that it 
calls into play all man's potentialities; it engages the whole man, so to speak.”, 
som Benedikt XVI (2005:§17) uttrycker det. Att kärlekskraften startar upp rent 
kroppsliga processer är förmodligen ganska okontroversiellt – vi tänker lätt på 
sexualitetens tydliga fysiska aspekter. Men hur är det med de mentala, och 
särskilt de intellektuella, aspekterna? En effektiv användning av kärlekskraften 
aktiverar verkligen dessa, vill jag hävda. Att kunna ge kärlekskraft på effektivt 
sätt fordrar verkligen intellektuell verksamhet. Betänk vilken förståelse, vilka 
insikter, det krävs för att kunna älska en specifik människa på just det sättet som 
är utvecklande för den personen. Att älska på ett ungefärligt (och därmed 
ineffektivt) sätt kräver kanske inte så stora mentala ansträngningar, men att 
älska med precision! Betänk också allt skapande som har skett i anslutning till 
kärlekskraftens användning! Alla kärleksdikter, all musik om kärlek… Även 
vissa opoetiska personer kan ju nästan bli lyriska och börja treva som poeter när 
de är förälskade. 
     Igångdragandet som kärlekskraften utför kommer i nästa kapitel att 
tematiseras som görande. 
  
   
Kärleksreceptorn 
 
Följande kommer att hävdas om kärleksreceptorn: Den är en 
passivitetskapacitet; kärleksreceptorn är en förenande kapacitet; det är en 
mjukhetskapacitet, en stationär förmåga, samt en igångdragande kapacitet.  
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Tabell 4:5. Egenskaper inom arbetsförmåga och kärle ksförmåga 

 
 
Låt oss börja att diskutera begreppen!  
     Kärleksreceptorn är en passivitetskapacitet, liksom arbetsreceptorn, som 
finns i enskilda individer. I likhet med arbetsförmågan är den förenande till sin 
karaktär. Redan här kan vi se att kärleksförmågan följaktligen har två kapaciteter 
som går i olika riktningar – en i pluraliserande, en i förenande – medan 
arbetsförmågans två kapaciteter går i samma förenande riktning. 
Kärleksreceptorn är liksom arbetskraften en kapacitet för gemenskap. Till 
skillnad mot arbetskraften är dock kärleksreceptorn en passiv 
gemenskapsförmåga, en passiv vi-förmåga – det handlar inte här om att skapa 
gemenskap, utan om att ta emot gemenskap som skapas som bieffekt när andra 
ger oss kärlekskraft. 
     Jag hävdade ovan att kärlekskraften kan tillmötesgå kärleksreceptorn. Det 
bör här påpekas att kärleksreceptorn tycks vara receptiv för mer än andras 
kärlekskraft. Kärleksreceptorn är ett slags allmän mottagandekapacitet. Vad tas 
då emot i vanlig kärlek, när kärleksreceptorn är igång? Först och främst den 
andres kärlekskraft. För det andra tar man emot aspekter av sig själv – den 
andres kärlekskraft leder till att man får kraft att ta tag i sina egna resurser; den 
andres kärlekskraft leder till att mitt självägande stärks. Självkärlek har faktiskt 
teoretiserats som synonymt med självägande i nutida behandling av 
kärleksbegreppet (Nancy 1991:94f). Andras kärlekskraft behövs eftersom vi inte 
kan få grepp om oss själva helt på egen hand. John Armstrong (2002:58) skriver 
angående detta:  
 
there is a special lack of self-suffiency which seems to be part of the structure of the human 
mind. Because in a sense we are too close to ourselves, we have difficulty in obtaining a 
perspective upon what we do and how to think. We need the interpretive attention of another 
to help us see ourselves in a more balanced way. 

 

 

Arbetskraft Arbets- 
receptor 

Kärlekskraft Kärleks-
receptor 

Typ av 
kapacitet 

Aktivitets- 
kapacitet 

Passivitets- 
kapacitet 

Aktivitets- 
kapacitet 

Passivitets- 
kapacitet 

Grundläggande 
inriktning 

Förenande Förenande Pluraliserande Förenande 

Konsistens Mjuk Hård Mjuk Mjuk 

Uthållighet Relativt 
utmattningsbar 

- Relativt 
överflödande 

- 

Mobilitet Stationär Stationär Transfererbar Stationär 

Funktion 
gentemot andra 
mänskliga 
förmågor 

Igångdragande Igångdragande Igångdragande Igångdragande 
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I huvudsak är det genom arbetet som vårt ägande av världen utvecklas, men 
just när det gäller det basala ägandet av oss själva, tycks det som om det mottas 
utifrån, genom kärleksreceptorn. Vi är för nära oss själva, för att få det 
grundläggande greppet om oss själva. 
     För det tredje tar man emot sådant som kan kallas kärlekens bieffekter – 
samvaro, gemenskap, tillit et cetera med hjälp av kärleksreceptorn. För det 
fjärde finns möjlighet till att ett slags allmänt mottagande attityd gentemot 
tillvaron i stort; ett slags enhetsupplevelse med världen kan uppstå. Alberoni 
(2004:68) skriver följande om denna receptiva öppenhet för världen som finns i 
kärlek: ”När vi är förälskade älskar vi allting. Bergen, växterna, floderna, alla 
levande varelser. Vi böjer oss över världen fyllda av förståelse och kärlek. Vi 
älskar de personer som omger oss ännu mer och vi skulle vilja göra alla 
lyckliga.” Werner G. Jeanrond behandlar också denna allmänna mottaglighet 
som finns i kärlek – och han går vidare och hävdar att denna präglar all verklig 
kärlek, inte bara förälskelsen som Alberoni fokuserar. Jeanrond (2007:63) 
skriver: ”Varje form av kärlek öppnar sig för kärlekens hela sammanhang. Det 
betyder att alla människor, hela universum, allt är implicit närvarande i varje 
äkta kärleksrelation.” Det förhållandet att hela omvärlden blir relevant inom 
kärlek, leder till att kärlekens mottaglighet också blir politisk till sin natur: 
”Kärleken blir således en politisk kraft. Den vill något, nämligen en förändrad 
värld.” (Jeanrond 2007:63)   
     Att tala om dels kärlekskraft som är inriktad på andras kärleksreceptor och 
dels kärleksreceptor som är inriktad på mottagande, skulle kunna tyda på att jag 
blundar för kärleksförmågans ”hungriga” och mer aggressiva aspekter. Det låter 
för snällt alltihop! Varför talar jag till exempel om mottagande och inte om 
tagande? Detta är en mycket viktig fråga. Enligt min mening har 
kärleksreceptorn förvisso ”hungriga” och aggressiva inslag. Dessa mer 
”hungriga” drag kan dock fortfarande karaktäriseras som mottagande istället för 
tagande. De ”hungriga” dragen bör ses som ”tiggande” istället för tagande. 
Jämför med Platon (2000:184) som liknar Eros med en tiggare! Aggressiv, 
krävande kärlek handlar primärt om ett våldsamt behov av att få. Aggressiv, 
krävande kärlek handlar kanske också om att tigga sådant som det är omöjligt 
att få. Jag tror att ett slags totalt tillmötesgående av kärleksreceptorn skulle 
innebära att man får hela den älskade personen, alltså inte enbart kärlekskraft. 
Och detta är naturligtvis omöjligt; människor kan inte ge sig själva totalt till 
andra människor. Vi kan exempelvis inte få grepp om den älskade människans 
inre mentala värld. 
     Kärleksreceptorn är liksom arbetskraften och kärlekskraften en 
mjukhetskapacitet. Kärleksreceptorn är en förmåga att mjukas upp inför andras 
kärlekskraft. Det är en kapacitet att lägga av ens hårda skal och bli ömtålig och 
sårbar inför den som man älskas av. Om kärleksreceptorn används effektivt blir 
vi alltså mjukare och mjukare. Vi finner här ett mönster som kontrasterar tydligt 
mot arbetsreceptorns hårdhet. Kärleksreceptorn fungerar inte härdande; om det 
sker en förhårdning genom kärlek, så är nog det hela att betrakta som en 
mycket ineffektiv aktualisering av kärleksreceptorn. I samband med 
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arbetskraften talade jag också om mjukhet i betydelsen smidighet och lätthet – 
och detta är relevant också i samband med kärleksreceptorn. Den är inte en 
överflödskapacitet som kärlekskraften, men just en kapacitet att erfara lätthet. 
Den förälskade till exempel, upplever en lätthet, det är som att ”sväva på 
moln”… Förälskade nästan studsar fram där de går. Vi finner här också den 
lekfullhet, det släktskap med leken som kärlek innehåller (Huizinga 2004:17), 
och som för övrigt framträder i själva ordet kärlek. 
     Kärleksreceptorns mjukhet yttrar sig också i icke-konsumtion. 
Kärleksreceptorn liknades vid den kupade handen som tar emot gåvan. Denna 
hand klämmer inte åt på ett krampaktigt sätt, den krossar inte gåvan som har 
mottagits. Genom kärleksreceptorn sker ingen förbränning/konsumtion av det 
som mottas (till exempel andras kärlekskraft); jag vill hävda att det istället rör 
sig om ackumulation. Det som tas emot genom kärleksreceptorn kan betraktas 
som icke-konsumistiska ”ackumulationsvärden”, som jag skall berätta om i 
nästa kapitel. 
     Liksom vad det gällde arbetsreceptorn så tycks det inte vara rimligt att kalla 
en passivitetskapacitet som kärleksreceptorn för utmattningsbar. 
     Kärleksreceptorn tycks till skillnad från kärlekskraften vara en stationär 
förmåga – den kan nog inte flyttas över till någon annan.  
     Liksom arbetsreceptorn så är också kärleksreceptorn igångdragande 
gentemot andra mänskliga förmågor, inte genom aktivering dock. Kom ihåg 
min tentativa liknelse med dominobrickorna som faller! En helhetlig påverkan 
på människan sker med hjälp av kärleksreceptorn, på liknande sätt som med 
arbetsreceptorn. Vi skall behandla denna påverkan med hjälp av ”skeende”-
begreppet i nästa kapitel. 
 
 
En invändning mot hela idén om arbetsförmåga och kärleksförmåga 
 
När vi nu har sett resonemanget om arbetskraft och arbetsreceptor och 
kärlekskraft och kärleksreceptor kan det vara hög tid att ta upp en 
grundläggande invändning mot den här typen av resonemang. Man kan invända 
så här: Varför överhuvudtaget tala om specifika förmågor till arbete och kärlek 
när arbete och kärlek innebär aktualisering av en mängd mänskliga kapaciteter, 
som rationalitet, självmedvetande, emotioner, muskelstyrka et cetera, et cetera? 
Är inte talet om arbetsförmåga och kärleksförmåga att börja i fel ände? Varför 
inte börja med sådant som rationalitet, självmedvetande och så vidare, och 
sedan säga att dessa kan konfigureras till ett slags arbetsförmåga, när människan 
arbetar, medan de blir något annat när människan inte arbetar!? På denna 
invändning vill jag genmäla att arbete och kärlek är så grundläggande och 
universella fenomen, att det är rimligt att påstå att människan har specifika 
kapaciteter för dessa processer.  
     Vad gäller arbete så tror jag att det är lätt att hålla med mig om att detta är 
något som är universellt förekommande (i alla samhällen, i alla tider) – vi 
behöver alltså inte orda mer om det.  
     När det gäller kärlek däremot så är det mycket vanligt att hävda att det rör 
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sig om ett ganska begränsat fenomen som saknas i många samhällen. Men 
denna tanke om kärlekens icke-universalitet förutsätter en mycket begränsad 
syn på kärlek som något romantiskt inriktat (Och antar man att kärlek till sin 
natur är romantisk, så stämmer det att kärlek är långt ifrån universell).41 Kärlek 
måste rimligtvis ses som något mycket bredare än så. Omsorg, osjälviskhet, 
bekräftelse, givmildhet är exempel på sådant som kärlek är, och sådant har 
naturligtvis funnits i alla samhällen, i alla tider (Singer 1994:kap. 1).42 Nåväl, 
eftersom arbete och kärlek är så universella och grundläggande processer är det 
fullt naturligt att räkna med inneboende kapaciteter i människor gällande dessa 
processer. Jag vill göra en liknelse mellan å ena sidan arbets- och 
kärleksförmågan, och å andra sidan vår förmåga att gå. Jag ser det som helt 
naturligt att vi kan säga att människan har en inneboende förmåga att gå, liksom 
en förmåga till kärlek och till arbete. Det är rimligare att påstå detta om 
förmågan att gå, än att börja från ett annat håll och påstå att människan har 
kapaciteten att röra höftleden, kapaciteten att röra knäleden, kapaciteten att röra 
fotleden (et cetera, et cetera), och att dessa kapaciteter bildar en förmåga att gå 
när de används under en promenad. 
 
 
Sammanflöden 
 
Vi har hittills tittat på arbetskraft, arbetsreceptor, kärlekskraft och 
kärleksreceptor på abstrakt sätt, genom att isolera dem. Nu vill jag bli 
konkretare och resonera kring vad som händer när dessa nämnda kapaciteter 
aktualiseras. Vi skall alltså börja studera händelseregulariteter, så kallade 
demiregulariteter. 
     Vid en aktualisering av arbets- och kärleksförmågorna så börjar 
aktivitetskapaciteter och passivitetskapaciteter att gripa in varandra – ett 
sammanflöde av aktivt och passivt sker. För att aktualiseringen skall bli effektiv 
krävs det att dessa sammanflöden sker på specifika sätt inom individerna. Det 
behöver uppstå demiregulariteter som ser ut på bestämda sätt. 
     Inom arbetsförmågan behöver arbetsreceptorn dominera över arbetskraften 
för att människan skall få det grepp om natur och samhälle som behövs för 
mänsklig överlevnad och utveckling. Passivitetskapaciteten behöver dominera 

                                                        
41 För en balanserad diskussion om ”romantisk kärlek”, se Dillon (2001:kap. 5). 
42 Irving Singer (1994:3) uttrycker det mycket bra: ”When psychologists first suggested, earlier in this 
century, that all people have a need to be loved, their hypothesis had an enormous impact upon the 
study of human motivation. Previously the experts had believed that men and women were born with 
needs for food, drink, warmth, possibly sex – in general goods for which there was some 
physiological explanation. To say that human beings have a need either to love or to be loved had 
always seemed too ’philosophical’, too greatly dependent on nonverifiable and possibly mystical 
assumptions that scientists in the modern world were determined to avoid. But shortly after the 
Second World War, evidence about orphaned and institutionalized infants tended to indicate that 
Freud was probably right when he intimated that people need to receive love as they also need to be 
fed and protected from freezing temperatures. Some investigators preferred to explain this particular 
need in terms of other variables, such as a need to be touched or cuddled; and many refused to 
identify it as an instinct. Within the psychiatric tradition, however, post-Freudians developed 
sophisticated and convincing ideas about a structural process through which individuals attain not 
only a talent for getting love but also the ability to give it.” 
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över aktivitetskapaciteten – och det här gäller inte bara för grepp om naturen 
utan också för gripande av de sociala realiteterna. Den hårda, krampaktiga 
inriktningen hos arbetsreceptorn behöver dominera över den mjukare och 
utforskande inriktningen hos arbetskraften. Det krampaktiga behövs verkligen i 
den allvarliga situation som människan oftast befinner sig i när hon är här i 
världen.  Men för att även arbetskraftens unika kännetecken skall komma till sin 
rätt kanske inte arbetsreceptorn får dominera för mycket…  Hur mycket kan 
mjukheten och lekfullheten släppas fram hos arbetsförmågan utan att 
arbetsförmågan förlorar sin funktion för mänsklig överlevnad? (Marcuse 
1966:214ff) Det är en viktig fråga. 
     I kärleksförmågan behöver kärlekskraften dominera över kärleksreceptorn 
eftersom kärleksreceptorn i full funktion är beroende av att kärlekskraft har 
givits (kärlekskraft kan på annat sätt fungera utan att ett motsvarande 
mottagande sker). Vidare behöver kärlekskraften trycka undan de aggressiva 
aspekter som finns i kärleksreceptorn. Vår böjelse att äga personer i sin helhet, 
alltså inte enbart den kärlekskraft som blir oss given, måste helt enkelt tryckas 
undan för att emancipatorisk kärlek skall kunna uppnås. 
     Enligt min bedömning kräver en emancipatorisk aktualisering av arbets- och 
kärleksförmågan, att det mest karaktäristiska, eller aparta, i varje förmåga får 
dominera över det mindre speciella. I arbetsförmågan ser jag arbetsreceptorns 
hårdhet som det mest aparta – och detta leder också till att arbetsreceptorn bör 
dominera. Och i kärleksförmågan menar jag att pluraliseringsinriktningen och 
transfererbarhetsaspekten inom kärlekskraften är mest speciell. Kärlekskraften 
bör alltså dominera över kärleksreceptorn. 
     Och i vårt samhälle tycks vi ha två tydliga demiregulariteter (som är 
förkroppsligade i myriader av individer) som gäller relationerna inom 
arbetsförmågan och kärleksförmågan. Dessa två tycks i alla fall vara förhållandevis 
emancipatoriska dominanser – det vill säga: vi har en demiregularitet där 
arbetsreceptorn dominerar över arbetskraften och en där kärlekskraften 
dominerar över kärleksreceptorn. Det är viktigt att här betona det förhållandevis  
emancipatoriska – för att vara helt emancipatoriskt behöver också 
dominansrelationen se ut på speciellt sätt, som antytts (Jag nämnde ju ovan att 
arbetsförmågan kanske präglas av för stark arbetsreceptordominans.).  
     Den första demiregulariteten (gällande arbetsförmågan) tycks finnas hos 
många män – och vi kan därför kalla den för en manlig demiregularitet. 
Arbetsreceptorns dominans över arbetskraften förkroppsligar ett slags realistisk 
princip rörande den omgivande världens primat över det mänskliga 
medvetandet. För att vi skall kunna påverka verkligheten genom arbete måste vi 
primärt motta, eller acceptera, världen som den är; vi måste åtminstone 
praktiskt kapitulera inför dess objektiva existens.43 Francis Bacon (1878:bok 1, 
aforism 3) uttryckte detta i den kända raden: ”Nature, to be commanded, must 
be obeyed”. Och man kan tillägga att Bacons princip också gäller sociala 
realiteter. 
     Stöd för denna min tanke, om en manlig demiregularitet där arbetsreceptorn 

                                                        
43 Jag har här inspirerats av Ayn Rand (1982:33). 
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dominerar over arbetskraften, anser jag mig se i de betoningar av hårdhet, 
tuffhet och så vidare, som är så tydlig i de rådande maskuliniteterna (se till 
exempel Kimmel 1997:ix). Denna tuffhet och hårdhet, och framhävandet att 
maskulinitet är något som måste prövas i ”skarpa lägen”, tolkar jag som ett 
tydligt framlyftande av arbetsreceptorn med dess hårdhetsinriktning, dess 
trycktålighetspotential. Denna maskulina hårdhet ses ju naturligtvis ofta som ett 
stort problem, men jag vill hävda att hårdheten i sig inte är problematisk, utan 
tvärtom emancipatorisk, om den håller sig strikt inom arbetets ramar.   
     Den andra demiregulariteten gäller kärleksförmågan, där kärlekskraften 
dominerar över kärleksreceptorn, bedömer jag vara en kvinnlig demiregularitet. 
Denna kärlekskraftsdominans – eller uttryckt i mer allmänna ordalag: 
givandedominans – anser jag framgår tydligt i klassiska undersökningar av 
exempelvis Chodorow (1988), Gilligan (1985) och Smith (1988) där den 
kvinnliga omsorgsinriktningen lyfts fram. Dessa författare använder andra 
begrepp jämfört med de som brukas här, men jag anser ändå att 
kärlekskraftsdominansen är relativt lätt att utläsa ur deras material. 
     Notera vad som inte tas upp i detta kapitel. Jag säger inget om hur 
dominansen ser ut inom mäns kärleksförmåga, eller dominansen inom kvinnors 
arbetsförmåga. Att göra sådana uttalanden behövs inte för att driva min tes. 
     Människor kan naturligtvis leva i blandningar mellan manligt och kvinnligt. 
De två nämnda demiregulariteterna går att kombinera, liksom människor kan 
leva blandformer av livsformer.   
 
 
Sammanfattning 
 
Jag har i detta kapitel hävdat att människor har en arbetsförmåga och en 
kärleksförmåga. Dessa är exempel på det som Archer kallar Personal Emergent 
Properties (PEP). Dessa två förmågor består båda av en aktivitetskapacitet och en 
passivitetskapacitet. Arbetsförmågan består av den aktiva arbetskraften och den 
passiva arbetsreceptorn; kärleksförmågan av kärlekskraften och 
kärleksreceptorn. Jag har också diskuterat hur dessa fyra kapaciteter kan 
karaktäriseras. Jag hävdade att arbetskraften förutom att vara aktivitetskapacitet 
också är en förenande, mjukhetsspräglad, utmattningsbar, stationär och 
igångdragande förmåga. Arbetsreceptorn beskrev jag som passivitetskapacitet 
och som förenande, hård, stationär och igångdragande. Kärlekskraften menar 
jag är en aktivitetskapacitet som är pluraliserande, mjuk, överflödande, 
transfererbar, och igångdragande medan jag beskriver kärleksreceptorn som 
passivitetskapacitet, förenande, mjukhetspräglad, stationär och igångdragande.  
     Mellan aktivitetskapaciteter och passivitetskapaciteter uppstår lätt 
dominansrelationer. Jag menar att vi kan se två tydliga dominanser inom 
arbetsförmågan och kärleksförmågan i nuvarande socialt liv. I manligt arbete 
tycks arbetsreceptorn dominera över arbetskraften, och i kvinnlig kärlek tycks 
kärlekskraften dominera över kärleksreceptorn. Detta är i och för sig ganska 
oproblematiskt, eftersom just dessa dominansrelationer är förhållandevis 
emancipatoriska (de kan också kombineras), men ännu har vi inte diskuterat 
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dominansrelationerna mellan arbete och kärlek. Bland annat detta skall vi titta 
på i nästa kapitel. 
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5 Arbetets dominans över kärleken; kärlekens dominans över 
arbetet… och en möjlig icke-dominans   
 
 
Introduktion 
 
I det här kapitlet skall vi huvudsakligen diskutera frågan: Vilka mänskliga och 
sociala processer är inblandade i ägandet, och hur ser dominanserna ut mellan 
dessa processer? 
     I förra kapitlet bekantade vi oss med några viktiga strukturer inne i 
människor (det Archer kallar för PEP – Personal Emergent Properties) 
arbetsförmågan och kärleksförmågan samt dominanserna inom dem. Jag lyfte 
fram begreppen arbetskraft och arbetsreceptor inom arbetsförmågan och 
begreppen kärlekskraft och kärleksreceptor i kärleksförmågan. Vad gäller 
dominanser så hävdade jag att vi kunde se en manlig partiell händelseregularitet 
(demiregularitet) där arbetsreceptorn dominerar över arbetskraften, samt en 
kvinnlig dito där kärlekskraften dominerar över kärleksreceptorn i 
kärleksförmågan. Både när det gällde kapaciteterna i arbetsförmågan och i 
kärleksförmågan sade jag att dessa var igångdragande; de drar i gång stora delar 
av människan när de är i aktualiserade. I det här kapitlet skall vi studera dessa 
förmågor i rörelse, vi skall studera igångdragandet av människan, vi skall titta på 
”arbete”, ”kärlek” och ”vardagsliv”.  
     Vi har nu flyttat ”upp” ett hack i vår stratifierade värld och befinner oss på 
ett plan mellan strukturer i människor och strukturer i samhället. Detta är en 
nivå som tidigare inte har behandlats inom livsformsteorin. 44  Vi är på den 
medierande nivån som Archer (2003, 2007) behandlar ingående med begreppet 
”intern konversation” som innebär, enkelt uttryckt, att människor för inre 
samtal med sig själva och på det viset förhåller sig aktivt eller passivt till sociala 
strukturer. Egentligen är detta medierande stratum det mänskliga stratumet per 
préférence eftersom det är här som människan mer framträder i helfigur. PEP-
stratumet, som behandlades i förra kapitlet, berör enskilda människor, men det 
är delar av människor, förmågor i människor – nu i detta kapitel skall vi titta på 
helheten.   
     Archers bild av den medierande människan är människan som en ”intern 
konversatör” – jag vill dock pröva en annan idé. Som tidigare nämnts är jag 
intresserad av människan som ägare – detta är intressant eftersom ägarskapet 
bland annat är något som både präglas av aktivitet och passivitet, till skillnad 
från agentskapet som per definition är aktivitetspräglat. Bilden av den 
medierande människan är för mig snarare ägaren istället för den inre 
konversatören. Liksom den interna konversationen är ägandet processuellt – 
något händer även om det inte behöver vara något som aktivt initieras av 

                                                        
44  Det dröjde ganska länge i avhandlingsarbetet innan jag upptäckte att denna nivå behövde 
introduceras. Det var några viktiga och kritiska frågor från min kollega Annika Åberg som ledde till 
upptäckten. Jag vill härmed tacka henne för dessa frågor. 
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personen. Varken ägande eller intern konversation kan tänkas som ett 
stillestånd utan måste ses som något som pågår.  
     När arbetsförmågan och kärleksförmågan är i rörelse drar de som tidigare 
sagts med sig andra mänskliga förmågor, så att en bred aktivering av, eller 
passiv påverkan på, människan äger rum. Denna vida aktivering och påverkan 
kallas här ”görande” respektive ”skeende”.  
     Arbete kommer att definieras som ”görande och skeende i nödvändighetens 
sfär”. Kärlek definieras på motsvarande sätt som ”görande och skeende i 
frihetens sfär”. Naturligtvis är jag medveten om det felbara och riskabla i 
sådana definitionsförsök. Kanske är arbete och kärlek till och med så kallade 
väsentligen omstridda begrepp45 (om nu sådana finns)46, som det inte går att 
komma till någon slutlig definition av (Gallie 1956). Men den kritiska realismens 
kombination av ontologisk djärvhet och epistemologisk försiktighet gör det 
möjligt att lägga fram riskabla definitioner, även om man inte tror sig ha nått 
den absoluta sanningen, eller ens är säker på att vara på rätt väg.    
     I tillägg till tidigare livsformsteoretiserande vill jag också behandla 
sammanflödet av arbete och kärlek just på den här medierande nivån – hittills har 
Jakobsen och Karlsson studerat sammanflödet på samhällsstrukturell nivå, 
mellan arbetsformer och kärleksformer (som bildar livsformer) (se till exempel 
Jakobsen 1999:kap. 7 och 8). För att behandla detta sammanflöde på 
medierandets nivå vill jag använda begreppet ”vardagsliv”. Detta begrepp har 
inte haft en tydlig teoretisk plats i teorin tidigare utan har fungerat som ett slags 
extern utgångspunkt för teoribildningen i sin helhet – det har helt enkelt sagts 
att livsformsteorin handlar om vardagslivet (Jakobsen & Karlsson 1993:16ff).  
     Kapitlet är upplagt som så, att jag först diskuterar något om vad som 
kännetecknar just denna medieringens nivå mellan strukturer i människor och 
sociala strukturer – och jag skall nämna något om hur Archer har behandlat 
ämnet. Efter detta ämnar jag att resonera kring människan som ägare. Sedan 
presenteras begreppen görande och skeende och senare sfär-begreppet och 
nödvändighetens och frihetens sfärer. Efter detta följer behandling av 
begreppen arbete, kärlek och vardagsliv. För dessa tre begrepp gäller, att jag 
dels resonerar om reellt existerande arbete, kärlek och vardagsliv, och dels 
något om emancipatoriska, ännu inte realiserade, möjligheter inneboende i 
dessa processer.  
 
 
Människan som intern konversatör 
 
Archer (2003, 2007) har alltså på den senaste tiden ägnat sig åt att kartlägga 
medieringen mellan strukturer i människor och sociala strukturer. Hon menar 
att det finns ett tomrum rörande denna förmedling i de mesta behandlingar av 

                                                        
45 För diskussion om ”kärlek” som omstritt begrepp, se Hamilton (2006). 
46  Själv tror jag knappast att väsentligen omstridda begrepp (essentially contested concepts) 
existerar. Jag tror inte att det är i begreppen som problemen ligger, om det nu är svårt att nå enighet. 
Min gissning är att det istället är en svaghet hos människan; en tendens till stridighet när det gäller 
saker som är viktiga för människans identitet. 
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det som kan kallas agent–struktur-problematiken. Frågan vad en social struktur 
är har diskuterats mycket, liksom vad agentskapets karaktäristika är. Men 
kopplingen mellan de två entiteterna är relativt outforskad. I sina 
undersökningar har hon ställt sig frågorna: Hur ser den precisa kopplingen 
mellan agent och social struktur ut? Var precis sker mötet mellan de två 
fenomenen? Och hur går det till när kopplingen sker? Hennes svar är 
människans ”interna konversation”, det vill säga människans tysta, inre samtal 
med sig själv. Människor för kontinuerligt samtal med sig själva, enligt Archer – 
i samtalen klargör vi vad vi vill, och vilka mål vi strävar mot. Vi reder ut vad 
som är allra mest viktigt för oss, och vad som måste komma i andra hand. I 
konversationen blickar vi bakåt på vår historia och framåt mot vår förväntade 
framtid. Vidare klargör man hur de individuella målen skall nås inom ett socialt 
sammanhang. I dessa inre samtal klargörs om vi skall vara passiva gentemot den 
sociala strukturen, eller om vi skall försöka förändra den, eller något mitt 
emellan (Archer 2003: kap. 3 & 4). Utifrån detta kan man sedan konstatera att 
människor kan inta olika ”stances”, ”hållningar”, gentemot samhället. Archer 
(2003:kap. 6) talar om människor som är kommunikativt reflexiva – vilket bland 
annat innebär att de tar hjälp av vad andra människor tycker, i sin egen interna 
konversation. Vidare räknar hon med de autonomt reflexiva (Archer 2003:kap. 7) 
som är individualistiskt lagda, och de metareflexiva (Archer 2003:kap. 8) som i 
högre grad än andra reflekterar över grunderna för sina handlanden. Till sist 
behandlar Archer (2003:kap. 9) brustet reflexiva (fractured reflexives) som har en 
ofullgången intern konversation och därmed har svårt att göra sina röster hörda 
i samhället. 
     Ett problem med Archers syn på medieringen och framhävandet av den 
interna konversationen, är att medieringen lätt framstår som något för 
intellektuellt. Medieringen blir alltför mycket en renodlat mental företeelse 
(Jämför min kritik med Benton 2001).  Jag menar att vi behöver begrepp för 
medieringen som också fångar medieringens mer kroppsliga aspekter. Det är 
viktigt att komma ihåg att de sociala strukturerna verkligen kan kännas direkt på 
kroppen. Den hemlöse som inte har råd med mat känner genom sin hunger de 
sociala strukturerna direkt i kroppen. Likaså gör kvinnan som regelbundet 
misshandlas av sin man i hemmet. Hon känner den strukturella 
könsmaktsordningen direkt på huden. Vi behöver alltså  medieringsbegrepp 
som kan tematisera sådana och liknande erfarenheter. Jag menar att begreppen 
ägare och görande och skeende kan fylla en sådan funktion. 
 
 
Människan som ägare 
 
 ”person means at once that which stands in itself as a self-possessing, autonomous center and 
at the same time, by the very dynamism of its self-possession, that whose whole being is 
oriented toward others, especially other persons”. (Clarke 1994:219) 
 
Människan som ägare är som tidigare sagts intressant inom den realistiska 
livsformsteorin av flera skäl. Bland annat så passar ju en sådan diskussion bra 
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ihop med Archers begrepp SEP, sociala ägandestrukturer, som berör ägande av 
materiella resurser; vidare passar ägarbegreppet bra när man vill betona både 
det aktiva och passiva hos människan som motpart till sociala ägandestrukturer 
(agentbegreppet har ju per definition en aktivitetsinriktning). Som nämnts i 
tidigare kapitel menar jag att ägande är något som passivt kan hända, inte bara 
något som aktivt kan frambringas. Ett exempel som tidigare framfördes gällde 
tankar som helt plötsligt bara dyker upp i medvetandet hos oss. Jag har inte 
gjort något för att tänka en viss tanke, men ändå är den där specifika tanken i 
medvetandet helt plötsligt. Trots att den bara har kommit till mig, tar jag det för 
självklart att det är min tanke. Detta exempel visar enligt min mening att ägande 
kan uppstå passivt. Ägarbegreppet passar också utmärkt till ett 
emancipationsbegrepp och till ett exploateringsbegrepp som jag strax skall ta 
upp. 
     Vi behöver här fördjupa oss något i vad ägande är. Som nämnts definierar 
jag det helt enkelt som ”effektiv kontroll” (Cohen 1986:78ff) – detta innebär att 
definitionen utelämnar mycket som annars brukar ingå i ägandebegreppet. Låt 
oss diskutera människan som ägare inom arbete och kärlek. 
     Inom arbete förekommer en direkt kamp efter ägande (detta kamptema 
kommer att diskuteras mer senare när vi skall titta på nödvändighetens sfär).   
     Ägandet gäller här sex områden.47 För det första handlar arbete om att få 
ägande av de medel som behövs för att överleva (mat, kläder och så vidare); det 
rör sig alltså om bruksvärden. Kännetecknande är här att de förbrukas, 
konsumeras. Det vill säga, bruksvärden försvinner efter en tid: maten sväljs och 
smälts, kläderna blir slitna och går sönder.  
     För det andra handlar arbetet om att införskaffa det jag kallar 
”ackumulationsvärden”. Medan bruksvärden konsumeras/förbrukas, alltså 
upphör att existera när de väl brukas, är ackumulationsvärden värden som 
”samlas på hög”.48 Medan bruksvärden kan hävdas utgå från mänskliga behov49 
som kan tillfredsställas, kan man påstå att ackumulationsvärden utgår från 
mänskliga begär som aldrig helt kan tillfredsställas, inte ens temporärt.50 Vad 
gäller dessa ackumulationsvärden så försvinner inte värde med tiden utan 
tvärtom. Tänk på en souvenir som införskaffas på en resa. Den betraktas oftast 
som värdefullare ju äldre den är.  

                                                        
47 När det gäller en vid applicering av ett icke-formalistiskt ägandebegrepp har jag förutom från G A 
Cohen också fått inspiration från ett helt annorlunda håll – nämligen från Randall Collins (1992: kap. 
5) användande av ägandebegreppet. 
48  Scruton (2001:92ff, 118f) har inspirerat mig till att göra distinktionen mellan bruksvärden och 
ackumulationsvärden. 
49 Temat ”behov” är för övrigt ett tema som behandlas alltför lite i den här studien. Det är ju högst 
relevant i samband med både arbete och kärlek. Skälet till att det inte behandlas mer är helt enkelt 
att jag inte har fått tillräckligt teoretiskt grepp om ämnet. Jag har inte lyckats relatera begreppet 
tillräckligt mycket till begreppen aktivitetskapacitet och passivitetskapacitet. 
50 Det kan tyckas att tanken om mänskliga begär som inte helt kan tillfredsställas, implicerar en alltför 
pessimistisk människosyn. Innebär inte min tanke att människan alltid i viss mån måste vara 
frustrerad och besviken? Nej, det innebär den inte. Brist på definitiv tillfredsställelse behöver inte 
innebära frustrationer utan kan fungera som behaglig lockelse att söka vidare. Ett exempel: Tänk på 
den kunskapstörstande personen som är intresserad av det mesta. Denne person vet att han aldrig 
kommer att nå den punkt där han/hon vet allt som han/hon vill veta. Men ändå innebär detta oftast 
inte frustration för den kunskapstörstande människan, utan endast en lustfylld sporre att fortsätta det 
nyfikna sökandet efter mer och mer kunskaper.  
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     För det tredje handlar arbetets ägande om att utöka ägandet av sig själv, 
utöka bemästrandet av sig själv, genom att bli bra på den aktivitet man sysslar 
med. Detta ägande kan kallas ”excellens” eller mästerlighet (MacIntyre 
1981:kap. 14).  
     För det fjärde har vi ägandet av konkreta arbetsprodukter. Om jag tillverkar 
en stol så synes det mest naturliga slutresultatet vara att jag blir ägare till stolen. 
Vi aktualiserar här John Lockes (1988) gamla tanke att vi blir ägare till något 
genom att blanda vårt arbete med detta något.51  
     För det femte så menar jag att arbetet har en social inriktning som gör att 
det också leder till ägande av gemenskap och sociala strukturer. Här handlar det 
om allt ifrån interpersonlig gemenskap mellan outbytbara personer, till ägande 
av icke-personliga sociala ägandestrukturer. Det sistnämnda ägandet uppnås till 
exempel genom intresseorganisationer som tar kontroll över sociala 
ägandestrukturer.52  
     För det sjätte tenderar arbetet till ett ägande av mycket generellt slag – man 
kan kalla det ägande av generella, övergripande kunskaper om världens 
beskaffenhet, eller man kan rentav kalla det ägande av den naturliga 
nödvändigheten i sig själv. Genom arbetet kan vi få grepp om världens 
strukturerade karaktär (dess naturliga nödvändighet) och använda den till vår 
fördel. Det kan tyckas märkligt att använda ägandebegreppet på detta breda sätt 
– men kom då ihåg den enkla ägandedefinition som tidigare har presenterats. 
Ägande är helt enkelt ”effektiv kontroll”. Med denna definition är det inte så 
problematiskt att vi kan äga världens strukturering, dess naturliga 
nödvändighet.53 
     Om vi övergår till att diskutera ägande och kärlek så menar jag att vi framför 
allt kan se att ett skapande av starka självägare sker inom kärlek, som viktig 
bieffekt av kärlekens utförande. Genom givande av egen kärlekskraft kan vi 
stärka andra människors självägande; och genom mottagande av andras 
kärlekskraft genom kärleksreceptorn kan vårt eget självägande stärkas. Med 
hjälp av andras kärlekskraft kan vi få bättre grepp, alltså bättre ägande av de 
inneboende förmågor och begåvningar som vi har. I tidigare realistiskt 
livsformsteoretiserande har det fokuserats på bekräftandet som sker i kärlek – 
jag menar att detta bekräftande i hög grad kan tematiseras som stärkande av 
självägande. 

                                                        
51 Lockes tanke har i nutid diskuterats av Nozick (1986). 
52  Tanken att gemenskap och sociala strukturer är något som kan ägas utgår från den kritiskt 
realistiska tanken att vi lever i en stratifierad värld där både det interpersonliga och sociala planet är 
andra plan än det individuella. 
53 Jag måste erkänna att mitt resonemang om ägande av naturlig nödvändighet kan te sig krystat. 
Det tillhör inte avhandlingens starkaste punkter, men ändå är det något som jag tycker är så pass 
intressant att jag vill ha det med. Dels anser jag att det är en intressant tanke i sig själv att kunskap 
av världen har en ägandestruktur – det är också en tanke som tycks ha förekommit då och då genom 
epistemologins historia. Jag har på denna punkt inspirerats av Dan-Cohens (2001) påpekande hur 
viktig ägandeattityden är i det mänskliga varandet – tänk bara på hur viktiga possesiva pronomen är i 
våra språk! För det andra hävdar jag att resonemanget om ägande av naturlig nödvändighet är 
passande i livsformsteorin av koherensskäl. Jag skall strax diskutera hur jag tänker mig att arbetet 
går från ”nödvändighet till nödvändighet” – och i samband med detta, samt i samband med 
ägandetemat, passar tanken om ägande av naturlig nödvändighet.  
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     Den mörka sidan av att människan är ägare är att hon också är exploaterbar. 
Liksom Cohen (1995:kap. 6 & 8) kopplar jag ihop exploateringsbegreppet med 
ägandebegreppet. Definitionen av ägande försökte jag hålla så enkel som 
möjligt, likadant vill jag göra med exploateringsdefinitionen. I linje med Cohen 
menar jag att det marxistiska exploateringsbegreppet förutsätter en tanke om 
självägande och ägande. Och utifrån detta vill jag helt enkelt definiera 
exploatering som aktiv reducering av andras ägande, eller annorlunda uttryckt: 
tagande av mänsklig kraft eller resultatet av mänsklig kraftanvändning. Precis 
som med ägandebegreppet handlar det inte här om juridiska förhållanden utan 
om tagande på ett mer generellt sätt.54 Det handlar om tagande av sådant som 
personer äger de facto; det kan vara allt ifrån sådant som strikt tillhör självägandet 
(som kärlekskraft) till yttre personliga tillhörigheter.55  
     Vi kan skilja på några huvudformer av exploatering (Wertheimer 2005). För 
det första har vi dimensionen frivillighet–ofrivillighet. Att det finns ofrivillig 
exploatering är lätt att förstå – ett exempel är den som slaveriet utgör. Frivillig 
exploatering är till exempel den exploatering som förekommer inom lagens 
gränser i demokratiska rättsstater. Ofrivillig exploatering förekommer 
naturligtvis i sådana typer av samhällen också – i kriminell verksamhet torde 
den vara vanlig. Men eftersom kriminaliteten inte har fokuserats hittills inom 
livsformsteorin, så är det den frivilliga exploateringen som är av intresse för oss. 
Den frivilliga exploateringen finns både inom kapitalismen och inom den 
patriarkala könsmaktsordningen. I kapitalismen möts arbetare och kapitalist 
som formellt likvärdiga subjekt; på motsvarande sätt i dagens västerländska 
patriarkat: kvinnor och män möter varandra som formellt jämställda. Den 
ojämställdhet som finns mellan könen bottnar inte i lagstiftningen utan i något 
annat.  
     En helt frivillig exploatering menar jag är en omöjlighet. Det som kallas 
frivillig exploatering är när vissa avgörande delar av exploateringsprocessen är 
frivilliga. För en arbetare kanske det frivilliga ligger i valet att just söka sig till 
kapitalist x istället för kapitalist y, medan ofrivilligheten blir tydlig i själva 
pressen att ta ett lönearbete och i själva arbetsprocessen, där arbetarens egna 
önskemål inte respekteras i stor utsträckning. Frivillig exploatering kan 
tydliggöras med figur 5:1. Frivillighet är något som finns under den mesta av 

                                                        
54  När jag tidigare diskuterade emancipationsbegreppet hävdade jag att emancipation inte är 
synonymt med något oproblematiskt gott – emancipation är inte alltid något positivt. På motsvarande 
sätt behöver inte exploatering alltid vara något ont. Utifrån den ägandedefinition vi använder här är 
inte aktiv reducering av andras ägande alltid något problematiskt. Enligt den definition som brukas 
här är tjuvens ägande av stöldgodset ett de facto-ägande. Och att med tvång ta stöldgodset från 
tjuven är enligt min definition exploatering. Men det är naturligtvis ingen exploatering som jag tycker 
är fel – tvärtom.   
55 Ett problem med idén att exploatering är brott mot självägande (och annat ägande som utgår från 
självägandet) är att idén kan få bisarra, nyliberala implikationer som att all “skatt är stöld”, och att ett 
statligt socialt skyddsnät även för de mest behövande är oförsvarligt. Dessa implikationer har också 
G A Cohen på ett tydligt sätt varnat för. Jag tror dock dessa obehagliga implikationer kan undvikas 
om man använder sig av en distinktion mellan exploatering och expropriering. Med expropriering 
menas att egendom tvångsmässigt löses in, men att ägaren får en motsvarande ersättning. Jag vill 
hävda att merparten av skatteuttag bygger på expropriering, eftersom medborgare som tvingas  att 
betala skatt kompenseras genom att få välfärdstjänster, och överhuvudtaget en möjlighet att leva i ett 
relativt tryggt samhälle, som inte skulle existera i ett mer nyliberalt tillstånd.    
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tiden inom frivillig exploatering; men avbrott i frivilligheten inträffar – därav 
avbrotten i figurens ”frivillighetslinje”. 
 
 
Frivillighet:  —————————         —————     ————— 
 
Hela processen: ————————————————————— 
 
Figur 5:1. Frivillighet inom frivillig exploatering     
       
Ett sätt att minska exploateringen inom kapitalismen är genom 
dekommodifiering (Esping-Andersen 1990:21ff). Genom statligt stöd får 
arbetaren en större frihet gentemot kapitalister. Trycket att sälja sitt arbete 
minskar, men försvinner inte. Däremot menar jag att dekommodifiering över 
en viss gräns kan leda till att kapitalismens exploatering kan upphöra. Om till 
exempel staten erbjöd rejäl medborgarlön till alla så blev valet att arbeta mycket 
fritt – på detta sätt skulle exploateringen upphävas (se till exempel van Parijs 
1995, där det följaktligen hävdas, att kapitalism utan exploatering är möjlig i ett 
system med omfattande medborgarlön). Jämställdhetspolitiken torde utgöra 
sociosexuella åtgärder som fungerar på liknande sätt som dekommodifieringen 
inom ekonomin. Det vill säga jämställdhetspolitiken gör det möjligt att lättare 
gå emot den patriarkala könsmaktsordningen, utan att upphäva denna ordning.   
     Den andra dimensionen rörande exploatering handlar om huruvida den är 
icke-ömsesidig eller ömsesidig. Icke-ömsesidig exploatering är ju lätt att förstå – 
om vi tänker på exploatering är det förmodligen först och främst något icke-
reciprokt som vi tänker på. Kan det då verkligen finnas ömsesidig exploatering? 
Mitt svar är ja. Resultatet inom en ömsesidig exploateringsprocess torde dock 
bli att exploatörens troliga syfte blir svårt att uppnå, eftersom man samtidigt 
som man tar av andras ägande, blir av med eget ägande. Som exempel på 
ömsesidig exploatering kan vi tänka oss en erotisk relation mellan två jämställda 
egoister.  
     Jag nämnde ovan att jag definierar exploatering som aktiv reducering av 
andras ägande. Men vi behöver också begrepp för ett slags passiv reducering av 
ägande. Man kan ju håva in fördelar som andra har genom att bara ”flyta med” 
de exploateringsinriktade sociala strukturerna i ett samhälle som präglas av 
exploatering. Det handlar alltså om ett godtagande och legitimerande av 
exploateringen, även om man inte själv aktivt utöver den. Detta fenomen vill 
jag kalla kvasi-exploatering. Inom ekonomin kan det till exempel röra sig om att 
vara konsument av det som produceras genom exploatering av arbete. Inom 
den sociosexuella domänen kan det handla om att vara systematiskt mindre 
givande än mottagande av kärlekskraft. I kärleksutövandets kvasi-exploatering 
är man alltså inte tagande, men systematiskt mindre givande.56   

                                                        
56 Connell (1995:79f) för en intressant diskussion om vissa mäns ”complicity” eller ”medlöperi”  i 
relation till den rådande könsordningen – detta tycks vara ett mycket relevant resonerande utifrån 
talet om kvasi-exploatering inom den sociosexuella sfären. 
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     Sammanfattningsvis har jag alltså ovan försökt försvara mitt fokus på 
”människan som ägare” istället för ”människan som intern konversatör” när 
medieringen mellan strukturer i människor och sociala strukturer skall 
behandlas. Med ägarfokuseringen kan vi på bättre sätt se hela människan 
(kroppsligt, mentalt) inte bara hennes inre mentala liv. Vi kan studera både 
människans aktivitet och passivitet – eftersom ägande, som definieras som 
effektiv kontroll, kan vara både aktivt och passivt. Jag har diskuterat hur ägande 
aktualiseras inom arbete och kärlek. Jag presenterade exploatering som jag 
hävdar är aktiv reducering av andras ägande, och kvasi-exploatering som är ett 
slags passiv reducering av andras ägande.  
 
 
Görande och skeende 
 
Den inre konversatören präglas följaktligen av sin interna konversation. Vad 
präglar människan som ägare – där kombinationen av aktivt och passivt lyfts 
fram? Jag vill hävda att begreppen görande och skeende kan spela en liknande 
roll som begreppet intern konversation. 
     Görande innebär i min tolkning att en mänsklig aktivitetskapacitet, som 
arbetskraften eller kärlekskraften, drar igång en mängd andra mänskliga 
kapaciteter så att en stor aktivering av människan inträffar. I görandet dras 
också en mängd sociala strukturer igång i och med att görandet äger rum i ett 
socialt sammanhang. Enligt min bedömning drar alltid ett görande igång sociala 
ägandestrukturer (arbetsformer, kärleksformer, livsformer). Begreppet görande 
kommer ursprungligen från Hegel, men livsformsteorin har hämtat det från 
Karel Kosík (1978:176f) som har utvecklat det hegelianska begreppet. En viktig 
poäng med görandebegreppet är att det inte handlar om vilken mänsklig 
aktivitet som helst, utan om en aktivitet som på något sätt uttrycker människans 
djupaste natur. Görandet ses som något artspecifikt mänskligt. Arbetet är till 
exempel något som gör oss typiskt mänskliga. Det är svårt att tänka sig 
människor och mänsklighet utan arbetets verklighet. Vidare innebär görandet 
en helhetlig aktivering av människan.57        
     ”Skeende” betyder att en passivitetskapacitet som arbetsreceptorn eller 
kärleksreceptorn påverkar andra mänskliga kapaciteter så att en bred passiv 
påverkan äger rum. Denna begreppsanvändning är helt ny inom realistisk 
livsformsteori. Skeende-begreppet har jag fått inspiration till från Kosík. Han 
utreder inte närmare vad han menar med termen utan använder den ibland som 
synonym till görande. Jag menar dock att det går att göra en distinktion mellan 
görande och skeende. Skeendebegreppet syftar här enbart på 
passivitetskapaciteter i rörelse. Skeendet58 syftar på en passiv motsvarighet till 

                                                        
57  I samband med görandebegreppet vore det nog relevant att koppla till den så kallade 
”verksamhetsteorin”. Jag har dock inte haft tid att göra dessa kopplingar här. Men jag vill tacka Erik 
Fjell för intressanta samtal kring denna teori. För introducerande läsning kring verksamhetsteori, se 
Knutagård (2002). 
58 ”Skeende” är en problematisk term i och med att den är vag och kan syfta på alla möjliga förlopp i 
vår värld. Jag har dock inte kommit på något bättre ord, och i och med att Kosík använder termen så 
bedömer jag att denna terminologiska lösning är den minst förvirrande i den uppkomna situationen. 
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görandet – skeendet handlar alltså också om något typiskt mänskligt som är ett 
uttryck för människans djupaste natur.59 Liksom i görandet uppstår i skeendet  
ett igångdragande av sociala strukturer, framför allt sociala ägandestrukturer.      
     Nu vill jag försöka utveckla tankarna om helhetlig aktivering och påverkan; 
det framgår inte klart hur Kosík tänker sig att detta går till. Aktiveringen av 
respektive påverkan på människan i görandet och skeendet sker enligt mitt 
förmenande både ”på bredden” och ”på djupet”. Vad gäller bredden så handlar 
det till exempel om att flera olika typer av mänskliga kapaciteter aktiveras eller 
påverkas. Alltifrån tydligt mentala kapaciteter som vår förmåga till abstrakt 
tänkande, till tydligt kroppsliga, som känseln i våra händer. Vad gäller det 
kroppsliga så är det en naturlig del av görande och skeende i och med att de är 
igångdragande av stora delar av individen, inklusive det påtagligt kroppsliga. 
Görande och skeende är mer kopplat till det konkret kroppsliga än begreppet 
intern konversation. Begreppen görande och skeende är inte lika precisa som 
begreppet intern konversation men jag menar att de är sannare. Och det ena 
behöver inte utesluta det andra: Jag vill hävda att den interna konversationen 
kan ses som en del av görandet och skeendet. Den interna konversationen kan 
ses som en del av det som göranden och skeenden startar. Genom görande- 
och skeendebegreppen fångas också både det passiva och det aktiva på ett sätt 
som inte görs med begreppet intern konversation. 
     Någon kanske här invänder att många reellt existerande arbeten (som ju är 
de göranden som vi hittills är bekanta med – kärlek har ännu inte teoretiserats 
som görande inom livsformsteorin) är enformiga och bara aktiverar några få 
kapaciteter; man kanske säger att mitt resonemang mer verkar gälla ett utopiskt 
arbete. På detta svarar jag: visst, många nuvarande arbeten är ensidiga, och 
emancipatoriskt arbete skulle vara mer mångsidigt, men även i den relativt 
enformiga typen av arbeten i existerande samhällen sker en bredd på 
kapacitetsaktualisering i och med att arbete i de flesta definitioner alltid både är 
något individuellt och något socialt. Så både människans individualitet och 
socialitet aktualiseras på något sätt i allt arbete – vi finner alltså alltid åtminstone 
en rudimentär bredd på kapacitetsaktualiseringen i arbetet.  
     Om vi övergår till aktiveringen på djupet så innebär den att görandet och 
skeendet erfars som verkligt betydelsefullt för oss; görandet och skeendet berör 
inte bara vår ”yta”. Görandet och skeendet berör objektivt viktiga 
angelägenheter i våra liv. Människan är en varelse som rangordnar sina 
önskemål: vissa saker värderas alltid viktigare än andra; vissa av våra mål är så 
viktiga att de bidrar till att definiera vad vi är för slags personer. Det verkar helt 
enkelt höra till det mänskliga sättet att vara, att hierarkisera sina önskemål 
(Taylor 1985:43). 60  Människor har bland annat ”ultimate concerns”, för att 

                                                        
59

 I förra kapitlet diskuterade jag arbetsförmågan och kärleksförmågan som strukturer i människor – 
men handlar det om strukturer i det här kapitlet också? Finns det en ”görandestruktur” och en 
”skeendestruktur” i människan? Jag är osäker på detta, och sträcker mig endast till att hävda att vi i 
detta kapitel fokuserar mänskliga kapaciteter/mekanismer till görande och skeende. Om dessa 
kapaciteter är förkroppsligade i strukturer är en fråga som jag lämnar öppen. Det som 
frågeställningen i grund och botten handlar om är, om den mänskliga individen i sin helhet kan 
betraktas som en struktur – och detta är naturligtvis en oerhört komplicerad fråga.  
60 Jag utgår här också från Laitinen (2003:kap. 1-4). 
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använda Archers (2000:79f, 83ff) begreppsapparat; ultimata angelägenheter är 
de styrande angelägenheterna i vårt liv. Det är de som vi rättar våra liv efter, 
och som är avgörande för hur vi lägger upp våra liv. Archer ger exempel som 
ett äktenskap, en yrkeskarriär när hon talar om ultimata angelägenheter. Om 
mitt äktenskap är min ultimata angelägenhet betyder det att jag justerar andra 
mål efter detta. Jag kanske har en önskan att flytta till Tadzjikistan och där börja 
borra efter olja, samtidigt som jag tror att detta skulle vara negativt för mitt 
äktenskap. Att mitt äktenskap är min ultimata angelägenhet innebär då för mig, 
att mycket talar mot en flytt till Tadzjikistan. Däremot är det naturligtvis möjligt 
att jag ändå till slut flyttar österut – ultimata angelägenheter kan ju svikas. 
Ultimata angelägenheter behöver dock, som antytts, inte handla om andra 
människor – de kan också vara jaginriktade. Om jag till exempel har karriär som 
ultimat angelägenhet innebär det kanske att jag måste offra kontakter med 
människor som inte har relevans för mitt yrkesliv. Jag måste alltså i detta fall 
lägga mig till med en viss själviskhet för att kunna fokusera mina ultimata 
angelägenheter. 
     Archers begrepp ”ultimat angelägenhet” tycks främst vara något som finns i 
singularis i människors liv – jag vill mjuka upp detta resonemang något och tala 
om ”viktiga angelägenheter” som det kan finnas flera av i en människas liv. 
”Viktiga angelägenheter” är liksom ultimata angelägenheter ramsättande för 
andra preferenser, dessutom kan de komma i konflikt med varandra. Vidare 
förefaller det som om Archer främst ser ultimata angelägenheter som subjektiva 
till sin karaktär. De ”viktiga angelägenheter” jag åsyftar här är istället objektiva 
till sin karaktär. Om människan vill leva och utvecklas finns det objektivt sett 
viktiga angelägenheter för henne att förhålla sig till; det är detta som göranden 
och skeenden handlar om. 
     Också när det gäller görandets och skeendets påverkan ”på djupet”, alltså 
dess karaktär av viktig angelägenhet, kan läsaren invända att detta mer verkar 
gälla utopiska arbeten (om vi för enkelhetens skull fortsätter hålla oss till 
arbetet), än de nu existerande. Ty det är väl många människor som inte tycker 
att arbetet är en viktig angelägenhet i deras liv?! Jag menar ändå att vårt 
samhälle tvingar människor att anse att arbetet är en viktig angelägenhet i någon 
grad. (Särskilt i dessa tider när det talas om att ”arbetslinjen” skall återupprättas) 
Hela vårt samhälle är uppbyggt på att många arbetar, så spörsmålet om arbete 
som något viktigt i ens liv, är något som är svårt för varje individ att komma 
ifrån ens om man försöker.  
     Vad beträffar kärlek så tror jag att vi spontant instämmer i att kärlek är en 
viktig angelägenhet för människorna. Men om vi vill ha mer teoretiskt stöd kan 
vi anlita Robert Brown (1987:126f) som skriver så här om emotionen kärlek:  
 
What makes love unusual among the emotions is the human inability to do without it – 
whether its bestowal or receipt – and the immense amount of satisfaction that love commonly 
brings to the people concerned. Of no other emotion do both of these features seem to hold. 
Some emotions such as grief, greed, hate, envy, jealousy, shame, remorse, fear, and anger, 
seem to give little permanent satisfaction and seem to be, under conditions not difficult to 
specify, largely dispensable. Other emotions such as joy, pride, and admiration give 
satisfaction to the agent but are dispensible in human life. Only love is both completely 
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indispensable to the functioning of human society and a source of the fullest satisfaction 
known to human beings – despite the fact that loving or being loved often produces as much 
pain as it does pleasure. 
 
Även om Brown talar om emotioner och kärlek, och vi i detta sammanhang 
talar om göranden och skeenden, menar jag ändå att resonemanget om 
kärlekens viktighet är värt att lyfta fram. 
     För att sammanfatta: Ägaren som är sammansatt av aktiva och passiva 
aspekter kännetecknas av görande och skeende. Görande innebär en generell 
aktivering av människans aktivitetskapaciteter på bredden och på djupet; 
skeende är på motsvarande sätt en generell påverkan på en persons 
passivitetskapaciteter på bredd och djup. Att något aktiveras på bredden 
innebär att olika typer av mänskliga förmågor aktiveras simultant. Aktivering på 
djupet betyder i detta sammanhang att görandet eller skeendet handlar om 
viktiga mänskliga angelägenheter. Görande och skeende handlar aldrig om 
struntsaker. 
 
 
Nödvändighetens och frihetens sfärer 
 
Begreppen nödvändighetens sfär och frihetens sfär kommer ursprungligen från 
Marx och tycks syfta på dels en försörjningens sfär (nödvändighetens sfär) där 
det görs som behövs för att försörja sig, och dels en sfär för fria verksamheter 
som är mål sig själva (frihetens sfär). Dessa fria verksamheter förefaller vara 
arbete utan arbetets tvingande inslag. Det finns något ambivalent hos Marx här: 
i frihetens sfär finns arbetet, men ändå inte riktigt… Hur som helst, Marx ser 
minskningen av den konventionella arbetstiden som avgörande för stärkande av 
frihetens sfär.  
     Kosík (1978:182ff) diskuterar vidare utifrån Marx och menar att arbetet 
utförs i nödvändighetens sfär, medan konsten hör hemma i frihetens sfär. Kosík 
tenderar att se arbetet som något instrumentellt (man arbetar för att 
upprätthålla sin existens), medan konsten utförs för sin egen skull. 
Nödvändighetens sfär ses här som den bas som frihetens sfär vilar på. Det är 
det materiella överflödet i nödvändighetens sfär som möjliggör frihetens sfär. 
Detta innebär också att den historiska utvecklingen av nödvändighetens sfär 
blir avgörande för hur stor roll frihetens sfär kan spela (frihetens sfär har större 
utrymme i ett rikare samhälle än i ett fattigt). Till skillnad från Kosík menar jag 
dock att de två sfärerna är parallella – frihetens sfär har en egen grund och är 
alltså ej beroende av nödvändighetens sfär. Frihetens sfär bygger inte på något 
överflöd från nödvändighetens sfär – även om den innehåller ett överflöd av 
annat slag, men det är ett eget sfärspecifikt överflöd.  
      Jag vill koppla sfärdiskussionen till en mer abstrakt diskussion om 
nödvändighet och frihet än vad Marx och Kosík gör. Jag vill i kritiskt-realistisk 
anda ”ontologisera” begreppen mer. Så vi nödgas alltså säga några mycket 
generella saker om nödvändighet och frihet här innan vi går in på vad jag menar 
med sfärerna. Vad menar jag med nödvändighet? Som jag nämnde i andra 



 82 

kapitlet så går det att skilja på en absolut logisk nödvändighet och en svagare 
mer relativ form av naturlig nödvändighet. Den nödvändighet som främst är 
aktuell i vårt sammanhang här är den naturliga nödvändighet som den kritiska 
realismen talar om, även om man kanske också kan räkna in logisk 
nödvändighet. Den naturliga nödvändigheten innebär att världen är 
strukturerad; det finns naturlagar och så vidare. De är inte absoluta på samma 
sätt som 4+4=8, eftersom lagarna vore annorlunda om världen vore 
annorlunda, men de är dock tillräckligt starka för att kallas lagar (Lowe 
2006:146ff). Världens strukturerade karaktär, världens naturliga nödvändighet är 
helt central för att vi skall få effektiv kontroll över världen, det vill säga bli 
ägare. Det speciella med nödvändighetens sfär är just att det är en sfär upplagd 
för gripande och bemästrande av den naturliga nödvändigheten i världen. Det 
är dock inget ägande som erbjuds oss utan ansträngning – nödvändighetens sfär 
bjuder in till kamp om ägande. Det är en sfär där den utforskande arbetskraften 
och den krampaktiga arbetsreceptorn passar som hand i handske. 
     Vad är frihet? Det är naturligtvis en oerhört svår fråga.61 En stridsfråga inom 
filosofin sedan urminnes tider är knuten just till mänsklig frihet – nämligen 
frågan om människan har fri vilja eller inte. I modern diskussion har en 
kärnfråga inom friviljediskussionen varit huruvida fri vilja är förenlig med 
allomfattande nödvändighet i världen.62 Inom kritisk realism tycks flera mena 
att fri vilja kan finnas i en värld helt präglad av naturlig nödvändighet. I denna 
fråga vill jag dock vara försiktig och lämna frågan öppen. Den frihet som jag 
räknar med i denna bok är av sådant slag att den kan existera även om fri vilja 
inte finns. Den fria viljan är bara en del av den mänskliga friheten – och det är 
andra delar som jag tittar på här. Även om människor inte skulle ha fri vilja, 
skulle man kunna skilja på en fri och en ofri människa i bemärkelsen en fri 
medborgare på gatan och en person i fängelset.  
     Jag menar att John McDowell (1996:115ff) har gett ett viktigt bidrag när han 
lyfter fram människans förmåga att forma sina villkor, att inte vara underkastad 
instinkter. Detta överensstämmer med det jag benämnde ”lätthet” (och 
överflöd)  i förra kapitlet.63 Människan har bland annat en lätthet, en frihet, i sitt 
resonerande, i sin kreativitet, i sin kärlek. Ta till exempel vår förmåga att 
resonera kring hur verkligheten ser ut. Vi människor har en förmåga att skapa 
avancerade världsbilder som inte alls överensstämmer med verkligheten – vi har 
alltså i normalfallet en mental utrustning som inte är strikt bunden till, eller 
strikt avspeglar, de lokala villkor som vi lever under.  Detta gränsöverskridande 
i vårt tänkande leder naturligtvis både till positiva och negativa saker – vi kan 
hitta kreativa lösningar på problem som plågar oss, men också göra allvarliga 
feltolkningar av hur situationer ser ut. Jag sade ovan att arbetsförmågan är 
adekvat i nödvändighetens sfär – på motsvarande sätt passar den 
överflödsinriktade kärlekskraften och den lätthetsorienterade kärleksreceptorn 
utmärkt i frihetens sfär. Beteckningen ”spontan ordning”, som främst har 
använts av Hayek (1973:11), skulle vara en god synonym beteckning för 

                                                        
61 Diskussioner med Jan Almäng om frihetsbegreppet har varit mycket viktiga under arbetets gång. 
62 För översikt över sentida debatt i denna fråga, se Kane (ed.) (2002). 
63 Angående frihet och lätthet så har jag i någon mån inspirerats av Marcuse (1966:187ff). 
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frihetens sfär. Ja, enligt mitt förmenande skulle det vara en benämning som 
passar bättre för denna nämnda sfär, än som beteckning för sådant – bland 
annat den liberala marknadsekonomin – som Hayek använder epitetet för. Om 
vi ser på marknadsekonomin, till exempel, så kan vi mycket riktigt se att 
samhällen byggs upp av spontana bieffekter av människors individuella mer 
egocentriska handlingar. Men, marknadsekonomin byggs upp av företag som 
inte alls är präglade av spontanitet; vanliga privata företag kan ju ses som ett 
slags planekonomier. Jag menar att ”spontan ordning” är en bra beskrivning på 
frihetens sfär eftersom vi här ser spontanitet från början till slut. Det handlar 
om spontanitet inuti individen, och det handlar också om spontanitet i de 
resultat som tillkommer av individens aktivitet och passivitet.64 Och ”ordning” 
handlar det just om, eftersom frihetens sfär just är upplagd för hantering av 
frihet. Den är ett område där frihet tenderar att falla väl ut.  
     Ett begreppsligt problem dyker snabbt upp: Det finns ju frihet i 
nödvändighetens sfär (tänk på dem som har stor frihet i sina arbeten), och 
nödvändighet i frihetens sfär (den naturliga nödvändigheten präglar hela 
tillvaron) – hur går det då att göra en indelning i två sfärer? Mitt svar: Det 
handlar om vilka möjligheter sfärerna erbjuder; sfärerna kan kallas möjlighetsfält.65 
Det som karaktäriserar nödvändighetens sfär är att den inbjuder till, bäddar för, 
hantering av den naturliga nödvändigheten, medan frihetens sfärs 
karaktäristikum är att den inbjuder till hantering av mänsklig frihet. Det är 
väldigt viktigt att nu påpeka att de inbjudningar som sfärerna gör, inte med 
någon automatik leder till specifika handlingar eller till viss form av passivitet. 
Möjligheterna kan ju nonchaleras. Men man kan säga att det både i 
nödvändighetens sfär och i frihetens sfär finns ett slags snitslad bana för 
emancipatorisk utveckling av arbetsförmågan respektive kärleksförmågan. För 
arbetets vidkommande går denna bana ”från nödvändighet till nödvändighet”. 
Från avläsning av världens naturliga nödvändighet till effektiv kontroll (ägande) 
av denna nödvändighet. När det gäller kärlek så är vägen ”från frihet till frihet”. 
Från ett fritt, spontant, överflödande givande av kärlekskraft till ett fritt 
lätthetspräglat mottagande med hjälp av kärleksreceptorn.66 Skillnaden mellan 
det emancipatoriska och det exploaterande/exploaterade, i arbetets och 
kärleken fall, handlar just om huruvida sfärernas möjligheter tas till vara eller 
inte. Följs de snitslade banorna eller inte? I det emancipatoriska arbetet och i 
den emancipatoriska kärleken tas inbjudningarna till vara; i 
exploaterande/exploaterat arbete, och i exploaterande/exploaterad kärlek 
nonchaleras sfärernas möjligheter. Det finns också ett mellantillstånd där 
varken emancipation eller exploatering råder; jag vill då tala om intermediärt 

                                                        
64 Förutom Hayek så kan man här också aktualisera Merton (1967:114-136) och hans diskussion om 
”latenta funktioner”. De latenta funktionerna är viktiga i kärlek. 
65  Jag har här fått inspiration från Dreyfus (1991:189ff) Heidegger-exeges där det talas om 
”existential possibilities” och ”Room-for-Maneuver”. Det är möjligt att man kan utsträcka mitt 
resonemang om aktivitetskapaciteter och passivitetskapaciteter till de två sfärerna, och hävda att 
nödvändighetens sfär är en aktivitetskapacitet medan frihetens sfär är en passivitetskapacitet. Men 
jag ser inget skäl till att fördjupa en sådan diskussion här. 
66 Vad beträffar spontanitet i kärlek, så har jag influerats av Løgstrup (1994:41-60) och hans tal om 
kärlek som ”spontan livsyttring”. 
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arbete och intermediär kärlek. Graderna av kapacitetsaktualisering illustreras i 
figur 5:2: 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:2. Grader av kapacitetsaktualisering inom a rbete och kärlek 
 
Sammanfattningsvis är alltså nödvändighetens sfär ett slags möjlighetsfält där 
det finns inbjudning till att hantera världens strukturerade ordning, dess 
naturliga nödvändighet. Nödvändighetens sfär bjuder in till kamp om ägande av 
världen. Arbetet hör hemma här. Frihetens sfär är ett möjlighetsfält för 
mänsklig frihetsutlevelse som präglas av lätthet och överflödande. Kärleken 
med sitt spontana givande och sitt mottagande återfinns i denna sfär. För båda 
sfärerna gäller att de erbjuder möjligheter – möjligheter som kan tas tillvara eller 
nonchaleras. Om sfärernas möjligheter tas tillvara kan vi tala om emancipation 
– om de nonchaleras kan exploateringsbegreppet aktualiseras. Det finns också 
ett mellantillstånd där intermediärt arbete och intermediär kärlek återfinns. 
 
 
Arbete – görande och skeende i nödvändighetens sfär 
 
”Nödvändighetens två sidor: den utstås eller utövas” (Weil 1978:85) 
 
Inledningsvis vill jag påpeka att jag i föreliggande studie inte placerar in 
arbetsbegreppet i en idéhistorisk eller liknande kontext, utan börjar direkt att 
diskutera en definition som redan påbörjats inom tidigare realistisk 
livsformsteori. Skälet till frånvaron av kontextualisering, är att en dylik har 
gjorts på mycket utförligt sätt av livsformsforskare (Karlsson 1986) tidigare. Jag 
hänvisar alltså till denna studie, och andra kompletterande undersökningar (till 
exempel Applebaum 1992). 
     Arbetet definieras alltså här som görande och skeende i nödvändighetens 
sfär. Det nya gentemot Karlssons (1986) diskussion, som legat till grund för den 
realistiska livsformsteorin, är att jag lägger till skeende-dimensionen, samt 
explicit teoretiserar det hela som ett medierande mellan strukturer i människor 
och sociala strukturer (sociala ägandestrukturer). Vidare för jag en mer 
ontologisk diskussion där koppling mellan nödvändighetens sfär och begreppet 
naturlig nödvändighet görs. 

Grad av 
kapacitets-
aktualisering 

Emancipatoriskt arbete; 
emancipatorisk kärlek 

Intermediärt arbete; intermediär kärlek 

Exploaterande och exploaterat arbete; 
exploaterande och exploaterad kärlek 
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     Vi kan skilja på tre typer av arbeten: För det första har vi det emancipatoriska 
arbetet där det sker en rörelse från nödvändighet till nödvändighet. Från 
avläsning av, och underordning under, naturlig nödvändighet till ägande av 
naturlig nödvändighet. I emancipatoriskt arbete är ägandet sexfaldigt: För det 
första nås ett ägande av bruksvärden som behövs för överlevnad (”till 
nödvändighet” blir här ”till necessities”) som behövs för att bevara livet. För det 
andra nås ackumulationsvärden som inte konsumeras utan behålls. För det 
tredje förstärks ett ägande av en själv i och med att excellens eller mästerlighet 
uppövas genom arbetsaktiviteten. För det fjärde uppstår eventuellt ägande av en 
konkret arbetsprodukt (detta förutsätter förstås att en konkret arbetsprodukt 
blir resultatet av arbete – och så är ju inte alla emancipatoriska arbeten 
utformade). För det femte uppstår ett ägande av arbetsgemenskap och av 
sociala strukturer i och med arbetskraftens förenande, sociala inriktning. Och 
för det sjätte, slutligen, uppstår ett ägande av världens strukturerade karaktär på 
generellt plan, ett ägande av naturlig nödvändighet.67  Detta emancipatoriska 
arbete med sitt sexfaldiga ägande är inte förverkligat i dagens värld.  
     För det andra har vi det exploaterande och/eller exploaterade arbetet. Här behöver 
jag förklara varför jag buntar ihop det exploaterande med det exploaterade. Jag 
buntar ihop dem för att båda är ineffektiva. Att det exploaterade arbetet inte 
kan vara kapacitetsförverkligande är förmodligen lätt att se, men hur kan det 
samma hävdas om det exploaterande. Mitt svar är: Detta arbete är ineffektivt 
eftersom det åtminstone på lång sikt undergräver sig själv. Det underminerar 
samhället som det utförs i – och eftersom varje människa är en social varelse i 
behov av ett konkret samhälle att ingå i, innebär ett försvagande av det 
omgivande samhället ett försvagande av en själv.68  
     Jag sade ovan att det optimala arbetet går från nödvändighet till 
nödvändighet. Men vi behöver förutom detta optimala mått också ett 
minimikriterium. Jag menar att ett minimikriterium för arbete är att det går 
”från nödvändighet”. Det vill säga det drivs fram av nödvändigheten, men det 
leder inte till något grepp om densamma – inget påtagligt ägande av 
bruksvärden, arbetsprodukten, et cetera. Detta arbete innehåller nästan enbart 
krav och inga möjligheter. Det är en typ av arbete som många har plågats av 
genom historien. För det tredje har vi ”intermediärt arbete” som inte är 
emancipatoriskt men inte heller exploaterande och/eller exploaterat. Exempel 
på detta kan kanske egenarbetet vara. Även det domestika arbetet kan höra hit.  
     Om jag skall dra ihop trådarna så kan vi konstatera att jag definierar arbete 
som görande och skeende i nödvändighetens sfär. Det emancipatoriska arbetet 

                                                        
67  Att hävda att arbetet skall vara inriktat på något med så vetenskaplig klang som ”naturlig 
nödvändighet”, kan ses som ett alltför ”förvetenskapligat” synsätt på arbete. Naturlig nödvändighet 
tycks ju främst vara ett vetenskapsteoretiskt begrepp med föga relevans utanför vetenskapen. Med 
stor risk för att vara mycket sociocentrisk vill jag dock påstå, att det emancipatoriska arbetet faktiskt i 
någon mening bör förvetenskapligas. Inom vetenskap används och utvecklas nämligen kognitiva 
förmågor som många utanför akademin också besitter. För övrigt har jag i dessa frågor inspirerats av 
Millbourns (1990:238ff) diskussion kring Marx syn på ett förvetenskapligande av arbetet.  
68 Jag har här tagit intryck av Colliers (1990) resonemang kring ”gatheredness” och ”dispersedness” 
rörande sociala krafter. Jag tror att Collier har rätt när han hävdar att emancipation kräver ett 
samlande av sociala krafter. Kapitalismen är hotande för samhället eftersom den skingrar sociala 
krafter. 
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går ”från nödvändighet till nödvändighet” – från underordning under och 
avläsning av världens strukturerade karaktär, dess naturliga nödvändighet, till ett 
flerfaldigt ägande (effektiv kontroll) av denna nödvändighet. Det exploaterande 
och exploaterade arbetet misslyckas dock med detta – vi kan här tala om ett 
arbete som endast går ”från nödvändighet”. Jag konstaterade också att det finns 
en mellanform, intermediärt arbete, som vare sig är emancipatoriskt eller 
exploaterat/exploaterande – jag räknar egenarbetet och det domestika arbetet 
hit. 
 
 
Kärlek – görande och skeende i frihetens sfär 
 
Eftersom jag själv tycker att alltför många som behandlar kärleksbegreppet 
börjar alltför mycket in medias res, vill jag här ge en bild av hur diskussionen 
kring kärlek ser ut. Jag koncentrerar mig främst på filosofiskt orienterad 
behandling (som även kan ske utanför disciplinen filosofi) av kärleksbegreppet. 
Jag vill understryka att det är min bild, min bild som är fylld av brister. På detta 
område anser jag dock att en dålig karta kan vara bättre än ingen karta alls.  
     Det finns naturligtvis oerhört mycket skrivet om kärlek (för att nu inte 
nämna icke-skriftliga kulturella yttringar – det har förstås också målats, 
musicerats et cetera, enormt mycket i anslutning till kärleken). Det är som 
bekant ett av de allra mest behandlade ämnena inom skönlitteraturen. Denna 
stora förekomst av kärleksdiskussion inom skönlitteratur, utgör en 
övermänsklig utmaning även för den utan litteraturhistoriskt fokus; även för 
den som är intresserad av samhällsvetenskapligt resonerande om kärlek. För 
eftersom skönlitteraturen troligen är ett av de bästa verktygen att behandla 
kärlek med, så finns det förstås oerhört mycket relevant i skönlitteraturen även 
för den forskare som vill teoretisera kring kärlek (Nussbaum 1990:274-280). Det 
går inte att slå sig till ro och tänka: ”Skönlitterär behandling av kärlek är en sak, 
jag intresserar mig för vetenskapliga aspekter som är något helt annat.” 
 
 
Kärleksbegreppet – en överblick 
 
Inom filosofin tillhör inte kärlek något av de allra mest behandlade ämnena, 
men ändå är det ett ämne som har diskuterats genom hela filosofihistorien. 
Från antiken via medeltidens skolastiker och vidare till exempelvis Descartes 
(1990:189ff), Hume (2004:del 2), Kierkegaard (2004) till dagens feminister (till 
exempel Jónasdóttir 2003). Platon och Aristoteles är till exempel centrala för 
det mesta av all västerländsk filosofisk kärleksdiskussion. Platon (2000:184ff) är 
den store teoretikern rörande eros, och Aristoteles (1988:åttonde boken) är 
vänskapens, philias, kanske främste utforskare.  
     I den kristna teologin är kärleksdiskussionen omfattande även om den 
kanske inte så mycket handlar om den mellanmänskliga kärleken, som om 
kärlek mellan Gud och människan, och mellan människan och Gud (dessa två 
sistnämnda kärlekar ses inte som riktigt samma sak). I Nya Testamentet 
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återfinns naturligtvis några av de mest kända orden om kärleken som någonsin 
har skrivits. Jag tänker på Paulus ord i Första Korinthierbrevet 13:1-13 som 
avslutas med ”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem 
är kärleken” (1Kor.13:13). 69  Även om teologin inte har fokuserat det rent 
mänskliga (och framför allt inte det kroppsliga) så mycket, så finns det åtskilligt 
som är viktigt även för ett samhällsvetenskapligt teoretiserande. Få har 
exempelvis diskuterat kärlek med sådan noggrannhet som Thomas av Aquino 
(1981:II:II, fråga 23-27). En annan av de stora skolastiker som för ingående 
diskussioner om kärlek är Johannes Duns Scotus – och det kan hävdas att han 
framhäver kärleken ännu mer än Thomas i och med att han fokuserar det 
viljemässiga mer än det intellektuella. Duns Scotus är faktiskt särskilt intressant 
när det gäller att koppla ihop kärleksbegreppet med frihetsbegreppet (Ingham 
& Dreyer 2004:kap. 6). 
     I kärleksteoretiska sammanhang är för övrigt framlidne svenske biskopen 
Anders Nygren (1930; 1936) en ofta förekommande världsberömdhet på grund 
av sin tes att den kristna kärleken ”agape” är i total kontrast till Platons eros-
begrepp.70 Den kristna kärleken ser Nygren som helt osjälvisk medan eros är 
egocentrisk. Begreppen ”eros”, ”agape” och ”philia” fungerar för övrigt, i 
Nygrens efterföljd, ofta som orienteringspunkter i mycken sentida västerländsk 
kärleksdiskurs (se till exempel Soble 1989).  
     I nutiden har påvarna Johannes Paulus II och efterträdaren Benedikt XVI 
(2005) framträtt som betydande kristna kärleksteoretiker. Särskilt Johannes 
Paulus II:s (1980) fenomenologiskt inspirerade studier av erotisk kärlek torde 
vara av intresse även för sekulära kärleksforskare. 
     Dock är det inte enbart kristna tänkare som har bidragit till ett religiöst 
kärleksteoretiserande. Inom exempelvis islam har det också förts viktiga 
resonemang i dessa frågor. Avicenna (Ibn Sina) (1978) är ett exempel på en 
viktig representant för muslimskt filosoferande kring kärleken. Till skillnad från 
den kristna traditionen finner vi i den muslimska, och bland annat hos 
Avicenna, ett större fokus på kärlekens kroppsliga aspekter. 
     Vad gäller mer österländskt tänkande om kärleksbegrepp så har min tid inte 
räckt till för att ens få en rudimentär överblick. Ett problem för oss i 
västerlandet är ju att översikter över kärleksdiskussioner är starkt västerländskt 
inriktade. Men utan att ha någon som helst översikt så är det ändå lätt att tro att 
oerhört mycket värdefullt rörande kärleksbegrepp kan hämtas österifrån. För att 
ta ett exempel kan man ju peka på begreppet ”ahimsa”, icke-våld (som för övrigt 
har aktualiserats av Chabot 2008, inom samhällsvetenskapen). Särskilt intressant 
är att vi i österländskt tänkande tycks finna en mindre antropocentrisk kärlek, 
en kärlek som också innefattar den icke-mänskliga naturen. För kritiska 

                                                        
69  Jag vill här tacka studenten Stefan Brockman för intressanta och inspirerande kommentarer 
angående bibliska kärleksbegrepp. 
70

 Apropå svenskt kärleksteoretiserande – vilka fler svenskar teoretiserar kring kärlek? Förutom de 
nu bekanta namnen från livsformssammanhanget så kan man exempelvis peka på: Grenholm 
(2005); Jarrick (1998); Jeanrond (2003, 2007) och Sanner (2003). 
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realister71 tycks ju för övrigt Bhaskars (2002a:kap. 4) teoretiserande om kärlek 
kunna fungera som en brygga mellan östligt och västligt kärlekstänkande. 
     Om vi övergår till samhällsvetenskaperna så är de ju relativt nya vetenskaper 
så av tidsskäl har den ju inte hunnit producera så mycket alster om kärlek som 
andra nämnda intellektuella fält. Vid sidan av psykologin72, som länge haft visst 
fokus på kärlek, så har andra samhällsvetenskaper varit förhållandevis sena att 
intressera sig för kärleken. 
     Idag finns det relativt mycket forskning om kärlek inom samhällsvetenskap 
– främst tycks kärleksfokus finnas inom socialpsykologin och den expansiva 
emotionssociologin.73 Samhällsvetenskaplig forskning där kärlek fungerar som 
huvudsakligt begrepp vid makrostudier av samhället är, där kärlek ses som 
samhällsformerande kraft, är dock fortfarande ovanlig. Jónasdóttirs (2003) teori är 
alltså remarkabel även internationellt sett. Särskilt anmärkningsvärt är att kärlek 
teoretiseras på sådant sätt inom feministisk ram. Man får intryck av att den 
vanligaste positionen bland feminister är, att kärleksbegreppet betraktas som 
alltför mycket historiskt kopplat till vita heterosexuella män, för att det skall 
kunna användas som emancipatoriskt och kritiskt begrepp. Och där det inte 
finns ett direkt motstånd mot kärleksbegreppet, finns nog ofta skepsis. Sandra 
Lee Bartky får tjäna som exempel härvidlag, när hon skriver: ”’Love’ is not 
precisely the term we need: perhaps ’solidarity’ or even ’sisterhood’ or a strong 
disposition toward sisterhood or solidarity would serve our purposes better.” 
Men mer kärlekspositiva undantag finns naturligtvis bland feminister (för två 
väldigt olika  exempel se hooks 2004 eller Irigaray 2002). 
     Bland välkänd nutida forskning så tycks Axel Honneths (1995) inriktning på 
det hegelianska temat ”kampen för erkännande” komma närmast ett sådant 
framhävande av kärlekens sociala betydelse. Kärlek är enligt Honneth 
(1995:kap. 5) en av nivåerna där kamp för mänskligt erkännande (en term som i 
mångt och mycket är möjlig att översätta till bekräftelse) sker. Medan kärleken 
utspelar sig i människors intimsfär sker också kamp för erkännande på 
arbetsplatser et cetera där prestation är centralt, och på en politisk nivå där 
kampen gäller rättigheter.  
     Ett problem rörande överblick över kärleksforskning bör nämnas: Mycket 
forskning om fenomenet kärlek sker troligtvis utan användning av termen 
kärlek. Kärlek teoretiseras med andra begrepp. Detta gäller särskilt forskning 
inriktad på omsorg och på den explosivt växande forskningen om sexualitet. 
Eftersom jag på kritiskt realistiskt sätt är intresserad av kärlekens ontologi är det 
här särskilt viktigt att orientera sig om vad som sägs om kärlek inom nutida 
filosofi (inklusive näraliggande discipliner) där sådana djupgående frågor ställs. 

                                                        
71 Något om annat kritiskt-realistiskt teoretiserande om kärlek bör nämnas. Vi finner resonemang om 
detta spörsmål i, bland annat,  Archer, Collier & Porpora (2004:36ff), och i Collier (1999:68-78). 
72

 Två teoretiska riktningar som åtminstone är anknutna till psykologin, kan, enligt min bedömning, 
framlyftas som särskilt intressanta utifrån ett kärleksperspektiv: objektrelationsteorin (där Klein 
1992:77-121, är ett exempel ) och anknytningsteorin (Bowlby 1995:103-125). 
73 Något om emotionssociologin måste här inflikas. Det är en tydlig brist i denna studie, att inte mer 
av emotionssociologiska teorier har beaktats. Men det handlar helt enkelt om tidsbrist. Det är 
speciellt beklagligt med frånvaron av emotionssociologiska resonemang, med tanke på att 
emotionssociologin är stark vid Karlstads universitet (se till exempel Wettergren, Starrin & Lindgren 
2008), där jag har min institutionella hemvist. 
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Vad sägs om kärlek?74 Jag tycker först att man allmänt sett kan konstatera, att få 
försöker utföra multidimensionella och storskaliga kärleksteorier – oftast 
fokuseras en eller några få av kärlekens dimensioner, vilken/vilka sedan 
fördjupas, ofta med intressanta resultat. Låt oss se vilka dimensioner som 
fokuseras genom en rask rundvandring.  
     Ett viktigt tema i kärleksteoretiserandet är att kärlek handlar om värderande. 
Att älska handlar därmed om att värdesätta någonting. Bland de som hävdar 
värderandets betydelse går det att urskilja två olika spår. För det första går det 
att hävda att man i kärlek reagerar på värden. Exempel: min kärlek är en respons 
på ett värde som skönhet hos den älskade. För det andra kan det hävdas att 
kärlek innebär att värden skapas eller tillskrivs det älskade objektet. Det vill säga, 
värderingen kommer först, inte värdet. ”Skönheten ligger i betraktarens öga” – 
det är denna välkända tanke som utvecklas av filosofer som ser kärlek som 
tillskrivande av värde (Helms 2005).  
     Kärlek som emotion är ett annat mycket centralt tema. En central fråga här är 
om kärlek tillhör de allra mest basala emotionerna, eller om det är en blandning 
mellan andra mer basala emotioner. Majoritetsståndpunkten tycks vara att 
kärlek inte är en basal emotion utan en blandning av emotioner. Ett förslag 
härvidlag är att kärlek är en blandning mellan en emotion som kallas anknytning 
(attachment) och en sexualitetsemotion (Printz 2004:123f). Men det finns också 
filosofer som, i Franz Brentanos (Chisholm 1986:18f) efterföljd, ser kärlek som 
basal, ja, till och med som ett slags ”meta-emotion” som i skiftande grader är 
verksam i allt vårt bejakande; på motsvarande sätt är hat en parallell emotion 
som är aktualiserad i alla våra aversioner.    
     Kärlek som gemenskap och sammansmältning är ett urgammalt tema som 
fortfarande står sig starkt. Att kärlek på något sätt har med gemenskap att göra 
torde vara okontroversiellt – men frågan är hur kärlek och gemenskap hänger 
ihop. En risk som gemenskapsbetonandet för med sig är, att kärlekens ”vi” får 
så stor plats att det inte blir mycket plats kvar för de älskande personerna i sig 
själva. Den viktiga tanken att kärlek förutsätter en pluralitet av personer riskerar 
att skymmas.  
     Ytterligare ett tema handlar om kärlekens historicitet och berättelsekaraktär. 
Inom detta tema teoretiseras kring kärleksrelationers ”historiska”, alltså 
tidsmässiga karaktär. Det vill säga, man fokuserar på hur själva den konkreta 
kärleksrelationens utvecklingsförlopp påverkar formationen av gemenskap, av 
ett vi. Kan man till och med hävda att varje kärleksrelation förkroppsligar en 
viss sorts berättelse om kärlek? Går det att hävda att könskärleken är utpräglat 
narrativ? Ja, psykologen Robert J. Sternberg (1998) gör i alla fall detta. I detta 

                                                        
74 Var skall man börja läsa? Mitt förslag är att börja med Bennett W Helms (2005) text om kärlek i 
Stanford Encyclopedia of Philosophy. För den som är redo för hela böcker vill jag tipsa om fem 
böcker som fungerar som bra ingångar. Tre av böckerna är Irving Singers trevolymers standardverk 
The Nature of Love (Singer 1984a; Singer 1984b; Singer 1987). Här ges en utmärkt idéhistorisk 
genomgång – med förbehållet att böckerna är ensidigt inriktade på västerlandet. Den fjärde boken är 
Alan Sobles The Structure of Love som diskuterar analytiskt kring kärlek från många olika håll. 
Boken är extra intressant eftersom han inte bara diskuterar ingående själv utan också pekar på 
vägar ut i annan litteratur om kärlek. Antologin av Lamb (ed.) (1997) är intressant av liknande 
orsaker som Sobles bok. 
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tema betonas att kärlek alltid handlar om konkreta förlopp. Om vi tänker på 
den mänskliga tendensen att författa kärlekshistorier, så torde temat om 
kärlekens historicitetskaraktär ha en del som talar för sig 
     Kärlek som välvilja är ytterligare ett tema – och det är förstås ett tema som är 
lättförståeligt på liknande sätt som gemenskapstemat och emotionstemat. 
Delikata problem finns även att hantera inom det här fältet. Vad innebär det till 
exempel att vilja väl? Är det att i alla lägen se till den älskades vilja, eller handlar 
det om att försöka föra in den älskade på en objektivt sett god väg, även om 
detta strider mot vad den älskade vill?  
     Kärlek som mystisk, svårbeskrivlig och undanglidande är ett tema som dyker upp 
här och där – och det är inte enbart där man kan förvänta sig det, som i lite vagt 
diktarfilosofiska sammanhang (typ Marcel 1948, 1951) et cetera. Nej, även 
hårdkokta analytiska filosofer kan faktiskt ibland påfallande starkt betona 
kärlekens svårgripbara karaktär (se till exempel Lif 2004:21ff).  
     Kärlek som kreativitet, aktivitet eller produktion skall nu diskuteras. Vi kommer 
nu till det tema som spelar störst roll för Jónasdóttir (2002, 2003) och 
livsformsteorin. Detta tema är inte särskilt omdiskuterat bland filosofer, men 
bland teologer är det mer förekommande. Anders Nygren (1930, 1936) betonar 
ju till exempel att agape är en kreativ kärlek. Bland sekulära tänkare så 
framförde sociologen Pitirim Sorokin (2002:del 1) faktiskt tankar om kärlek 
som produktion. Den mest kände bland aktivitetsbetonande kärleksteoretiker är 
dock förmodligen Erich Fromm (1947).  
     Raka motsatsen till att se kärlek som aktivitet – att se kärlek som främst 
något passivt, förekommer också. Jag vill påstå att Alain Badious 
uppmärksammade teoretiserande om kärlek som en ”sanningshändelse” som 
inträffar okalkylerat som en ”sekulär nåd” kan inordnas i detta passivitetsläger 
inom kärleksfilosoferandet (Badiou 2002:122f; Badiou 2005:105-127). På 
närmare håll finner vi Cristina Grenholms (2005) fokusering på kärlek som 
sårbarhet, som på ett intressant sätt framhäver passivitetskapaciteter som 
centrala i kärleken. Ett annat sentida exempel på passivitetsfokus i 
kärleksteoretiserande, erbjuder Joel Backström (2007:35) som argumenterar för 
att kärleken är ett bejakande av öppenhet. Kärlek är alltså inte primärt något 
man gör, utan något man passivt utsätter sig för.  
     Nåväl, vad skall sägas utifrån livsformsteoretiskt perspektiv efter denna 
snabba rundtur? Som tidigare har nämnts så finns det få försök till 
multidimensionellt teoretiserande kring kärlek.75 Men jag anar att begrepp som 
kärleksförmåga (med kärlekskraft och kärleksreceptor) och görande och 
skeende kan vara ingångar till ett sådant mångsidigt teoretiserande. Det ligger 
vid sidan av mitt syfte att här närmare koppla de livsformsteoretiska begreppen 
till ovan nämnda dimensioner i kärleksdiskussionen. Men jag anar, optimistiskt 
nog, att mycket av det som jag har diskuterat, kan inordnas och samordnas om 
man håller sig till den kärlekssyn som utvecklas i denna bok.  
 

                                                        
75  Ett nutida, intressant exempel på försök till multidimensionellt kärleksteoretiserande utgörs av 
Marion (2002, 2007). 
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Åter till min teoriutveckling rörande kärleksbegreppet 
 
Love makes the other be subject. Love, when understood as active movement from subject to 
subject, constitutes a creative force. Love makes the other be as a subject, if we understand the 
being of the subject as a certain ’fullnes’ of being. The loved one receives his being-himself as a 
gift from the one who loves. There is a real causality, a real active influence is at work in the 
loving meeting of two subjects. This loving meeting effects a certain fullness of being, and with 
this fullness comes a freedom for both subjects. (Luijpen 1966, 143f) 
 
”Denna frihet     Denna kärlek     Läkningen-sprängningen” (Sonnevi 2005:233) 
 
Jag definierar alltså kärlek som görande och skeende i frihetens sfär. Om man 
placerar denna definition bland andra i en vidare definition så kanske den 
hamnar närmast den som Eberhard Jüngel (1983:314-326) har formulerat.76 
Han har formulerat en definition där kärlekens både aktiva och passiva, men 
alltid processuella, aspekter fångas och där kärleken relateras till en 
ägandediskussion. Kärlek innebär ett samspel mellan ägande och icke-ägande. 
Jüngel (1983:318) skriver härvid:  
 
Lovers are always alien to themselves and yet, in coming close to each other, they come close 
to themselves in a new way. In that the loving I has won the beloved Thou, it has also won 
itself anew. To be sure, I want to have the beloved Thou. It is a major part of every form of 
love that I want to have you. And only in that way do I also ’have’ myself. This means, 
obviously, that ’having’ is transformed utterly. The entire phenomen of ’having’ becomes 
different. 
 
Jag gör alltså inte som Kosík som placerar konsten på den centrala platsen i 
frihetens sfär. Om vi skall räkna frihetens sfär som lika fundamental som 
nödvändighetens sfär tycks det rimligt att också frihetens sfär har en mänsklig 
förmåga knuten till sig – precis som nödvändighetens sfär har arbetsförmågan. 
Eftersom konst tycks innebära frihetlig användning av arbetsförmågan så faller 
därför konsten bort som paradigmatiskt görande och skeende i frihetens sfär. 
Istället för konst vill jag alltså koppla ihop kärlek och frihetens sfär.77  
     Livsformsteorin fokuserar på könskärleken. Denna inriktning på könskärlek 
kan försvaras utifrån det förhållande att den är mer utpräglat görande och 
skeende än till exempel vänskap och kärlek mellan föräldrar och barn. Den är 
mer görande och skeende än vänskap därför att den berör större delar av 
människan – både sexuella aspekter och omsorgsaspekter, till skillnad från 
vänskapen som är mer renodlat omsorgsinriktad. På liknande sätt går det också 
                                                        
76 När det gäller att teoretisera samhällsvetenskapligt kring kärleksbegreppet så är andan i Chabots 
(2008) artikel mycket lika den som finns i föreliggande text. Vi finner samma tro på kärlek som 
samhällsformerande och emancipatorisk kraft. Detaljerna vad beträffar kärleksbegrepp skiljer sig 
dock en hel del. 
77 Det måste här erkännas att kopplingen mellan kärlek och frihetens sfär inte uppkommit utan att jag 
har fått pressa rätt hårt på flera begrepp. Läsaren får naturligtvis avgöra om resonemanget är för 
långsökt. Det är förmodligen inte troligt att kopplingen hade gjorts om inte ”frihetens sfär” redan 
funnits i den livsformsteoretiska byggnaden som ett oanvänt rum (om man resonerar kring en 
nödvändighetens sfär finns ju en frihetens sfär förutsatt på något sätt – hos Marx, Kosík, med flera). 
Under avhandlingsarbetets gång har jag dock undan för undan stärkts i min tanke att kopplingen 
verkligen finns där. Ett skäl till detta är att jag har fått höra av Liselotte Jakobsen, att hon har haft 
liknande idéer i en tidigare fas av det realistiska livsformsteoretiserandet.  
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att resonera om vi övergår till kärleken mellan föräldrar och barn. Dessutom är 
det här tydligt att denna kärlek, till skillnad från könskärleken, inte har de intima 
kopplingar till de sociala ägandestrukturerna (SEP). Barn är ju inte delaktiga i 
samhällets fördelning av resurser på samma sätt som vuxna. 
     Den diskussion som följer gäller alla typer av könskärlek – heterosexuell 
såväl som icke-heterosexuell. Livsformsteorin har hittills inriktat sig på 
heterosexualitetens sociala strukturer, men inget hindrar ett vidare 
livsformsteoretiskt teoretiserande om icke-heterosexuell kärlek och icke-
heterosexuella kärleksformer.  
     På motsvarande sätt som inom arbetet så kan man göra en grovindelning av 
könskärleken i tre sorter. Först har vi den ännu oförverkligade, effektiva, 
emancipatoriska kärleken som går från frihet till frihet. Sedan har vi den 
exploaterande och/eller exploaterade. Och slutligen, den intermediära kärleken 
som befinner sig i ett mellanläge.78  Här finns troligen kärlek som är kvasi-
exploaterande och kvasi-exploaterad. Det kan röra sig om en kärleksrelation där 
den ene visserligen inte tar kärlekskraft, men ger systematiskt mindre än 
motparten.  
     Den effektiva emancipatoriska kärleken går således från frihet till frihet. Vad 
menas med detta? Det betyder att kärlek startas genom att den älskande fritt ger 
överflödande kärlekskraft, kärleken fortsätter till den älskade och dennes 
kärleksreceptor, som i sin tur erfar en frihet, en lätthet på grund av 
kärlekskraftsmottagandet. Vi får alltså en process där vi går från frihet i form av 
överflöd (i givandet) till frihet i form av lätthet (i mottagandet).79 En invändning 
mot denna nyss nämnda tanke infinner sig utan svårighet: Vad händer med alla 
inslag av ansträngning och kamp som rimligen måste finnas även i den mest 
lyckade kärlek? Som svar på denna invändning vill jag hävda att mitt 
resonemang naturligtvis tar hänsyn till dessa kampmoment; allt handlar 
verkligen inte om lätthet ens i den emancipatoriska kärleken. Jag vill härvid göra 
följande distinktion: kärlekens väg innebär ofta mycket kamp, men kärlekens 
startpunkt (”från frihet”) och dess mål (”till frihet”) innbär ändå överflöd, 
lätthet och frånvaro av kamp och kramp. 
     Givandet av kärlekskraft innebär ett givande av självägandepotential (utan 
att man förlorar, eftersom kärlekskraft är överflödande); mottagande av 
kärlekskraft innebär att ens självägande stärks.  
     För att bättre förstå vad detta givande av självägandepotential kan vara kan 
vi leka med ett ord som ligger nära orden ”gåva” och ”givande”. Ordet 
”begåvning” tänker jag på; det är ett ord som egentligen fångar vad 
emancipatorisk kärlek handlar om. Begåvning kan ju ses som en kapacitet av 
något slag – det intressanta för oss här är inslaget av gåva som finns i ordet. 

                                                        
78 För diskussion kring dubbelheten av ideal och realitet inom kärlek, se Djikic och Oatley (2004). 
79 Relativt tidigt i avhandlingsarbetet tänkte jag att emancipatorisk kärlek går ”från frihet”. ”Till frihet” 
kom jag på betydligt senare. Och inspiration till detta fick jag genom att läsa en inlämningsuppgift 
från några studenter som i sin text utgick från en föreläsning som jag hade haft om mitt 
avhandlingsämne. De hade på ett kreativt sätt missförstått det som jag hade sagt, och hävdade 
därmed, att kärlek ledde till frihet hos kärleksmottagaren; medan jag endast hade hävdat att 
kärleksgivande var ett resultat av frihet. Jag vill härmed tacka dessa studenter vilkas namn jag har 
glömt. 
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Begåvning som given kapacitet. Att älska är att stärka den andres kapaciteter, det 
är att begåva den älskade.  
     Nåväl. Nog med ordlekar för tillfället. En viktig sak att påpeka i samband 
med talet om att kärlek stärker självägande, är att detta stärkande sällan finns 
med som ett medvetet mål hos den som utför kärleksaktiviteten. I och med 
kärlekskraftens pluraliserande verkan, som vi tidigare har diskuterat, är det svårt 
att utpeka entydiga mål som denna kapacitet inriktas på. Men vi kan se 
stärkandet av självägande som en viktig bieeffekt, bland många andra bieffekter, 
som kärleken leder till. Stärkande av självägande kan ses som en ”latent 
funktion” hos kärlek, för att använda Mertons (1967:114-136) begrepp.80  
     För att min ägandediskussion skulle vara riktigt genomgående i avhandlingen 
borde också själva givandeakten – inte bara andras mottagande av stärkt 
självägande – kunna kopplas tydligt till begreppet självägande. Utifrån mitt 
ägandetema borde givandet av kärlekskraft utgöra en höjdpunkt av självägande. 
Men detta är inte lätt att hävda – och här finner vi alltså en svag punkt i mitt 
resonemang. Om jag ändå skulle försöka teoretisera givandeakten utifrån ett 
självägandeperspektiv så blir det på detta sätt: I givandet är vi ovanligt 
helhjärtade, ovanligt mycket fokuserade och icke-splittrade (Frankfurt 
2004:93ff) – detta kan utläsas som att vi i givandets helhjärtadhet faktiskt har 
bättre grepp, bättre ägande av oss själva jämfört med hur det är i andra 
situationer.  
     Min definition av emancipatorisk kärlek kan kanske låta utopisk – men den 
är inte så långtgående som man först kanske tror. Jag säger inget om utvecklad 
ömsesidighet när jag beskriver förloppet ”från frihet till frihet”. Den 
emancipatoriska kärleken kräver visserligen att kärlekskraften mottas effektivt, 
att den ”träffar rätt”, men mer än så behövs inte. Utvecklad reciprocitet ligger 
över minimi-nivån gällande det emancipatoriska. Den emancipatoriska kärleken 
är till skillnad från det emancipatoriska arbetet inte medvetet och direkt 
byggande av sociala strukturer. Den bygger enbart sociala strukturer indirekt 
som bieffekt. I anslutning till talet om samhällsstrukturella kärleksformer kan 
Joel Backströms (2007:13) ord fungera problematiserande: ”Love does not have 
different ’forms’, for love will not itself be formed, conditioned, tied down, 
domesticated, put in the service of private or social ends.” Det som kan 
invändas gentemot Backström är: jo, kärleken har olika former, men dessa är 
inte direkt byggda av kärleken, utan indirekt som bieffekter. Kärleksförmågan 
har helt enkelt inte de attribut som behövs för ett lyckat samhällsstrukturellt 
byggande. I emancipatorisk kärlek handlar det inte heller om att direkt bygga 
interpersonliga relationer – däremot är det en självklar del av emancipatorisk 
kärlek att passivt motta den gemenskap, det vi, som uppstår som bieffekt. Och 
det handlar inte ens om att direkt bygga upp personer – också detta sker som 
bieffekt. Jag tror dock att det sker ett direkt skapande i kärlek, men i och med 

                                                        
80 Jag har under skrivprocessen funderat mycket på om jag framhäver ägandedimensionen alltför 
mycket i kärlek. Och särskilt mycket har jag tänkt på just detta nämnda – om aktiv kärlek verkligen 
bidrar till att självägande stärks. Problemet är ju främst att det stämmer förhållandevis dåligt med ett 
inifrån-perspektiv, ett fenomenologiskt perspektiv, på kärlek. Till slut har jag ändå kommit fram till att 
stärkande av självägande är en viktig bieffekt av kärlekskraftens användande – men bara en bieffekt. 
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kärlekskraftens pluraliserande verkan är det svårt att fastslå vad kärleken direkt 
producerar.81 
     Så mycket mer om den emancipatoriska kärleken skall jag inte framföra här, 
eftersom vi bara behöver denna mini-diskussion i det nuvarande 
livsformsteoretiska skedet. Men jag kan ju, för orienteringens skull, peka på 
några viktiga frågeställningar som jag inte här tar ställning till, men som skulle 
kräva behandling om kärleksdiskussionen skulle utvecklas vidare. För det första 
har vi ett problem som vi kan kalla reciprocitetsproblemet. Är emancipatorisk 
kärlek med nödvändighet reciprok, eller kan den också utövas icke-reciprokt? 
För att utvecklas som människor behöver vi ju i och för sig både ge och få – 
både kärlekskraften och kärleksreceptorn behöver vara igång. Men behöver allt 
detta ske tillsammans med en och samma person? Kan vi ordna 
tillfredsställande reciprocitet på så sätt, att vi endast mottar kärlekskraft från 
person x, medan vi endast ger kärlekskraft till person y? Eller blir detta för 
uppsplittrat? För det andra har vi exklusivitetsproblemet. Könskärlek är till sin 
natur alltid exklusiv eller avgränsad i någon grad, eftersom det är omöjligt att 
utföra något slags skapande aktivitet (eller motta, för den delen) med 
oöverskådligt många partners. Men hur exklusiv är den emancipatoriska 
kärleken? Ja, det är en fråga jag ej presenterar svaret på här. För det tredje har vi 
varaktighetsproblemet. Är kärlek per definition något som är långvarigt eller är 
det något som också kan existera väldigt korta stunder? Kan en förälskelse vara 
enbart en timme och ändå vara en förälskelse? Återigen: svaret på frågan eller 
frågorna  uteblir (för diskussion kring dessa och liknande frågor, se exempelvis 
Soble 1989).  
     Om vi övergår till den andra sortens könskärlek, den exploaterande och 
exploaterade, så kan vi först konstatera att min syn på exploatering skiljer en del 
från Jónasdóttirs (2003:kap. 5). Medan jag bedömer att exploatering är brott 
mot ägande ser Jónasdóttir det som brott mot reciprocitet. Jónasdóttir tycks 
inte se det som problematiskt att någon tar kärlekskraft, om motparten i 
relationen tar lika mycket. Men ett sådant ömsesidigt tagande betraktar jag som 
ömsesidig exploatering, vilket framgått ovan. Det sägs ibland att ett delproblem 
i könsojämlikheten är att kvinnor ger för mycket. Enligt mitt sätt att se är detta 
inte problemet (aktiv kärlek handlar om att ge) – det problematiska är ett 
manligt tagande, eller att män ger för lite. Reciprocitetstemat är problematiskt 
av flera skäl. En problematisk aspekt ur livsformsteorins synpunkt är att det är 
svårt att kombinera ihop det med exploateringsproblematiken inom arbete; det 
är alltså problem med parallelliteten mellan arbete och kärlek. I arbete är det ju i 
vårt sammanhang naturligt att utgå från Marx ägandeinriktade 
exploateringsdiskussion rörande arbete. Reciprocitetstemat är vidare 
problematiskt därför att kärlek till sin natur innehåller icke-reciprocitet som vi 
inte vill kalla exploaterande. Tänk till exempel på den icke-reciprocitet som 
                                                        
81 Mitt tal om det pluraliserande och undanglidande i kärlek, kan möjligtvis tolkas som att kärleken är 
relativt icke-kognitiv. Men så ser inte jag på dessa aspekter. Om ett utvecklande av arbetet, som 
nämnts, leder till ett förvetenskapligande – vad är då den kognitiva höjdpunkten av kärlek? Kanske är 
det filosofi – i dess djupaste mening (inte i dess reellt existerande, institutionella former). Filosofi 
betyder ju bokstavligen ”kärlek till visheten”. För resonemang kring kopplingen mellan kärlek och 
filosofi, se till exempel Marion (2007:2f).  
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olycklig kärlek innebär. Att kärlek ej mottas eller besvaras i ett sådant läge kan 
knappast ses som exploatering av kärlekskraft. Det hör helt enkelt till kärlek att 
den kan vara obesvarad – och det är inte mer med det! Eller tänk på de 
situationer när en av makarna ställer upp och hjälper den andre på omfattande 
sätt för att den andre har drabbats av sjukdom. Här tar den sjuke ofta emot 
mycket mer kärlekskraft än denne kan ge tillbaka. Det blir orimligt att tala om 
exploatering av kärlekskraft här också. Ty kärlek är helt enkelt sådan, att icke-
reciprocitetssituationer uppstår utan att det är tal om utnyttjande. 
     Nancy Fraser (2003:kap. 5) har presenterat en omdiskuterad distinktion 
mellan olika former av ojämlikheter som går ut på att man bör skilja på dels 
ojämlikheter som har sin grund i ojämlik fördelning av resurser, och dels en 
ojämlikhet som gäller erkännande. Medan den första ojämlikheten kan 
karaktäriseras som materiell är den andra mer kulturell till sin natur. Ett 
exempel på fördelningsojämlikhet kan vara den som finns mellan en arbetare 
och en kapitalist; ett exempel på ojämlikhet rörande erkännande är olikheten 
mellan heterosexuella och homosexuella i vårt samhälle. Fraser menar att 
ojämlikheten mellan män och kvinnor är en blandning mellan de två 
ojämlikhetstyperna. En skillnad mellan de två ojämlikheterna är att de måste 
åtgärdas på mycket olika sätt – medan fördelningsorättvisan kan åtgärdas med 
fördelningspolitik så är inte detta möjligt med erkännandeojämlikheten. Jag 
menar att tanken om exploatering av kärlekskraft på intressant sätt överskrider 
Frasers distinktion. Exploateringen av kärlekskraft handlar om 
fördelningsojämlikhet (kärlekskraft är ojämnt fördelad mellan män och 
kvinnor), men samtidigt kan den inte åtgärdas med fördelningspolitik, eftersom 
man i emancipatorisk kärlekskraft måste ge kärlekskraft frivilligt. Det är 
poänglöst att stifta en lag som säger att alla har rätt att bli älskade, rätt att få sin 
beskärda del av kärlekskraften. Exploateringen av kärlekskraft behöver istället 
antagligen åtgärdas med mer indirekta medel – medvetandeförhöjning och så 
vidare.  
     Ett problem som möter oss när vi talar om exploatering av kärlekskraft är 
att vi åtminstone initialt har svårt att få syn på själva tagandet av kärlekskraft. 
Både män och kvinnor konstaterar ju: Kvinnor tycks ge kärlekskraft frivilligt till 
män i vårt samhälle i vår tid. Då kan det väl överhuvudtaget inte handla om 
tagande? Jo, jag tror det. Jag tror vi måste skilja på ett påbörjat givande och ett 
slutfört. Det påbörjade givandet är utan tvekan påtagligt i vårt samhälle, men 
det är nog sämre ställt med det slutförda. Låt oss tänka oss en liten scen: En 
kvinna är på väg att ge en man en present. Hon rotar i en påse och får tag i 
presenten. Hon tar ut presenten och är på väg att sträcka fram paketet, när 
mannen snabbt kommer fram och rycker presenten ur hennes händer. Slut på 
historien. Vad hände? Ett givande blir avbrutet av ett tagande. Givandet får inte 
ha sin gång, kan inte slutföras. Detta innebär egentligen att mannen stjäl 
presenten, även om han skulle ha fått den några sekunder senare. Ty innan 
överlämningsprocessen är klar så är kvinnan naturlig ägare till presenten. Det 
har sagts att män tar kvinnors kärlek ”för given”. Jag menar att detta fenomen 
kan förstås med resonemanget ovan samt med lite ordlek: män tar kärlek för 
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given, alltså före den är given. Kärlekskraften är ju inte given förrän ett givande är 
helt slutfört.  
     En enkel men viktig sak att framföra här är att könsojämlikhet inte per 
definition är patriarkal till sin karaktär. Det är naturligtvis fullt möjligt att tänka 
sig ett system av kvinnlig exploatering av mäns kärlekskraft. Ett matriarkat 
skulle förmodligen vara exploaterande på liknande sätt som ett patriarkat. 
     Jag sade ovan att kärlekens optimala rörelse är från frihet till frihet. Men vad 
är då minimikriteriet för kärlek? När det gällde arbetet hävdade jag att 
minimimåttet kan tematiseras som ”från nödvändighet”. Något liknande – 
”från frihet” – är nog inte lämpligt i kärlekens fall. Det fångar inte mörkare 
aspekter av kärlek. Istället vill jag se minimikriteriet i kärlek som ”till frihet”. 
Det är en kärlek som leder till att någons frihet, någons lätthet, stärks, men 
detta kan ske utan att någon har givit kärlekskraft. Det går ju att ta kärlekskraft. 
Detta innebär att många mörka handlingar kan benämnas kärlek. Till exempel 
kan en kronisk kvinnomisshandlare sägas utöva kärlek om han vinner frihet 
genom relationen till den slagna kvinnan. Om han däremot inte vinner något 
genom sin misshandel så är det inte kärlek. Det handlar om huruvida 
kärlekskraft transfereras mellan människor eller ej. Parallelliteten med arbete är 
tydlig: det finns mycket mörkt arbete, som slavarbete; och det finns mycket 
mörk kärlek, som i fallet med kvinnomisshandlaren. 
     Men, kan man fråga sig, hur kan man veta att det är just kärlekskraft som 
kvinnomisshandlaren tar från kvinnan? Varför går det inte nöja sig med att 
hävda att hon får sår på kroppen och ärr i själen? Att det verkligen är 
kärlekskraft som tas tycker jag att man kan se om vi tänker på vilka 
konsekvenserna ofta blir för misshandlade kvinnor. Konsekvenserna blir ju 
faktiskt att själva förmågan att existera i intima relationer försämras. Det blir 
svårare att älska även andra personer vid sidan av den misshandlande mannen. 
Jag menar att detta är ett tecken på att just kärlekskraft tas. Kärlekskraften är ju 
en av våra viktigaste förmågor när vi skall gå in i intima relationer.  
     Den tredje formen av kärlek kallade jag intermediär kärlek eftersom den inte 
är vare sig emancipatorisk eller exploaterande/exploaterad. Bland denna kärlek 
finns till exempel den olyckliga kärleken – det vill säga kärleken där 
kärlekskraften inte alls tas emot, och alltså inte kan utföra något kreativt hos 
mottagare. Denna strikt olyckliga kärlek får skiljas från en kärlek där 
kärlekskraften tas emot, där till exempel mottagaren blir glad över att bli 
omtyckt, men där inte reciprocitet utvecklas. En annan sådan här kärlek är den 
kvasi-exploaterande och kvasi-exploaterade. Som tidigare nämnts kan denna 
kännetecknas av systematisk icke-reciprocitet utan exploatering – man flyter 
med de dominerande strukturerna utan att själv exploatera. Denna kärlek kan 
kännetecknas av att män ger systematiskt mindre kärlekskraft än kvinnor. 
Någon exploatering sker dock inte eftersom ett tagande, eller ett aktivt 
reducerande av ägande inte äger rum. Jag vill hävda att det är lite osäkert 
huruvida kärleken som har studerats i livsformsteorin är exploaterande och 
exploaterad eller kvasi-exploaterande och kvasi-exploaterad. Utifrån befintligt 
empiriskt material går det inte helt entydigt att se svaret på den avgörande 
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frågan: sker ett manligt tagande av kärlekskraft, eller ett manligt systematiskt 
mindre givande. Det behövs fler framtida undersökningar för att klargöra detta. 
     Precis här kanske det skulle varit lämpligt att använda alienationsbegreppet 
(som Jónasdóttir [2002] nämner parallellt med exploateringsbegreppet), men jag 
avstår eftersom jag inte har fått grepp om hur det kan användas i 
kärlekssammanhang. Ett problem är ju att kärlek just går ut på att lämna från 
sig något, kanske till och med bli lite främmande, alien, inför det som har givits. 
Alienationen innebär även sådant som fragmentering av individen och dylikt 
som är lättare att tillämpa inom kärlek, men främmandegöringstanken är kvistig. 
Jag överlåter med varm hand åt andra att utveckla Jónasdóttirs idéer på den här 
punkten.  
 
 
Vardagsliv 
 
På medieringens plan sker ett sammanflöde av arbete och kärlek. De ligger ju så 
ontologiskt nära varandra att de antagligen måste beröra varandra på något sätt, 
även om det bara rör sig om ett tangerande. Sammanflödet av arbete och kärlek 
kallas alltså ”vardagsliv”. Vardagslivet är göranden och skeenden i 
nödvändighetens och frihetens sfärer.  
     Något allmänt om ”vardagsliv” som begrepp bör här framföras. Det är svårt 
att få överblick över all den samhällsvetenskapliga forskning som har gjorts om 
vardagslivet – mycket av denna forskning har ju använt andra benämningar på 
det undersökta fenomenet, än just ”vardagsliv”. Om vi betänker detta 
förhållande, så torde i själva verket stora delar av sociologin  kunna sägas handla 
om vardagslivet (Handlar inte ”livsvärld” om vardagslivet? Och gör inte 
”habitus” också det?). Men om man istället tittar på ett teoretiserande där 
vardagslivet uttryckligen behandlas (och om vi liksom i den tidigare 
kärleksdiskussionen tittar i gränslandet mellan filosofi och samhällsvetenskap), 
finner vi exempelvis teoretiker som Henri Lefebvre (1991-2005), Michel de 
Certeau (1984), Agnes Heller (1984), Karel Kosík (1978:78-94), Charles Taylor 
(1989) och Stanley Rosen (2002). Hos dessa finner vi vad man skulle kunna 
kalla ontologiska bestämningar av vad vardagslivet är. Jag har ovan hävdat att 
vardagslivet i denna studie ses som göranden och skeenden  i nödvändighetens 
och frihetens sfärer. Hur förhåller sig ett sådant definitionsförsök till andra 
definitioner som har gjorts? Den kommer nära Charles Taylors (1989:211) 
definition av ”ordinary life”, som bestående av familjeliv och ekonomiskt liv. 
     Ett betänkligt fenomen i den mer ontologiskt inriktade diskussionen kring 
vardagslivet bör här kommenteras. I sin iver att försvara vardagslivets 
möjligheter finns det, paradoxalt nog, uppenbara risker att vardagslivets 
beforskare istället hotar den vardagliga existensen. Michael Gardiner (2000:6) är 
härvid symptomatisk när han skriver:  
 
Whereas for mainstream interpretative approaches the everyday is the realm of the ordinary, 
the alternative pursued here is to treat it as a domain that is potentially extraordinary. The 
ordinary can become extraordinary not by eclipsing the everyday, or imagining we can 
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arbitrarily leap beyond it to some higher level of cognition or action, but by fully appropriating 
and activating the possibilities that lie hidden , and typically repressed, within it. 
 

Att försvara vardagslivets potentialer för att de kan leda till det extraordinära, är 
just inget försvar av vardagslivet alls. För vardagslivet är ju det ordinära. Att ta 
bort det ordinära är att utplåna vardagslivet. Detta hot, som Gardiner här får 
exemplifiera, är värt att diskutera eftersom invändningar om att också denna 
föreliggande studie kan vara hotande för vardagslivet, är lätta att tänka sig. Är 
inte min betoning av det emancipatoriska ett sätt att få bort det vardagliga ur 
vardagslivet? Det kan tyckas så, men jag har hävdat ovan att det 
emancipatoriska inte är synonymt med det goda. Emancipation definieras ju 
som något så prosaiskt som stärkande av ägande. Och jag har vidare betonat att 
det emancipatoriska läget inte skall tolkas som utopiskt till sin karaktär. Många 
problem skulle plåga mänskligheten även i en emancipatorisk situation.   
     I och med uppkomsten av vardagslivet uppstår också två centrala 
demiregulariteter (Lawson 1997:204f). Dels arbetets dominans över kärleken 
och dels kärlekens dominans över arbetet. Arbetsdominansen är en manlig 
demiregularitet medan kärleksdominansen är en kvinnlig. Dessa två 
demiregulariteter förkroppsligas naturligtvis av massor med personer, på 
liknande sätt som demiregulariteterna inom arbetsförmågan och 
kärleksförmågan som diskuterades i förra kapitlet.  
     Mer precist hur arbetet dominerar över kärleken och kärleken över arbetet 
vill jag inte uttala mig om eftersom empiriska undersökningar inte har gjorts 
gällande denna medierande nivån som diskuteras i detta kapitel. Mer ingående 
diskussion om olika former av strukturell dominans kommer inte förrän i nästa 
kapitel då vi kommer in på sociala ägandestrukturer.  
     Varför uppstår dominansrelationerna mellan arbete och kärlek? Jag menar 
att orsaken finns i detta förhållande, att arbete och kärlek är göranden och 
skeenden. Göranden och skeenden har per definition lätt för att bli dominanta; 
de är till sin natur ”imperialistiska”. Man kan här göra en jämförelse med Coser 
(1974) och hans idé om greedy institutions. Som tidigare har nämnts innebär ett 
görande och skeende att människan i stort dras i gång eller dras med. Betänk 
arbetet: det är ju arbetsförmågan i rörelse som drar igång stora delar av 
individen. Emotionella förmågor såväl som kognitiva, människans individualitet 
såväl som socialitet – mycket sätts alltså i rörelse i arbetet. I och med denna 
(närmast) allmänna aktivering och påverkan så måste ju kärleksförmågan per 
definition bli inblandad också! Kärleksförmågan tillhör ju den helhet som 
arbetsförmågan drar med sig. På motsvarande sätt blir det i kärlek – där blir lätt 
arbetsförmågan indragen på grund av att kärlek är görande och skeende.  
     På agentsidan, ägarsidan, innebär medieringen att stora delar av människan 
är rörelse – det är ju så görandet och skeendet fungerar. Och på liknande sätt är 
det faktiskt på ägandestruktursidan – det handlar inte om en viss struktur som 
medieras utan om ägandestrukturerna (SEP) i sin helhet, ja stora delar av det 
helhetliga samhället medieras. Även en människa som i enlighet med tidigare 
livsformsteoretiskt språkbruk sägs leva en ren livsform medierar också andra 
livsformer som finns i det samhälle där hon lever. Överhuvudtaget menar jag 
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att det är tveksamt om man någonsin kan tala om levande av enbart en 
livsform. En livsform existerar ju sida vid sida med andra livsformer – en 
livsform erfars och förstås alltid kontrasterade mot andra livsformer. Jag förstår 
mitt liv i kontrast till liv som jag inte lever. Om jag lever självständighetens 
livsform på ett mycket renodlat sätt så har jag ändå med mig andra 
kontrasterande livsformer som arbetarlivsformen eller karriärens livsform i mitt 
liv. Åtminstone finns de med i mitt liv som exempel på vad jag inte vill, exempel 
på vad som inte är ”det goda livet”. Om jag har blivit uppfostrad i 
småföretagarmiljö kan faktiskt arbetarlivsformen och karriärlivsformen fungera 
som veritabla skräckalternativ. Jag kanske hörde som barn att: ”… Det 
viktigaste är att du ser till att förbli egen företagare! Det är förnedrande för fria 
människor att ha folk över sig, som bestämmer över en.” I detta fall blir till 
exempel arbetarlivsformen mycket närvarande för mig och i mig, i form av inlärd 
rädsla, även om jag annars lever självständighetens livsform mycket renodlat.  
     Medierandet av sociala strukturer handlar ju om en konkret process, och i en 
sådan framträder inte olika sociala strukturer enskilt utan existerar i en enda 
röra. Jag vill hävda att det är här på medierandets plan som begreppet 
sociocentrism skall tillämpas – det befinner sig alltså inte på livsformsnivå, inte 
på samhällsstrukturell nivå. En social struktur kan ju inte vara ”blind” för det 
utomstående (alltså inte vara sociocentrisk), det är människor som är blinda. 
Min tanke tycks för övrigt ligga i linje med Jakobsens och Karlssons 
(1993:199ff) resonemang om sociocentrism som ett begrepp kopplat till 
konkreta livsformsteoretiska undersökningar.   
     Vi har tidigare tittat lite på emancipatoriskt arbete (som rörde sig från 
nödvändighet till nödvändighet) och emancipatorisk kärlek (som går från frihet 
till frihet) – men vad innebär då ett emancipatoriskt vardagsliv? Enligt min 
bedömning innebär det att arbete och kärlek inte blandas ihop på sådant sätt 
som sker idag. Ett emancipatoriskt vardagsliv innebär att både arbetets och 
kärlekens egenarter kan komma till uttryck både hos män och kvinnor. Både 
arbetets dominans över kärleken och kärlekens dominans arbetet bör upphöra. 
Både män och kvinnor bör utifrån ett emancipationsperspektiv både kunna röra 
sig från nödvändighet till nödvändighet och från frihet till frihet. 
 
 
Sammanfattning 
 
I detta kapitel har vi fokuserat på det medierande plan mellan strukturer i 
människor (det Archer kallar PEP) – arbetsförmågan och kärleksförmågan 
intresserar ju oss särskilt härvidlag – och sociala ägandestrukturer (Archers 
SEP) i samhället. Archer är en ledande teoretiker gällande denna mediering och 
hon menar att begreppet intern konversation är centralt i sammanhanget. 
Människor för inre samtal med sig själva genom vilka de förhåller sig till sociala 
ägandestrukturer. Jag har hävdat att detta att se människan som intern 
konversatör, är alltför intellektualiserande – man behöver mer hänsyn till 
människans kroppslighet bland annat. Jag vill istället fokusera människan som 
ägare, och ägande definieras som ”effektiv kontroll”. På detta sätt kan vi också 
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koppla till det exploateringstema som har funnits tidigare i den realistiska 
livsformsteorin. Genom detta fokus kan hela människan studeras, och båda 
aktiva och passiva aspekter av henne kan beaktas.  
     Människan som ägare fungerar genom göranden och skeenden. Görande 
syftar på en helhetlig aktivering av människans aktivitetskapaciteter – på 
bredden och på djupet. Skeende syftar på en motsvarande påverkan vad gäller 
passivitetskapaciteterna. Både arbete och kärlek är göranden och skeenden. 
Arbete är görande och skeende i nödvändighetens sfär, medan kärlek är dito i 
frihetens sfär. Men vad är detta för sfärer? Det är ett slags möjlighetsfält med 
möjligheter som kan användas eller avvisas. Nödvändighetens sfär är en sfär 
som inbjuder till hantering av världens naturliga nödvändighet. Den 
emancipatoriska möjligheten här är ett arbete som går ”från nödvändighet till 
nödvändighet” – från underordning under nödvändigheten till olika slags 
äganden av nödvändigheten. Jag diskuterar också vad som kännetecknar 
exploaterande och exploaterade arbeten, samt intermediära arbeten  som vare 
sig är emancipatoriska eller exploaterade/exploaterande.  
     Frihetens sfär är en sfär där det finns stora möjligheter för utlevelse av 
frihet, som här ses som lätthet och överflöd. I emancipatorisk kärlek sker en 
rörelse ”från frihet till frihet” – från den ena personens spontana, överflödande 
givande av kärlekskraft, till den andra personens erfarenhet av lätthet i 
kärleksmottagandet genom kärleksreceptorn. I emancipatorisk kärlek sker, som 
en viktig bieffekt av aktiviteten, ett stärkande av självägande. Den älskande 
personens kärlekskraft leder till att den älskade bättre kan gripa sina inneboende 
resurser. Jag har också diskuterat exploatering av kärlekskraft och konstaterar 
att denna till exempel kan ske genom ett manligt avbrytande av det kvinnliga 
givandet av kärlekskraft. 
     Arbete plus kärlek benämner jag ”vardagsliv” – i detta vardagsliv kan vi se 
två tydliga partiella händelseregulariteter: arbete dominerar över kärlek i manligt 
vardagsliv, och kärlek dominerar över arbete i kvinnligt vardagsliv. Jag förklarar 
dessa dominanser genom att peka på att göranden och skeenden till sin natur är 
offensiva och inriktade på hela människan. Slutligen diskuterar jag ett 
emancipatoriskt vardagsliv och hävdar att ett dylikt skulle kännetecknas av att 
arbete och kärlek hålls isär så att båda processerna kan utveckla sina egenarter. 
För både män och kvinnor bör det vara möjligt att gå från nödvändighet till 
nödvändighet och från frihet till frihet. 
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6 Arbetsformens dominans över kärleksformen: manliga 
livsformer   
 
 
Introduktion 
 
Vilka sociala ägandestrukturer reglerar ägandet, och hur ser dominanserna ut 
mellan dessa? Detta är den övergripande frågan för detta och nästa kapitel (som 
handlar om kvinnliga livsformer). 
     Vi har hittills resonerat kring förmågor i människor (arbetsförmågan och 
kärleksförmågan) och kring göranden och skeenden i frihetens och 
nödvändighetens sfärer (arbete och kärlek) – det är nu dags att ta tag i det som 
oftast ses som huvudbegrepp inom livsformsteorin: livsformsbegreppet.82   
     Eftersom repetition är kunskapens moder erinrar vi oss den realistiska 
livsformsteorins hittillsvarande definition av livsform (Jakobsen 1999:111):  
 
Varje livsform baserar sig /…/ på sammanflödet av en position i ett ekonomiskt 
produktionssätt, en arbetsform, och en position i ett socio-sexuellt produktionssätt, en 
kärleksform. I sin egenskap av att organisera de två sociala processer – arbete och kärlek – som 
är oersättliga för det mänskliga livets fortbestånd utgör detta sammanflöde i ordets 
egentligaste mening en livsform. Och varje sådan livsform består i sin tur av en särskild praktik 
– en materiell social struktur – och en särskild ideologi – en kulturell social struktur.  
 
Jag är osäker på om detta bör ses som en definition av begreppet livsform i strikt 
mening. Man kan här diskutera den filosofiska distinktionen mellan nödvändiga 
och tillräckliga villkor (Brennan 2003). Själv lutar jag åt att Jakobsen och 
Karlsson har pekat ut nödvändiga komponenter i livsformer. Livsformer måste 
alltså bestå av arbetsform och kärleksform. Däremot misstänker jag att det 
behövs något ytterligare, okänt vad, för att vi skall kunna räkna in alla av en 
livsforms komponenter. 83  Arbetsform och kärleksform kanske alltså inte är 
tillräckliga för att bygga upp en livsform. Jag kan exempelvis inte se hur 
sociocentrismen helt kan begripliggöras om man enbart utgår från att 
livsformskomponenterna är arbetsform och kärleksform. Det är svårt att se vad 
det är i just det arbetsmässiga och kärleksmässiga, som leder till att 
livsformsspecifika begreppsapparater och problematiker uppstår. I förlängningen 
av detta resonemang kan man fråga sig hur språkets och språklighetens roll kan 

                                                        
82 När jag i de två föregående kapitlen har resonerat kring förmågor i människor, och göranden och 
skeenden mellan människor och sociala strukturer, har jag berört emancipatoriska 
utvecklingsmöjligheter. Rimligtvis borde en sådan diskussion förväntas även i detta och nästa 
kapitel. Så blir dock inte fallet. Diskussionen om emancipatoriska livsformer kommer först i kapitel 8. 
Man behöver ha en förståelse för både manliga och kvinnliga livsformer och för relationen dem 
emellan, innan det är meningsfullt med en diskussion kring emancipatoriska möjligheter. 
83 Det är möjligt att det vore intressant att också diskutera en dubbelhet av aktivitetskapacitet och 
passivitetskapacitet när det gäller sociala ägandestrukturer (arbetsformer, kärleksformer och 
livsformer), liksom jag har gjort kring mänskliga kapaciteter. Men jag bedömer att det är tillräckligt 
svårt att tänka sig sociala ägandestrukturer även utan denna dubbelhet; och boken är tillräckligt 
svåröverskådlig som den är. Dubbelheten av aktivt och passivt inom människan är något lättare att 
belysa; ja, det är förmodligen när vi betänker vår egen aktivitet och passivitet, som vi överhuvudtaget 
har lättast att begripa den aktuella dikotomin.  
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fångas med begreppen arbetsform och kärleksform. Språk och 
språkanvändning tycks spela en stor roll i levandet av livsformer, men jag tror 
det är svårt att teoretisera detta område med hjälp av arbetets och kärlekens 
fenomen. 
     Alltnog. I inledningskapitlet nämnde jag att livsformsbegreppet behöver 
utvecklas ytterligare inom realistisk livsformsteori. Vi har i tidigare studier fått 
en relativt klar bild av vad arbetsformer och kärleksformer är, men jag menar 
att mycket av sammanflödet mellan arbetsform och kärleksform fortfarande är 
höljt i dunkel. Som jag också antydde, så kan svårigheterna att teoretisera detta 
sammanflöde ses som en konsekvens av att den tidiga kritiska realismen används 
som vetenskapsteoretisk grund. I den tidiga kritiska realismen är ju abstrakt, 
strukturell analys i centrum. Det jag hoppas kunna uppnå i detta och följande 
kapitel är en klarare bild av livsformer som kombinationer av arbetsform och 
kärleksform. Jag menar att denna kombination kan teoretiseras med 
dominansbegreppet. Jag skall försöka precisera talet om dominans genom att 
tala om olika ”dominansformer” och ”dominansinnehåll”.  
     I föreliggande kapitel skall jag diskutera de manliga livsformerna – 
investorns och kapitalistens livsformer, arbetarlivsformen, karriärens livsform 
samt självständighetens livsform.84 Livsformer ser jag som strukturer, det vill 
säga internt relaterade objekt. Arbetsformer och kärleksformer är alltså internt 
relaterade till varandra – detta betyder dock inte att arbete och kärlek som 
processer behöver vara internt relaterade. Arbete och kärlek som artspecifika 
mänskliga processer har var för sig sina självständiga existenser. Arbetet i sig 
självt är vad det är, utan att kärleken är med och formar det, och vice versa 
gäller för kärleken. Dock: Det samhällsstrukturella resultatet av arbete och 
kärlek, i form av sociala strukturer – arbetsformer och kärleksformer – är 
internt relaterade till varandra i livsformer. En arbetsform kan inte ses isolerat, 
utan påverkan från kärleksform; en kärleksform kan inte ses som opåverkad av 
arbetsform. Vi har från och med det här kapitlet alltså tagit klivet från 
medierandets nivå (arbetets, kärlekens och vardagslivets nivå) till den 
samhällsstrukturella nivån. Livsformer är del av både det som Archer kallar 
Structural Emergent Properties, SEP, och det hon kallar Cultural Emergent Properties, 
CEP. Uttryckt med ett tidigare livsformsteoretiskt språkbruk innehåller alltså en 
livsform både en materiell struktur (praktik) och en kulturell struktur (ideologi). 

                                                        
84 I tidigare livsformsteori har det tagits för givet att de olika livsformernas strukturmässighet är på 
samma nivå; alla livsformerna innebär samma mått av strukturering, även om struktureringen skiljer 
sig åt. Men är det så? Vi kan kanske likna en livsform vid en charterresa. En charterresa har ett 
inbyggt mål och den tillhandahåller medel för att nå målet. Den görs tillsammans med andra, men 
den lämnar även utrymme för rent individuella aktiviteter. Hur mycket som görs gemensamt och 
individuellt varierar – kan detta variera också mellan livsformer? Det vill säga: kan livsformer vara 
olika mycket detaljerade? Kan positionerna vara spartanskt eller överdådigt inredda? Eller för att 
göra en liknelse kopplad till musik: är vissa livsformer som jazzmelodier som inbjuder till individuell 
och kollektiv improvisation, medan andra är detaljerat fastlagd som musik av Bach eller Mozart? 
Måhända är det så, att livsformer vars innehåll tycks något spartanskt – som investorns och 
kapitalistens livsform – beror just på att innehållet är spartanskt. Det kanske alltså inte endast beror 
på att få undersökningar är gjorda på området. Hur som helst, frågor om livsformers fyllighet är något 
som framtida livsformsteoretiker bör undersöka. 
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Som nämndes i inledningskapitlet kommer jag i denna avhandling i stort sett att 
att enbart koncentrera mig på de materiella strukturerna/de sociala 
ägandestrukturerna. 
     Jag vill hävda att arbetsformen dominerar över kärleksformen i manliga 
livsformer. Denna tes om manliga livsformer anser jag bottnar relativt tydligt i 
tidigare realistiskt livsformsteoretiserande. I exempelvis Jakobsens (1999:157) 
följande utsaga om de manliga livsformerna tycker jag mig se dominanstesen 
implicit: ”De hör (…) primärt hemma i den samhälleliga organisationen för 
produktion av existensmedel, det vill säga de är inriktade på förvärvsliv och 
ekonomi.” Så den viktiga frågan anser jag inte vara så mycket om det finns 
dominansrelationer, utan mer om hur de ser ut.  
     En grundläggande fråga om strukturell dominans som vi bör börja med, 
handlar om arbetsformers och kärleksformers ursprung. Jag sade i bokens 
inledning att jag skulle peka ut ställen i mitt resonemang där jag är extra osäker 
– och det som följer om strukturellt ursprung är ett sådant osäkert område. 
     Förmodligen har de nutida livsformerna utvecklats ur tidigare livsformer, 
från en helt annan förmodern samhällsformation. Det moderna livets 
livsformer har alltså något slags kontinuitet med exempelvis medeltidens 
livsformer; historien har ju aldrig ”nollställts” så att livsformer har kunnat 
uppstå ur intet. Så en grundläggande fråga om relationen mellan arbetsform och 
kärleksform blir en fråga om vad som hände mycket långt tillbaka i tiden. Men 
hur gick det då till när arbetsformsdominansen uppstod? 
     Vi bör beakta detta förhållande att en social struktur som har uppkommit ur 
en annan struktur antagligen lätt blir underordnad under den struktur som 
fanns först – även om dominans inte är självklar. Orden ovan om att de 
manliga livsformerna ”hör (…) primärt hemma i den samhälleliga 
organisationen för produktion av existensmedel” (Jakobsen 1999:157) tolkar jag 
som att arbetsformen har uppstått först och sedan har lett till att en kärleksform 
har bildats. Låt oss studera figur 6:1. I moment 1 sker ett sammanflöde mellan 
arbete och kärlek på dessa fenomens nivå, nämligen medieringens nivå. Vi ser 
en dubbelriktad pil mellan arbete och kärlek därför att arbete och kärlek är lika 
fundamentala fenomen; det handlar om ett sammanflöde mellan två 
fundamentala storheter. Moment 2 blir resultat av arbetets dominans över 
kärleken som återfinns i den manliga medieringen. Resultatet av görande och 
skeende transporteras ”upp” till det samhällsstrukturella stratumet. Arbetets 
dominans gör att det främst blir en arbetsform som bildas istället för både 
arbetsform och en kärleksform. I moment 3 bildas dock en kärleksform, men 
denna framföds ur arbetsformen och har aldrig ursprungligen haft kärlekstypiska 
drag.85 
 
 
 
 

                                                        
85  Den process som här beskrivs kan troligen teoretiseras med det kritiskt-realistiska begreppet 
”horisontell emergens” (Collier 1989:98ff), även om jag ärligt talat inte har fått grepp om detta 
begrepp helt och hållet. 
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Figur 6:1. Kärleksformens uppkomst ur arbetsform 
 
Om mitt resonemang kring dessa nämnda moment endast utgjorde en 
spekulation kring vad som hände långt tillbaka i tiden, vore det tämligen 
poänglöst. Men i och med att sociala strukturer, enligt kritisk realism, är något 
som ständigt återskapas/reproduceras så kan man tänka sig att dessa moment är 
moment som upprepas vid varje reproduktionstillfälle. Med tanke på strukturell 
reproduktion så tycks mitt resonemang innebära att det i manliga livsformer 
främst är en arbetsform som reproduceras – som sedan leder till ett sekundärt 
återskapande av kärleksformen.  
     Det som uppkommer ur arbetsformerna är en kärleksform – de 
bemyndigades. Detta kan tyda på ett intressant förhållande: nämligen att 
arbetsformen har en reducerande verkan på kärleksformen. Det uppkommer ju 
inte lika många kärleksformer som arbetsformer! Detta är intressant eftersom 
arbetet på det mänskliga stratumet fungerar förenande/reducerande, som jag har 
diskuterat i tidigare kapitel. Kanske kan detta reducerande drag på arbetets nivå 
ge resonans på samhällsstrukturell nivå så att en reducering sker mellan 
samhällsstrukturer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6:2. Arbetsformers reduktiva verkan gentemot kärleksform 
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Innan vi går in på de olika livsformerna vill jag diskutera hur jag ser på 
dominansrelationer mellan strukturer. I detta läge aktualiseras begreppen 
”dominansform” och ”dominansinnehåll”. Medan jag tidigare tämligen enkelt 
och enstämmigt har avhandlat strukturell dominans övergår det nu till en mer 
komplicerad och polyfon behandling. Man kan fråga sig varför jag först nu 
preciserar talet om strukturell dominans – jag har ju talat om dominanser mellan 
strukturer ända sedan vi behandlade strukturer inne i människor. Skälet, som jag 
också har nämnt tidigare, är att det är rörande dominanser mellan arbetsformer, 
kärleksformer och livsformer som vi har något tydligt empiriskt material att 
arbeta med. Det är ju primärt den samhällsstrukturella nivån som 
livsformsteoretiker har forskat kring. När det gäller dessa sociala 
ägandestrukturer kan vi alltså uttala oss med större säkerhet, än vad beträffar 
det som har diskuterats i de två tidigare kapitlen. Denna större säkerhet gör det 
mer meningsfullt att precisera diskussionen om strukturell dominans och inte 
bara tala om strukturell dominans i allmänhet.  
 
 
Dominansformer och dominansinnehåll 
 
När jag i detta och det följande kapitlet skall diskutera strukturell dominans, det 
vill säga dominanser mellan icke-personliga entiteter, vill jag göra en uppdelning 
mellan dominansformer och dominansinnehåll. Den strukturella dominansen 
har en specifik form och ett specifikt innehåll.86 Logiskt sett kan det finnas 
många dominansformer och dominansinnehåll. Jag skall här enbart diskutera de 
dominansformer och dominansinnehåll som jag bedömer vara aktuella i 
livsformssammanhang.87 
 
 
Dominansformer 
 
Begreppet ”dominansform” är mitt eget. Jag har i litteraturen inte hittat 
begrepp som passar mitt syfte helt. Problemet är ofta att dominans tematiseras 

                                                        
86 Naturligtvis aktualiserar distinktionen mellan dominansform och dominansinnehåll frågan om en 
form—innehåll-distinktion är relevant också i samband med de välbekanta ”formbegreppen” i 
livsformsteorin: arbetsform, kärleksform och livsform. Borde vi räkna med ”arbetsinnehåll”, 
”kärleksinnehåll”, och ”livsinnehåll” också? Och då tänker jag mig dessa tre sista begrepp som lika 
samhällsstrukturella som de tre tidigare (och alltså inte direkt kopplade till individerna som framlever 
de sociala strukturerna). Jag tycker det är en tänkvärd fråga. Tyvärr har distinktionen mellan form 
och innehåll dykt upp så sent i min skrivandeprocess, att jag inte förmår göra en mer generell 
applicering av distinktionen rakt genom hela livsformsteorin.  
87 Idén om dominansform och dominansinnehåll torde också vara mycket relevant att använda på 
blandformer av livsformer då dessa blandningar ofta innebär blandningar där någon livsform har ett 
dominerande inflytande (Jakobsen 1999:250). Blandformer av livsformer kanske inte är enbart något 
som finns i vardagslivet, det vill säga i medierandet mellan agent och struktur, i levandet av 
livsformer. Förutom alla myriader av blandningar på medierandets nivå kan det finnas kontinuerliga 
blandformer av livsformer som i sig själva är strukturer. Dessa strukturer är i så fall resultat av 
kontinuerliga mönster av levande av livsformer. Hur som helst, detta får utredas vid ett annat tillfälle. 
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som något existerande mellan personer. Det är svårt att hitta strukturella 
dominansbegrepp som helt stämmer med den kritiskt-realistiska synen på 
samhället, där samhällets existens beror på individers handlande men samtidigt 
inte kan reduceras till effekter av handlande. Förutom att leta i diskussioner 
kring dominans mellan personer, har jag också sökt i helt andra diskurser där 
dominanser diskuteras. Naturvetenskapliga diskurser bland annat. Men också 
här är det svårt att hitta något. Det sociala är en så speciell del av verkligheten, 
att det är svårt att hitta begrepp som kan överföras dit. Min främsta 
inspirationskälla har varit Erik Olin Wrights (1978:kap. 1) begrepp ”modes of 
determinations” – men mina begrepp skiljer sig dock betydligt från hans; hans 
begrepp har en tydlig marxistisk och klassteoretisk färgning som saknas i min 
studie. Dock pekade Wright ut en ungefärlig riktning för hur begreppsapparaten 
skulle se ut.  
     Den första dominansformen som vi skall diskutera kallar jag ”ramsättande 
dominans”. Denna dominansform innebär att den överordnade strukturen inte 
direkt ingriper i den underordnade strukturen, men sätter ramarna för den. 
Inom ramarna kan alltså den underordnade strukturen fungera enligt sitt eget 
funktionssätt. Ramarna kan i denna dominansform vara vida eller snäva. Denna 
dominansform liknar den dominans som Wright (1978:15ff) kallar ”strukturell 
begränsning”.    
     Den andra dominansformen vill jag kalla ”influerande dominans” och denna 
dominansform är en form där den överordnade griper in i den underlydande 
strukturen utan att inkorporera den. Denna dominansform kan liknas vid en 
kolonisering. En kolonialmakt styr kolonierna, men dessa är inte inlemmade i 
kolonialmaktens kärnområde och styrs inte på samma sätt som kärnområdet. 
Influerande dominans kan liknas vid den dominans som Wright (1978:17f) 
kallar ”selekterande” – jag menar dock att detta ordval är olämpligt eftersom 
det konnoterar agentskap och val, istället för icke-personliga sociala strukturer. 
     Den tredje dominansformen är ”inkorporerande dominans” och här 
återfinns mer av förenande än hos influerande dominans. Om influerande 
dominans kunde liknas vid kolonisering, kan inkorporerande dominans liknas 
vid en situation där ett geografiskt fristående område ändå är helt inlemmat 
under centralmakten. Vi kan ta Gotland som exempel. Även om Gotland i sig 
självt är ett geografiskt eget samhälle, så är det helt inordnat i den svenska 
staten. Man kan här fråga vad det är som gör att det fortfarande rör sig om två 
strukturer istället för en. Jag menar att det avgörande är, att den underordnade 
strukturen kan frigöras och bli självständig; underordningen har inte lett till att 
en fortsatt självständig existens har omöjliggjorts. Om vi fortsätter med 
Gotlands-exemplet: Gotland har inte så totalt underordnats den svenska staten, 
att en friare administrativ ställning har omöjliggjorts. Det är fullt tänkbart att 
Gotland i framtiden skulle kunna ha en mer självständig position gentemot 
Sverige. 
     Ytterligare en dominansform skall nämnas här – ”utvecklingshämmande 
dominans” – även om jag inte skall använda den i min diskussion om de 
enskilda livsformerna. Men jag skall återkomma till den i diskussionen om 
eventuella emancipatoriska livsformer i kapitel 8. Det kännetecknande för 
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denna dominans är att det är en dominansform där den överordnade strukturen 
hindrar en spontan utvecklingsprocess hos den underliggande strukturen. 
Wright (1978:18f) exemplifierar med statens roll i kapitalistiska samhällen. 
Staten fungerar utvecklingshämmande på så sätt, menar Wright, att om staten 
inte spelade sin roll så skulle den kapitalistiska ekonomin övergå till ett mer 
socialistiskt tillstånd. Kapitalismens egendynamik skulle alltså leda till socialism 
om inte staten bromsade en sådan utveckling. Jag tolkar denna dominansform 
som så, att den kan överlappa med de tidigare nämnda dominansformerna. 
 
 
Dominansinnehåll 
 
Dominansinnehåll är det som överförs genom dominansen; det är vad 
dominansen ”handlar om”. Dominansinnehållet är dominansens ”policy” (fast 
vi måste förstås komma ihåg att vi talar metaforiskt ). Om dominansformen kan 
liknas vid de formella arrangemangen (gällande lagstiftningsmakt och så vidare), 
mellan till exempel en kolonialmakt och dess kolonier, så kan 
dominansinnehållet liknas vid den innehållsliga politik som genomförs i 
kolonin. Är det en liberal eller socialistisk politik, et cetera? Det 
dominansinnehåll som jag anser vara mest intressant att diskutera i samband 
med de manliga livsformerna gäller ägandets inriktning. Eftersom arbetsformer 
och kärleksformer är sociala ägandestrukturer är det naturligt att tänka sig att 
dominansen dem emellan också handlar om ägande. Och för tydlighetens skull: 
ägande definieras som ”effektiv kontroll” de facto, vi använder inte ägande som 
juridisk term.  
     I förra kapitlet, där bland annat arbetet diskuterades, hävdade jag att arbetet 
potentiellt är inriktat på ägande inom sex områden. Innan jag tar tag i detta 
sexfaldiga ägande skall jag säga något om ett ägande som arbetet inte är riktat 
mot – det basala självägandet. Med det basala självägandet menar jag vår basala 
kontroll över våra inneboende kroppsliga och själsliga resurser. Vad gäller detta 
ägande så menar jag att det är kärleken som främst har relevans härvidlag. I 
kärlek hjälper vi andra till basalt självägande; vi hjälper andra att få fatt i sina 
egna potentialer. Som tidigare har nämnts så är vi på ett märkligt sätt för nära 
oss själva för att kunna gripa tag i våra egna möjligheter. Andra människor 
behöver, med sin kärlekskraft, hjälpa oss i detta avseende. Det basala 
självägandet är alltså kärlekens angelägenhet – arbetets angelägenhet är ett 
sexfaldigt ägande som vi nu skall ta upp. För det första har vi ett ägande av de 
bruksvärden (necessities) som behövs för livets fortbestånd. Detta är värden som 
konsumeras. För det andra har vi ägande av det som jag kallar 
ackumulationsvärden, och som är värden som inte följer ett 
konsumtionsmönster. Detta är mer konstanta värden som alltså inte förbrukas 
utan istället ackumuleras. Medan bruksvärden utgår från behov som kan mättas, 
kan ackumulationsbehov bedömas som byggda på begär som inte definitivt kan 
mättas. För det tredje finner man en inriktning på ett utökat självägande i och 
med uppövande av excellens i arbetsaktiviteten. För det fjärde har vi ett ägande 
av eventuell konkret arbetsprodukt. För det femte arbetets socialitet – ägande 
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av arbetsgemenskap och sociala strukturer, bland annat. För det sjätte har vi 
ägande av generella kunskaper och insikter, jag talade här om ägande av den 
naturliga nödvändigheten i sig själv.  
     I och med att olika arbetsformer har olika fokus rörande ägandets inriktning 
i arbetet, kan vi räkna med att dominansinnehållet gentemot kärleksformen 
varierar. Dock bedömer jag att alla manliga arbetsformer har en 
ägandeinriktning gemensam – inriktningen mot bruksvärden för överlevnad 
finns förmodligen i dem alla, även inom arbetsformer som inte har teoretiserats 
inom livsformsteorin, som arbetsformer från det medeltida samhället.88 Det kan 
här invändas att det verkar underligt om investorns och kapitalistens livsformer 
har denna inriktning på bruksvärden. Behöver verkligen investorn/kapitalisten 
arbeta för att få bruksvärden när de har stora förmögenheter? Jag vill hävda att 
arbetet här verkligen verkar ha funktionen att ta fram bruksvärden för 
konsumtion. Att ta av förmögenheten för att finansiera basal konsumtion skulle 
”tära på kapitalet” – och detta betraktas som en allvarlig sak inom investorns 
och kapitalistens livsformer (Jakobsen 1999:163f). I ett kärnfullt citat från 
Jakobsens (1999:163) studie uttrycker en investor det så här: 
 
Lönen skall ju räcka till omkostnader på hemmet, det tycker jag är väldigt viktigt. Det gör ju 
inte alltid det, tyvärr, men det är det viktigaste. Sedan – kläder och allting, bensinen, städ – får 
man ta av vår lön. Så man inte tär på kapitalet. Det tycker jag är största, viktigaste delen. 
 
Alltnog, utöver denna inriktning på bruksvärden torde det råda stor variation 
mellan arbetsformernas ägandeinriktning. Detta skall vi strax diskutera. Som 
utgångspunkt vill jag ha tabell 6:1. Som nämnts kan vi redan nu kryssa i rutorna 
gällande bruksvärdesinriktningen, men när vi når slutet av kapitlet skall fler 
rutor vara ifyllda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
88 Alla manliga livsformer har denna ägandeinriktning gemensam, hävdar jag alltså. Men kvinnliga 
arbetsformer, då? Jag bedömer att de typiskt kvinnliga arbetsformerna inte har denna inriktning 
eftersom de är inriktade på andra personer. En inriktning på bruksvärden innebär en jag-inriktning 
som endast manliga arbetsformer har. 
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Tabell 6:1: Dominansinnehåll mellan arbetsform och kärleksform i manliga 
livsformer 
 

 Investorns 
och 
kapitalistens 
livsform 

Arbetarlivs-
formen 

Karriärens 
livsform 

Självständig-
hetens 
livsform 

Ägande av 
bruksvärden 

+ + + + 

Ägande av 
ackumulations
värden 

    

Ägande av 
aktivitet 
(excellens) 

    

Ägande av 
konkret 
produkt 

    

Ägande av 
socialitet 

    

Ägande av 
naturlig 
nödvändighet 

    

 
 
För övrigt kan det tilläggas att dominansinnehåll tycks vara mest relevant att 
diskutera i samband med influerande och inkorporerande dominansform. Den 
ramsättande dominansformen är mer formalistisk till sin karaktär och dess 
innehållslighet blir mer indirekt. 
 
 
Manliga livsformer 
 
Inledande anmärkningar 
 
Innan den vidare diskussionen behöver vi ställa en grundläggande fråga som 
föranletts av mina resonemang i förra kapitlet. Jag skilde då på exploatering och 
kvasi-exploatering/icke-reciprocitet. Icke-reciprocitet är ett bredare begrepp än 
exploatering (som betraktades som reducerande av ägande, i linje med mitt 
allmänna fokuserande på ägande). Exploatering förutsätter aktivt tagande av till 
exempel kärlekskraft, medan icke-reciprocitet kan uppstå utan tagande. Den 
fråga vi här bör ställa lyder: Är det säkert att de manliga livsformerna är 
exploateringsinriktade och inte enbart icke-reciprocitetsinriktade? Är kärleken 
som utövas exploaterande eller kvasi-exploaterande/intermediär? Mer konkret 
kan denna fråga omformas så här: Är problemet primärt att män tar 
kärlekskraft, eller att män ger för lite kärlekskraft? Det är svåra frågor eftersom 
gränserna är hårfina. Mitt svar är att det inte är helt säkert, men att det utifrån 
den tidigare forskningen mest lutar åt exploateringshållet. Att ett sådant namn 
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som ”tillägnelsepraktik” har valts för att beskriva de bemyndigades kärleksform, 
tyder ju på att det aktiva tagandet av kärlekskraft (inte det större mottagandet av 
kärlekskraft) är det primära. (Men namnet ”de bemyndigades kärleksform”, 
däremot, behöver inte tyda på ett tagande utan kan också tolkas som att 
bemyndigandet har mottagits som gåva). I den fortsatta diskussionen kommer 
jag därför utgå från att de manliga livsformerna är exploateringsinriktade, alltså 
inriktade på tagande av kvinnors kärlekskraft.  
     Men eftersom en viss osäkerhet vidhäftar resonemanget, bör jag säga något 
om alternativet först – om nu de manliga livsformerna är icke-
reciprocitetsinriktade istället för exploateringsinriktade, vilken strukturell 
dominans kännetecknar då dessa livsformer? Om så är fallet, präglas de manliga 
livsformerna av en ramsättande dominans mellan arbetsform och kärleksform. 
Arbetsformen spelar då en primär roll, men den låter kärleksformen ha sitt 
kärleksspecifika funktionssätt. Den som lever en sådan tänkbar livsform kan 
vara kärlekstypiskt givande, men detta givande är mycket begränsat jämfört med 
den energi som läggs på det arbetsspecifika i livet. 
     I och med att jag i det följande utgår från att de manliga livsformerna är 
exploateringsinriktade gällande kärlekskraft, antar jag också att de inte präglas av 
en ramsättande dominansform mellan arbetsform och kärleksform, utan istället 
av influerande eller inkorporerande dominansformer. Ty omformningen av 
kärlekskraften till att bli en förmåga som aktivt tillägnar sig andras kärlekskraft, 
tyder på ingrepp från arbetsförmågan. I ett levande av livsformer med dessa 
dominansformer får inte kärleksförmågan ett eget område där den kan operera 
kärlekstypiskt; den aktuella dominanssituationen mellan de sociala 
ägandestrukturerna, leder till att arbetsförmågan tränger in i kärleksförmågan 
och gör den annorlunda. 
     Det som de manliga arbetsformerna – investorarbets-
formen/kapitalistarbetsformen, lönearbetsformen, karriärarbetsformen, 
egenarbetsformen – tycks ha gemensamt i arbetshänseende är, som sagts, att de 
alla på något sätt har en inriktning på införskaffande av bruksvärden. Låt oss nu 
gå in och diskutera de olika livsformerna och se hur de skiljer sig åt. 
 
 
Investorns och kapitalistens livsformer 
 
De första livsformerna som skall analyseras är kapitalistens och investorns 
former. Dessa är lite svåra att få grepp om eftersom de är förhållandevis 
outforskade. Särskilt outforskade är dessa livsformer utifrån karlstadsteorins 
perspektiv (se dock Jakobsen 1999:159ff) – det mesta av faktaunderlaget 
rörande de här livsformerna måste fortfarande hämtas från den danska teorin 
(Højrup  1995:114ff).  
     Ett tecken på det relativt outforskade hos dessa livsformer kanske är, att 
man i tidigare forskning länge buntat ihop kapitalister och investorer – till 
kapitalister. Men Højrup visar att det troligen handlar om två olika livsformer. 
Innan vi går in på vad som skiljer dem att bör vi dock nämna vad som förenar 
dem på ett grundläggande plan. Det fundamentala i dessa livsformer är ett 
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ägande av någon betydelsefull resurs – till exempel mark, fabriker, maskiner, 
aktier eller pengar – som används som verktyg, som kapital, för att införskaffa 
profit.  
     Detta ägande kan dock ske på (åtminstone) två olika sätt och det leder 
förmodligen till två olika livsformer. För det första ett ägande där ägaren själv 
driver sitt företag – och här handlar det alltså om kapitalistens, eller ”den 
produktive kapitalistens” livsform. För det andra har vi ett ägande där ägaren 
inte själv driver företag utan äger finanskapital, aktier, i företag som andra 
driver. Vi har här investorns livsform. Som namnet antyder handlar det alltså i 
denna livsform om att investera kapital – och detta leder till att kapitalet oftast 
flyttas runt mellan olika företag beroende på vinstmöjligheter. En vanlig 
benämning på personer som lever investorns livsform är rentierer.89    
     Kunskaperna om de två livsformerna är alltså ganska begränsade. Det går 
ännu inte säga klart hur livsformerna strukturerar vardagslivet i mål och medel. 
En sak som dock tycks klar är att livsformerna oftast levs i starka 
familjesammanhang. Kapitalet är ofta något som ärvs och så vidare; vi kan se 
exempel på hur hela släkter blir präglade av de aktuella livsformerna: tänk på 
släkterna Wallenberg eller Bonnier. Att föra rikedomen vidare till kommande 
generationer är ofta ett centralt mål. Det förhållandet att det troligen finns två 
livsformer, måste också innebära att det i så fall finns två arbetsformer – 
kapitalistens arbetsform och investorns arbetsform. Dessa är mycket lite 
teoretiskt behandlade.  
     En viktig fråga att ställa här är, om kapitalistens och investorns verksamhet 
överhuvudtaget kan kallas arbete, och om det överhuvudtaget är aktuellt med 
arbetsformer. Arbete har ju tidigare definierats som görande och skeende i 
nödvändighetens sfär. Men vad är det för externt nödvändigt tryck som kan 
finnas i dessa livsformer? Står inte dessa livsformer över detta tryck i och med 
den materiella rikedom och säkerhet som levandet av dem innebär? Nej, så 
enkelt är det inte. När man väl har trätt in i positionen som kapitalist eller 
investor uppkommer positionsspecifika krav, som måste uppfyllas för att man 
skall kunna fortsätta att vara i den aktuella positionen. Både investorer och 
kapitalister måste sköta korten rätt för att ha kvar sin rikedom; att man en gång 
är rik betyder inte att man förblir rik. Som en kapitalist uttrycker det i Jakobsens 
(1999:162) studie: ”företagandet – det kan hända så otroligt mycket här. Både 
marknadsmässiga katastrofer och fysiska katastrofer i form av brand och 
inbrott och så vidare. Milde himmel om det händer; då blir det inte roligt!”  
     En specifik risk som finns i dessa livsformer verkar utgöras av den materiella 
rikedomen i sig själv. Rikedomen kan leda till att man lätt frestas att ta ut 
svängarna på farligt sätt. Måhända kan detta överhängande hot benämnas 
”degeneration”. Den relativa gränslösheten gällande materiella resurser tycks 
därför oftast kombineras med påfallande självdisciplinärt beteende. Vidare kan 
den nödvändighet som driver fram arbetet vara av helt annat slag än den rent 

                                                        
89 Rentierer är ju relativt ovanliga, men att äga aktier i en begränsad skala har ju blivit mycket vanligt, 
ja, närmast en folkrörelse. Hur skall man se på det ökade intresset för aktier och spekulation? 
Handlar det om en spridning av investorns livsform? Detta är intressanta frågor som ännu inte har 
diskuterats inom den realistiska livsformsteorin. 
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materiella eller monetära. Jakobsen (1999:169) noterar att begreppet ”arbete” 
bland de som lever kapitalistens och investorns livsformer, tenderar att kopplas 
ihop med ett slags ”socio-existentiell nödvändighet”. Detta tycks innebära att 
ett krav på arbete måste efterlevas om man skall lyckas vara en existentiellt och 
socialt fungerande människa.  
     Slutligen kan man nämna den nödvändighet att arbeta för bruksvärden, som 
jag tidigare i kapitlet diskuterade. Faran att ”tära på kapitalet” leder till att en 
nödvändighet till ”vanligt” yrkesarbete uppstår även i investorns och 
kapitalistens kontext där något sådant ser helt onödigt ut prima facie.  
     En intressant fråga som vi här kan stanna något vid, är hur kärleksformen är 
utformad inom kapitalistens och investorns livsformer. Eftersom 
karlstadsteorin i hög grad utgår från Højrups resonemang om kapitalisten och 
investorn, är det förstås svårt att uttala sig om den sociosexuella dimensionen 
då den danska teorin inte explicit behandlar denna dimension. Det finns ju flera 
kärleksspecifika fenomen med anknytning till investorn och kapitalisten som 
vore värda att undersöka. Ett fenomen värt att nämna här, och som mig 
veterligen inte har teoretiserats i livsformssammanhang, är ju ”playboy-en” som 
ju rimligtvis är ett investor-anknutet fenomen i första hand. Jag syftar alltså på 
rika män som med hjälp av stor materiell rikedom lever ”livets glada dagar” 
med många kvinnor och mycken sexuell utlevelse. Hur skall detta teoretiseras 
utifrån begreppet kärleksform? Forskning behövs på detta område.      
     Om vi skall övergå till att diskutera dominansform och dominansinnehåll 
mellan arbetsform och kärleksform i investorns och kapitalistens livsformer, så 
kan vi först konstatera att mina uttalanden om dessa livsformer måste ses som 
mer preliminära än de rörande andra manliga livsformer på grund av det lilla 
empiriska underlaget.  
     Om man börjar med dominansinnehållet, så kan vi se att arbetsformen har 
en ägandeinriktning inriktad på bruksvärden. Detta torde leda till återverkningar 
i kärleksformen. Vi kan anta en påverkan där kärleksformen liksom 
arbetsformen blir konsumistiskt inriktad. Kärlekskraft blir något som förbrukas, 
det blir en konsumtionsartikel bland andra. Vi får en inriktning mot 
exploatering av kvinnlig kärlekskraft.  
     Förutom ägande av bruksvärden att konsumera, har jag ovan talat om 
ägande av ackumulationsvärden. Att det finns en dylik inriktning på 
ackumulationsvärden i kapitalistens och investorns arbetsform, tycks ganska 
självklar i och med fokuseringen på bytesvärde (profit) i denna arbetsform. 
Bytesvärdet kännetecknas ju bland annat av att det inte är ett värde att 
konsumera utan att behålla. Jag bedömer att en inriktning på 
ackumulationsvärden ingår i dominansinnehållet i investorns och kapitalistens 
livsformer. När det gäller fokuseringen på bytesvärde i investorns och 
kapitalistens arbetsform, så är den naturligtvis problematisk eftersom den 
bygger på exploatering av arbetares arbetskraft, men paradoxalt nog behöver 
inte inriktningen på ackumulationsvärden tillhöra det mer problematiska vad 
beträffar dominansinnehåll mellan arbetsform och kärleksform.  
     Som tidigare har nämnts kan ju kärleksreceptorn sägas vara mest lämpad för 
att ta emot ackumulationsvärden. Jag har ju hävdat att kärleksskeendet handlar 
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mer om att ackumulera än om att konsumera (den öppna mottagande handen, 
som används som symbol för kärleksreceptorn, behåller/ackumulerar 
innehållet, den förbränner/konsumerar det inte). Således får vi inte här i detta 
diskuterade dominansinnehåll, något som förändrar den emancipatoriska 
inriktningen i kärleksförmågan.  
     Nästa punkt gäller ägande av aktivitet, eller excellens i aktivitet som jag kallar 
det. Jag tycker mig inte se denna excellensinriktning i investorns och 
kapitalistens arbetsform. Utifrån tidigare insamlat empiriskt materal tycker jag 
mig se att aktivitetsinriktningen är helt kopplat till profitökning; jag ser alltså 
inte något utrymme för en excellensinriktning. Eftersom profiten är i centrum 
är egentligen inte arbetsinsatsen i sig särskilt högt värderad. Detta kommer till 
uttryck ibland annat följande citat från Jakobsens (1999:163) undersökning: 
”hade jag så mycket pengar att jag inte behövde, då hade jag inte arbetat”. Det 
tycks till yttermera visso som om det i dessa livsformer, är möjligt att leva ett liv 
där relativt lite tid läggs på arbetsinsatsen. Och detta ser jag som ett tecken på 
att excellensinriktningen saknas. En excellensinriktning förutsätter att 
arbetsinsaterna är stora; excellens förutsätter ju mycket träning. Och i och med 
detta resonemang om frånvaro av excellensinriktning i arbetsformerna, kan det 
inte, enligt min bedömning, finnas några återverkningar av excellens i 
kärleksformen.  
     Det fjärde ägandet var ägande av konkret arbetsprodukt. Detta ägande 
aktualiseras i kapitalistens och investorns arbetsform eftersom arbetsformen 
inte är utsatt för exploatering utan är själv ekonomiskt exploateringsinriktad. 
Den konkreta produkten som skapas görs dock inte av 
investorerna/kapitalisterna själva, utan av de arbetare som exploateras av 
investorer/kapitalister. Vi kan spekulera över en återverkning i kärleksformen. 
Men hur skulle en sådan se ut?  Eftersom människor inte kan ägas av andra i en 
rättsstat, kan vi ju inte tala om ett ägande av ”produkten” som blir resultatet av 
utförd kärleksaktivitet. Men även om vi kan inte kan göra bokstavliga 
jämförelser, kanske vi kan göra ungefärliga. Och med den minimalistiska 
ägandedefinitionen som används i denna bok, kan ägande ses som något 
mycket mer vidsträckt än vad vi är vana vid. Vi kan härvid titta på barnavlingen. 
Barn är ju ett tydligt resultat av viss kärleksaktivitet. Relationen till barn 
kommer dessutom också nära en äganderelation eftersom barn inte är myndiga. 
Skulle ett ägande av konkret arbetsprodukt motsvaras i kärleksformen av ett 
slags ägande av barn? Jag tycker denna tankegång är intressant eftersom 
arvingar ofta är av så stor betydelse bland människor som lever de aktuella 
livsformerna.   
     Om vi övergår till den ägande socialitetsinriktningen, så kan vi se den i 
betoningen ägarens familj och släkt. Det är helt centralt i dessa livsformer att 
man har en familj och en släkt som man kan betrakta som sin. Denna betoning 
på ”min familj”, ”min släkt” kan ses som en ägandeinriktning. Hur påverkar 
detta kärleksformen och kärleken? Det är lätt att tänka att denna ägande 
socialitetsinriktning i arbetsformen, leder till att kärleksformen blir inriktad på 
ett aktivt vi-skapande. Detta kan ju låta synnerligen oproblematiskt, men, som 
jag tidigare har sagt, så är inte kärleksförmågan en förmåga att aktivt och direkt 
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bygga gemenskap, enbart en förmåga att skapa ett ”vi” indirekt, eller att motta 
gemenskap passivt. I och med detta, så kan den ägande socialitetsinriktningen i 
dominansinnehållet ställa till problem för kärleksformen.   
     Om vi förflyttar oss från det interpersonliga till det samhällsstrukturella, så 
kan vi också se ett ägande av sociala ägandestrukturer i investorns och 
kapitalistens livsformer. Främst handlar det om att skapa korporativa agenter 
(intresseorganisationer) utifrån primära agenter (jag utgår här från resonemang 
från Archer 1995:259-265). Och på detta område håller ju investorns och 
kapitalistens livsform sig väl framme. Vi kan tänka på sådana organisationer 
som Svenskt Näringsliv, men också på organisationer där inflytandet inte syns 
övertydligt, men ändå tydligt – högerpartier och liknande politiska 
organisationer, som arbetar för kapitalismens bevarande. Vad får denna 
samhällsstrukturella inriktning för konsekvenser för kärleksformen? Det är 
naturligtvis inte lätt att säga utifrån det empiriska materialet, men jag tror att 
den nämnda inriktningen kan yttra sig i att att kärlek blir en del av en strategi att 
säkra positioner i samhället. Är det inte så inom investorns-kapitalistens 
livsformer, att partner väljs delvis för att bygga upp ett nätverk? Sker inte ofta 
ett slags informellt samarbete mellan olika rika familjer så att kärleksrelationer 
kan utvecklas? Fungerar investorns och kapitalistens livsformer lite som den 
kungliga världen, där kungliga personer primärt söker sig till andra kungliga 
personer i partnervalen? Allt detta är frågor, väckta av det allmänna 
nyhetsflödet. Jag har inte funnit vetenskapliga texter att stödja mig på här – 
investorns och kapitalistens livsformer är ju tämligen outforskade.    
     Den sista formen av ägande som jag diskuterar är ägande av den naturliga 
nödvändigheten i sig själv. Jag tycker mig inte se någon inriktning på detta 
ägande i dessa två aktuella livsformer. Enligt min bedömning kan inte 
kapitalister och investorer ses som ägande av naturlig nödvändighet, eftersom 
de på så många sätt är på kollisionskurs mot världens struktur och ordning. De 
är helt enkelt kaosbringande, i och med kapitalismens konsekvenser i form av 
mänsklig utslagning och ekologisk förstörelse. Och att bidra till kaotiska 
förhållanden kan inte ses som en inriktning på ägande av naturlig nödvändighet 
(jämför här med Collier 1990).  
     Nog om dominansinnehåll. Dominansformen bedömer jag vara influerande. 
Arbetsformen och kärleksformen är inte intimt sammankopplade; arbetsformen 
influerar kärleksformen, men inte mer. Livet levs i två sfärer – en intimsfär och 
en arbetssfär.  
 
 
Arbetarlivsformen 
 
Om vi övergår till arbetarlivsformen, bestående av det traditionella lönearbetets 
arbetsform och de bemyndigades kärleksform, så har denna position fyra 
grundläggande kännetecken (Jakobsen 1999:171f). Det första kännetecknet är 
att det innebär icke-ägande av produktionsmedel. Det andra kännetecknet 
innebär att positionen förutsätter säljande av dispositionsrätt över arbetskraft 
(något annat än dispositionsrätt kan inte säljas eftersom arbetskraften sitter fast 
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på individen; den är stationär). Den som lever livsformen måste sälja denna 
dispositionsrätt under regelbundna tider till en arbetsgivare. Att sälja 
dispositionsrätt är alltså i stort sett att sälja sin tid. Arbetsgivaren har under 
arbetstiden kontroll över vad som görs med denna sålda arbetskraft. Ett tredje 
kännetecken finns implicit redan i det andra – det förhållandet att arbetsgivaren 
har kontroll över arbetskraften leder till att arbetarlivsformen är en underordnad 
position i organiseringen av arbete. Det fjärde kriteriet är att denna position inte 
har inbyggda karriärvägar i arbetet.  
     Typiskt för arbetarlivsformen är att den delar upp livet i två delar som är 
nästan helt skilda åt – arbetets del och fritidens del. Arbetet blir den 
instrumentella delen, fritiden innehåller självändamålen. Detta behöver inte 
betyda att arbetet ogillas, men de fundamentala drivkrafterna finns i fritiden. En 
arbetare säger följande i Jakobsens (1999:171) undersökning: ”Det främsta 
skälet till att arbeta är väl att tjäna pengar, och för att jag trivs med att jobba, 
tycker att det är skönt att jobba och göra rätt för sig. (…) Men jag skulle vilja ha 
några /fria/ timmar mer, lite mer nöjen och fritid.”   
     Eftersom fritiden spelar så stor roll i arbetarlivsformen, är det här rimligt att 
fråga, om vi överhuvudtaget kan hävda att arbetet och arbetsformen dominerar 
över kärleksformen i denna nämnda livsform. Skulle man inte snarare hävda att 
det är de egna fritidsverksamheterna som dominerar istället? Nej, det går att 
hävda arbetets och arbetsformens dominans eftersom fritiden helt är en 
produkt av lönearbetet; utan lönearbete finns ingen fritid. Ett tydligt tecken på 
detta är ju det enkla förhållandet, att fritiden teoretiseras inom arbetsformens 
ram när det gäller arbetarlivsformen. Vad gäller fritiden så möjliggör 
arbetarlivsformen att denna ägnas åt egna personliga projekt. Det har dock 
urskiljts en skillnad mellan en arbetarlivsform där fritidsmålen finns inom hem 
och familj och en variant där målen ligger vid sidan av familjen, till exempel i 
sport, politik och liknande (Jakobsen 1999:172).  
     Nåväl, i och med aktualiseringen av begreppet fritid så blir frihetens sfär också 
aktuell i samband med arbetarlivsformen. Men det handlar inte som i kärlekens 
fall om ett görande och skeende i frihetens sfär, utan på sin höjd om verksamheter 
inom frihetens sfär, eftersom fritidssysselsättningarna sker vid sidan av de 
sociala ägandestrukturerna (SEP). Det vill säga: Fritidsaktiviteterna sker i stort 
sett vid sidan av de storskaliga strukturer som reglerar det materiella ägandet i 
samhället. En invändning mot mitt resonemang kan vara: Kan inte 
fritidsaktiviteterna utgöras av en konsumtion som påverkar de storskaliga 
ägandestrukturerna? På detta vill jag svara: Arbetarlivsformen innebär arbeten 
där de ekonomiska marginalerna är relativt snäva och detta omöjliggör en 
utpräglat konsumistisk attityd. Som konsumerande kollektiv påverkar 
naturligtvis människor som lever arbetarlivsformen de sociala 
ägandestrukturerna genom sin konsumtion; men individen (och frågan gällde ju 
görande och skeende som är kopplat till individen) som lever livsformen, 
påverkar inte de sociala ägandestrukturerna genom sin relativt lilla konsumtion. 
     Om vi aktualiserar frågan om dominansinnehåll i dominansen mellan 
arbetsform och kärleksform, så kan vi här liksom i tidigare diskuterade 
livsformer anta, att ägandeinriktningen gällande bruksvärden i arbetsformen, 
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leder till konsumism inom kärleksformen, och därmed till exploatering av 
kvinnlig kärlekskraft.  
     Om vi går vidare till den potentiella ägandeinriktningen på 
ackumulationsvärden så bedömer jag att den troligtvis inte finns här. 
Livsformens arbetsform innebär, som sagt, arbeten där tydligt begränsade 
ekonomiska resurser kan inhämtas, så några större marginaler för att skaffa 
ekonomiska ackumulationsvärden finns inte; det mesta måste helt enkelt 
användas till bruksvärden. Och icke-ekonomiska ackumulationsvärden verkar 
heller inte vara aktuella. Någon utmärkande ackumulativ inriktning på 
fritidsintressen kan inte skönjas. Således: Frånvaron av 
ackumulationsinrikningen i arbetsformen, leder till frånvaro av denna nämnda 
inriktning i dominansinnehållet gentemot kärleksformen.  
     Vad beträffar excellens så tycks inte någon sådan inriktning finnas i 
lönearbetsformen och därmed är det inte heller något som kan återspeglas i 
kärleksformen. Excellensinriktningen får väl till och med anses vara mycket 
frånvarande inom lönearbetsformen. Här handlar ju arbetet mer eller mindre om 
att vara en viss tid på en viss plats, inte om att göra ett maximalt välutfört 
arbete. I tidigare empiriska undersökningar framkommer denna brist på 
excellensinrikning bland annat i diskussion kring kunskap och utbildning. 
Jakobsen (1999:173) skriver:  
 
I andra livsformer står utbildning för sådant som utveckling, omväxling, chans, satsning och 
investering för senare utdelning; ’kunskap’, ’kunnig’ och liknande ord representerar dessutom 
för många just säkerhet. Men i arbetarlivsformen ter det sig ofta som ett synnerligen tveksamt 
– och ibland ekonomiskt kostsamt – medel till ett bra liv.   
 

Ägandeinriktningen gällande konkret arbetsprodukt aktualiseras inte heller 
eftersom det typiska för lönearbetsformen är just att inte få ägande till denna 
produkt. Arbetsformen lider ju tydligt av ekonomisk exploatering. Arbetaren får 
inte behålla det han producerar – det tillfaller istället kapitalisten. Någon 
återspegling i kärleksformen är alltså inte aktuell på detta område heller.  
     Däremot vill jag hävda att ägandeinriktningen gällande socialitet existerar i 
arbetarlivsformen. Ty ”inskolas” inte arbetaren till socialt tänkande och vi-
tänkande i och med att han ingår i ”arbeiderkollektivet” (Lysgaard 1996)? Kan 
en ägande vi-inriktning dessutom skönjas i de fall där arbetarna har sina 
fritidsmål i hem och familj? Kanske finns en inriktning på ”mitt” här, på ”min 
familj”, på ”mitt hem”. Det leder i såfall till liknande problem med en ägande 
vi-inriktning som hos investorns och kapitalistens livsformer. 
     Vad beträffar gripandet av sociala strukturer, så finns här liksom i investorns 
och kapitalistens livsformer en stark tendens till bildandet av korporativa 
agenter (Archer 1995:259-265). Tänk på fackföreningsrörelsen och socialistiska 
partier! Men en viktig fråga är förstås i vilken utsträckning dessa korporativa 
agenter har övertagits av människor från andra livsformer, typ karriärens 
livsform.  
     Vad får då detta mer precist för konsekvenser för dominansen gentemot 
kärleksformen? Jag måste erkänna att svaret är svårt att se i existerande 
empiriskt material.  
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     Den sista typen av ägande som diskuterades av det sexfaldiga ägandet, var 
ägandet av naturlig nödvändighet, ägandet av generella kunskaper, och liknande. 
Arbetarlivsformen bedömer jag vara alltför de-skilled, nedkvalificerad 
(Braverman 1977) för att kunna ha denna inriktning. Vi finner här en liknande 
frånvaro som den som ovan nämndes rörande excellens. Således finner vi heller 
inte någon överföring av nödvändighetsinriktning till kärleksformen. 
      När det gäller dominansform mellan arbetsform och kärleksform så 
bedömer jag att det här rör sig om en influerande dominans. Arbetsformen 
griper in i kärleksformen men arbete och kärlek utspelar sig ändå tydligt på två 
olika arenor. Någon inkorporering av kärleksformen äger alltså inte rum.  
 
 
Karriärens livsform 
 
Karriärens livsform kan betraktas som det moderna livets livsform framför 
andra. Vi möter här en sekulär individualism, och en tanke om utveckling och 
möjligheter, som är karaktäristiskt för moderniteten i allmänhet.  
     Karriärens livsform består av de bemyndigades kärleksform och 
karriärarbetets arbetsform. Vad är då karriärarbetsformen? Denn handlar också 
om ett lönearbete – man är anställd och får lön också här. Men det rör sig om 
en annan typ av lönearbete än den vi diskuterade ovan. Karriärarbetsformen 
innebär att det som säljs inte primärt är tid, som i arbetarlivsformen, utan ett 
slags personlig unicitet, i form av bestämda kunskaper eller kompetenser. 
Karriärarbete kan utgöras av sådant som forskning, konsultverksamhet, 
chefsskap, undervisning med mer. Och precis som namnet antyder, finns något 
här som saknas i arbetarlivsformen – karriärvägar. Karriärarbetsformen är en 
position som innebär ständiga försök till klättring uppåt. Den som lever 
karriärlivsformen måste emellertid börja långt ner på karriärstegen, men med 
hårt arbete (och naturligtvis en dos tur) finns reella möjligheter till avancemang. 
Karriärklättrandet innebär att byte av arbetsuppgifter och av arbetsplatser är 
frekvent förekommande för dem som lever denna livsform. I jämförelse med 
arbetarlivsformen och självständighetens livsform (och kanske till och med 
investorns och kapitalistens livsformer?) är det en livsform som präglas av 
tydlig geografisk rotlöshet (jämför med Lasch 2006:kap. 2).  
     Relationen mellan arbete och fritid blir helt annorlunda i karriärlivsformen 
jämfört med arbetarlivsformen. Medan arbetet är medel för målet fritid i 
arbetarlivsformen så är det tvärtom i karriärens livsform. ”Fritiden” (om det nu 
är det korrekta begreppet; egentligen kan detta begrepp endast användas på 
rättvisande sätt om arbetarlivsformen) ägnas i hög grad åt sådant som är till 
nytta för karriären. Det kan handla om att arbeta även på ”fritiden”, eller också 
om att rekreera sig så att man får nya krafter för kommande arbetsinsatser, eller 
det kan handla om att gå på sociala tillställningar som gynnar ens karriär. Och 
så vidare. Generellt gäller det för karriärens livsform att den som lever denna 
livsform, anordnar det helhetliga livet på sådant sätt, att det på bästa möjliga 
sätt går att göra karriär. 
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     Medan alltså en avgörande gränslinje finns mellan arbete och fritid i 
arbetarlivsformen, så finns det en viktig skiljelinje i karriärlivsformen mellan 
rutinarbete och utvecklande arbete. Det utvecklande arbetet – där ens 
personliga potentialer kan blomstra – är i centrum, men rutinarbete måste 
utföras för att kunna få möjligheter att göra det utvecklande arbetet. För en 
forskare, till exempel, är kanske det utvecklande arbetet att skriva böcker och 
uppsatser, medan personalmöten och tentarättning hör till rutinarbetet 
(Jakobsen 1999:179f).  
     Det finns många olika karriärarbeten och en fråga som har diskuterats, men 
ännu inte har besvarats, inom livsformsteorin är, om det finns två varianter av 
karriärlivsformen – en för privatanställda och en för offentliganställda. Exempel 
på skillnader mellan de privatanställda och offentliganställda är: Privatanställda 
tycks oftast ha större krav på arbetsinsats samtidigt som de har mer betalt än de 
offentliganställda; offentliganställda tycks ha en klarare karriärväg utstakad 
medan privatanställda tvingas till större flexibilitet (Jakobsen & Karlsson 
1993:159ff).  
     En annan tänkbar uppdelning, som inte har diskuterats inom 
livsformsteorin, handlar om en uppdelning mellan en ”traditionell” 
karriärlivsform å ena sidan, och en ”radikal” å den andra. Händelserna på 1960-
talet, framför allt runt 1968, verkar ha skapat förutsättningar för annorlunda 
typer av karriärarbetare. En kulturell och sexuell radikalism växte fram från 
1960-talet och framåt, inom sfärer som är starkt förknippade med karriärens 
livsform – som till exempel universitetsvärlden (se exempelvis Marwick 1998). 
Ett passande uttryck på dessa karriärarbetare är ”borgerliga bohemer” – eller 
”BoBo:s” som det anglosaxiska smeknamnet lyder.90 Har vi fått en ny variant av 
karriärens livsform post-68? Det är en intressant frågeställning. Särskilt utifrån 
karlstadsteorins perspektiv där man räknar med kärleksformer. Det torde ju 
nämligen vara på kärlekens område, i och med en mer experimenterande 
sexualitet, som de största skillnaderna finns gentemot den traditionelle 
karriärmannen.91  
     Hur är det med dominansinnehållet gällande arbetsformens dominans över 
kärleksformen i karriärens livsform? Inriktningen på bruksvärden finns i 
arbetsformen, liksom i tidigare diskuterade arbetsformer (även karriärarbetande 
måste arbeta för att få grundläggande bruksvärden att konsumera) – denna 
påverkar troligen kärleksförmågan till att bli konsumerande. Det är denna 
aspekt, vilket tidigare har nämnts, som handlar om exploateringen av kvinnors 
kärlekskraft.  
     Om vi övergår till inriktningen på ackumulationsvärden så tycks den finnas 
åtminstone i begränsad omfattning i karriärarbetsformen. I och med skapande 
av den respektabilitet som behövs för karriär leder ett levande av karriärens 
livsform till införskaffande av ackumulationsvärden (fint boende, fin bil, et 

                                                        
90 Jag utgår här från Brooks (2000). 
91 Bland ”borgerliga bohemer” förefaller det finnas en notabel dubbelhet av dels egalitär inställning i 
politiska och ekonomiska frågor, och dels en utpräglat socialdarwinistisk syn på sexuella spörsmål. 
Houellebecq (2000, 2002) beskriver marknadens intrång i den sexuella sfären, bland annat hos 
borgerliga bohemer, på ett mycket intressant sätt.  
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cetera), även om inte detta införskaffande tycks spela en dominerande roll i den 
aktuella livsformen. Även på ett annat sätt kan man se ackumulationens 
mönster i karriärarbetsformen: Själva karriären har ju i sig den ackumulativa 
stigning, den omättliga begärsinriktning, som ackumulationsvärdesansamlandet 
har. Nåväl, det är troligt att detta nämnda ackumulationsvärdesanskaffande 
leder till att dominansinnehållet mellan arbetsform och kärleksform i karriärens 
livsform också får sådana kännetecken. Ackumulationsvärdesinriktningen i 
arbetsformen är inte särskilt problematisk eftersom den till skillnad från 
densamma i kapitalistens och investorns livsform inte förutsätter direkt 
exploatering. Ej heller är ackumulationsinriktningen i dominansinnehållet 
mellan arbetsform och kärleksform problematisk, eftersom en 
ackumulationsinriktning, som sagt, är emancipatorisk inom kärleksförmågan.  
     Om vi går vidare så finner vi ägandeinriktningen gällande mänsklig aktivitet 
– excellensinriktningen. I karriärens livsform är det ju ett naturligt inslag att hela 
tiden utvecklas i sin professionella aktivitet. Detta ägandeinslag i arbetsformen 
påverkar troligen kärleksformen till att bli excellensinriktad. Excellens är ju 
begreppet jag använder i den här boken när jag teoretiserar skicklighet och 
kompetens utifrån ett ägandeperspektiv. Excellens handlar om att få utökat 
ägande av sig själv i och med sin skicklighet. Man kan tänka sig att för dem som 
lever denna livsform, tenderar kärlek bli något som uppövas och teknifieras. 
Kärlekskraftens pluraliserande och undanglidande aspekter kan därmed inte 
komma till uttryck. I och med det pluraliserande och undanglidande draget, står 
kärlek i kontrast till excellens – det går helt enkelt inte att bli excellent i kärlek 
om man vill hålla sig inom det emancipatoriskas gränser. Man kan här 
aktualisera Zygmunt Bauman (2003:5f) som påpekar att teknifieringen och 
rutiniseringen är hotande inom kärlek, på grund av kärlekens oförutsägbara 
karaktär:  
 
It is tempting to say that the effect of the ostensible ’acquisition of skills’ is bound to be (…) 
the de-learning of love; a ’trained incapacity’ for loving. (…) One can learn to perform an 
activity where there is a set of invariable rules corresponding to a stable, monotonously 
repetitive setting that favours learning, memorizing and a subsquent ’going through motions’. 
In an unstable environment, retention and habit acquisition – the trademark of successful 
learning – are not just counterproductive, but may prove to be fatal in their consequences. 
 
Det vi troligtvis kan se i karriärens livsform är att excellensinriktningen bryter 
sig in kärleken, och leder till de farliga konsekvenser, de-learning et cetera, som 
Bauman lyfter fram.  
     Någon särskild inriktning på ägande av arbetets konkreta slutprodukt kan vi 
inte återfinna i karriärarbetsformen eftersom arbetsformen, trots sin mer 
priviligierade ställning, delar en ekonomiskt exploateringsinriktad situation 
tillsammans med arbetarlivsformen inom det kapitalistiska produktionssättet. 
Följden blir: inget dominansinnehåll gällande slutprodukt i karriärens livsform. 
     Nästa typ av ägande som jag har diskuterat är ägande av socialitet. Detta är 
en komplicerad sak att ta ställning till med avseende på karriärens livsform. 
Någon utpräglad interpersonlig socialitetsinriktning tycker jag mig inte kunna 
finna i karriärarbetsformen – istället är arbetsformen tydligt individualistiskt 
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inriktad (ja, den är nog den individualistiskt inriktade arbetsformen per préférence) 
i och med fokus på egen personlig karriär. Man kan här också peka på den 
hårda konkurrens mellan kollegor som karriärarbetande personer ofta lever 
under. Men å andra sidan måste man framhäva inriktningen på sociala 
strukturer; på skapandet av korporativa agenter/intresseorganisationer. På detta 
område är ju verkligen karriärlivsformen starkt representerad. Dels förstås i 
egna fackförbund och liknande, men också som tjänstemän i andra livsformers 
intresseorganisationer.  
     Således: En ägandeinriktning gällande interpersonlig socialitet tycks saknas, 
men däremot finner vi tydlig koppling till sociala strukturer. Vad får detta för 
konsekvenser för dominansen gentemot kärleksformen? En ovanligt 
samhällssystemisk och ovanligt lite interpersonlig kärlek? Vi har inte empiriskt 
material för att kunna avgöra, men jag antar att karriärlivsformens starka 
koppling till samhällsstrukturerna leder till konsekvenser för kärleksformen; jag 
antar alltså att dominansinnehållet rörande ägande av socialitet finns där.   .      
     Den sista formen av ägande som jag diskuterar gäller ägande av den 
naturliga nödvändigheten i sig själv. Om det i någon existerande livsform finns 
en påtaglig inriktning på denna naturliga nödvändighet, så är det i 
karriärlivsformen. Tänk på alla de kunskaps- och forskningsinriktade arbeten 
som människor som lever karriärlivsformen har! När kunskap söks och 
forskning utförs, sker ju ett gripande av, eller åtminstone försök till gripande av, 
den naturliga nödvändigheten. Inriktning på naturlig nödvändighet yttrar sig I 
karriärlivsformens generella och storskaliga syftning. Jakobsen (1999:183) 
skriver angående detta:  
 
Det mera abstrakta, storskaliga och svepande perspektiv vi finner hos människor som lever 
karriärens livsform är synsättet hos människor, vars vardagspraktik framför allt ställer krav på 
sådant som systemöverblick, systemanalys och omvärldskontroll (…) det som för många 
människor framstår som något ’ligger långt borta’ och därför ’inte berör’ (intervjupersonerna 
använder vanligtvis dessa uttryck), är för människor som lever karriärens livsform ofta just det 
som ligger nära och som därför berör.  
 
Jag vill hävda att detta ägande av naturlig nödvändighet troligen tillhör 
dominansinnehållet i arbetsformens dominans över kärleksformen. Vad innebär 
detta dominansinnehåll mer konkret? Jag menar att det innebär att kärlek i 
levandet av karriärlivsformen, lätt blir något som skall begripas, beforskas och 
kartläggas – kärlekens essens, kärlekens naturliga nödvändighet skall fångas. Ett 
exempel på detta är den explosiva utvecklingen på det psykoterapeutiska 
området. Det kan verka godtyckligt att koppla utvecklingen av psykoterapier till 
karriärens livsform, men är det inte främst personer med koppling till denna 
livsform som har möjligheter att använda sig av dessa tekniker? Giddens 
(1997:212ff) ser framväxten av terapikulturen som ett sätt för ”kompetenta 
individer” att utöva ”livsplanering”. Jag tycker det är lätt att höra den 
karriärmässiga klangen i både ”kompetenta individer” och i ”livsplanering”! 
Utöver detta sagda om terapikultur, kan man, problematiskt nog, naturligtvis 
ställa frågan om själva den kärleksdiskussion som förs i denna avhandling är ett 
exempel på karriärarbetsformens dominans på kärleksområdet…   
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      Vi har nu diskuterat dominansinnehåll – låt oss övergå till dominansform. 
Liksom för de tidigare diskuterade manliga livsformerna gäller det för karriärens 
livsform, att en distinktion mellan arbetsliv och kärleksliv finns inbyggd i denna 
position. Arbetsformen påverkar alltså kärleksformen, men de byggs inte ihop. 
Jag vill hävda att karriärens livsform präglas av en influerande dominansform. 
 
 
Självständighetens livsform 
 
Självständighetens livsform består av egenarbetsformen och de bemyndigades 
kärleksform (Jakobsen 1999:190f; Bergqvist 2004:kap. 6). Levande av 
självständighetens livsform innebär egenföretagande med få eller inga anställda. 
Man är här producent med egna produktionsmedel och man får här behålla 
produkten som produceras – egenföretagare är alltså inte exploaterade.  
     Viktigt här är dock att skilja på varuproduktion där en konkret produkt 
tillverkas, och tjänsteproduktion där målet inte är konkreta produkter (Bergqvist 
2004:126f).  
     I båda fallen möter vi dock icke-exploatering eftersom den självständige får 
behålla hela värdet av det som skapas. Om anställda förekommer fungerar de 
inte som ersättning för ägarens arbete, utan som ett slags förlängning. Ofta 
handlar det om familjeföretagande där hela familjen på något sätt är indragen i 
egenföretagandet.  
     Egenföretagandet finns i alla möjliga branscher – alltifrån uråldriga som 
jordbruk och fiskenäring, till hypermoderna som IT-företag. Helt centralt att 
inse är, att egenföretagandet inte är ett småskaligt kapitalistiskt företagande, 
utan att det istället är icke-kapitalistiskt till sin karaktär. Drivkrafterna bakom 
företagandet skiljer sig från kapitalistiskt företagande där profitmotivet är 
avgörande. Typiskt för egenföretagandet är strävan efter självständighet, att 
driva egen verksamhet efter eget huvud, efter egna önskemål. Önskemål om 
expansion av verksamheten behöver inte alls förekomma, och om det 
förekommer så har det en undanskymd plats. Egenföretagandet är inte helt 
underställt marknadsekonomins krav på profit och expansion, även om 
företagandet finns på en marknad. Tuula Bergqvist (2004) talar härvid om att 
egenföretagandet utgör en ”ekonomiskt relevant” produktion till skillnad från 
den kapitalistiska som rakt igenom är ”ekonomiskt bestämd”.  
     Det har, som jag redan har nämnt, konstaterats att det finns olika varianter 
av självständighetens livsform. Bergqvist (2004:kap. 6) skiljer på varuspecifik 
och tjänstespecifik självständighetens livsform. Bland annat skiljer sig 
produktionsprocessen mellan dessa två varianter. Medan man i varuspecifik 
variant kan producera på egna villkor och lagra varor måste man i 
tjänstespecifik produktion anpassa sig till kunden på annat sätt (till exempel 
genom att arbeta hemma hos kunden), och tjänster kan naturligtvis inte lagras.  
     Bergqvist (2004:143ff; Bergqvist & Axelsson 2005) och jag själv resonerar 
även kring en tredje möjlig variant av egenföretagande, där det politiska 
systemet spelar en helt avgörande roll för företagandet. Denna tänkbara tredje 
variant skulle i så fall främst gälla jordbruk, där jordbrukspolitik är en mycket 
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dominant faktor. Bergqvists och min tes är att jordbruket i hög grad är präglat 
av ett slags dekommodifiering (Esping-Andersen 1990:21ff). Det är ju en 
dekommodifiering som skiljer sig mycket från den som löntagare erfar, men det 
finns en likhet i och med skyddet från en marknad. Medan löntagare genom 
dekommodifiering skyddas från arbetsmarknaden, skyddas bönder från 
varumarknaden genom politiska åtgärder. Relationen till varumarknaden blir 
därmed sekundär; det viktigaste blir att få jordbruksstöd. En deltidsbonde 
uttrycker sig så här (Bergqvist 2004:144):  
 
Förut hade du ju det mesta på produkterna liksom. Nu gäller kanske att du inte ska så 
någonting, du kanske ska lägga det i träda istället. Du kanske har bättre betalt för det istället. 
Det är mycket avvägningar man får göra hela tiden vad som lönar sig mest egentligen. 
 
Och en jordbrukarhustru säger: ”…fyller du i fel papper idag så förlorar du mer 
än om du misslyckas med en skörd. Det tycker jag då att det har blivit helt 
snurrigt.” (Bergqvist 2004:145). Vi ser i dessa citat exempel på fenomen som 
svårligen kan analyseras med befintliga resonemang kring egenföretagande och 
relation till varumarknad. Jordbrukarens speciella relation till den politiska 
makten är ett område som bör undersökas mer inom den realistiska 
livsformsteorins ram. 
     Nåväl. I självständighetens livsform finns ingen indelning i arbete och fritid 
– all tid är en enhet där det handlar om att vara verksam åt sig själv, att arbeta 
på sin egen självständighet. All tid ses som åtminstone potentiell arbetstid. 
Semestrar och andra ledigheter har överhuvudtaget ingen självklar plats för de 
som lever självständighetens livsform. Kombinationen av hårt arbete för det 
egna företaget, samt självständighet kan ibland leda till något paradoxala 
konsekvenser. Det paradoxala fångas i följande kärnfulla citat från Bergqvists 
(2004:136) undersökning: ”Det bästa med att vara företagare är att kunna 
bestämma över sin egen tid. Det sämsta är att man aldrig har tid.” 
     Nu skall vi avhandla dominansinnehållet gällande arbetsformens dominans 
över kärleksformen i självständighetens livsform. Ägandeinriktningen på 
bruksvärden finns i denna arbetsform liksom i de övriga manliga livsfomerna. 
Kärleksformen blir alltså, i sin tur, inriktad på exploatering och konsumtion av 
kvinnlig kärlekskraft.  
     Nästa aspekt att behandla är inriktningen på ackumulationsvärden. Jag tror 
inte att vi kan finna en sådan i egenarbetsformen, eftersom den per definition 
inte är expansionsinriktad utan istället cirkulärt inriktad på ett bevarande och 
återskapande av det som egenföretagaren redan har – självständigheten och det 
egna företaget (som ses som garant för denna självständighet). Man kan här 
aktualisera Jakobsens (1999:203) intressanta analys av självständighetens 
livsform, som en ”mer primär och tidlös livsform”. Mycket tyder på att denna 
livsform, till skillnad från de övriga manliga livsformerna, präglas av ett slags 
cyklisk tidsuppfattning som är i konflikt med modernitetens framstegstanke. 
Bland annat på grund av denna cyklicitet, tycks ackumulation vara främmande 
för självständighetens livsform. Följden av detta resonemang blir att vi inte 
heller finner en ackumulationsinriktning i dominansinnehållet mellan 
arbetsform och kärleksform.  
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     Låt oss nu utreda excellensinriktningen. Jag vill hävda att denna inte heller 
finns i självständighetens livsform eftersom fokuseringen på självständigheten 
och det egna företaget blir så stark att själva aktiviteten i sig kommer i 
skymundan. Det kan tyckas märkligt att inte excellensinriktningen återfinns 
egenarbetsformen, eftersom den arketypiske hantverkaren som excellensen ofta 
modelleras efter, troligtvis lever självständighetens livsform. Trots denna 
märklighet går det inte att se excellensinriktning i existerande empiriskt material. 
Måhända är det så, att det är genom tyngdpunktsförskjutning från excellens till 
självständighet, som den liberala moderniteten har trängt in i den annars ganska 
tidlösa självständighetens livsform?  
     Nästa ägandeinriktning är ägande av konkret arbetsprodukt. Denna 
inriktning blir tydlig i självständighetens livsform eftersom de som lever denna 
livsform inte är ekonomiskt exploaterade. Till skillnad från lönearbetare får de 
tillgång till den skapade produkten eller till värdet av den skapade produkten. Vi 
får här skilja på varuproduktion och tjänsteproduktion – medan man i 
varuproduktionen får behålla en konkret produkt får man i tjänsteproduktion 
endast behålla värdet av det som har skapats. Detta torde få konsekvenser för 
dominansinnehållet: Vi bör alltså räkna med olika dominansinnehåll härvidlag 
för varuspecifk och tjänstespecifik självständighetens livsform.  
     När vi analyserade investorns och kapitalistens livsformer spekulerade jag i 
om fokuseringen på konkret produkt kan yttra sig i en äganderelation gentemot 
eventuella barn. Barn kan ju, metaforiskt, ses som en konkret produkt av 
kärleksverksamhet. I samband med investorns och kapitalistens livsformer 
påtalade jag det viktiga med arvingar för dessa nämnda positioner. Något 
motsvarande kan också finnas i självständighetens livsform. Det kan vara 
mycket viktigt att företagsverksamheten förs vidare till barnen. Tänk till 
exempel på en bonde som har en släktgård som har gått i släkten i flera hundra 
år. För denne bonde är det ofta angeläget att gården förs vidare av något barn. 
Men trots detta är nog inte arvsaspekten det centrala om vi skall diskutera en 
äganderelation gentemot barn bland dem som lever självständighetens livsform; 
fokus på självständighet är starkare än arvsaspekten. Istället handlar det om att 
barnen ofta dras in som medhjälpare i företagsverksamheten, oavsett om de är 
intresserade av verksamheten eller inte. På detta sätt får vi något som i alla fall 
starkt påminner om en äganderelation till barnen.  
     Om vi skall fullfölja resonemanget om varuspecifik och tjänstespecifik 
självständighetens livsform, så skulle alltså dominansen över kärleksformen se 
lite olikartad ut. Kan man tänka sig att äganderelation till barn och andra 
anhöriga är starkare i varuproduktion än i tjänsteproduktion?  
Varuproduktionen är ju oftare förlagd nära hem och familj. Det är lättare att få 
med sig barnen till verkstaden eller till ladugården, än ut på ett 
tjänsteproduktionsuppdrag som utförs hemma hos någon kund. Mitt 
resonemang leder till att varuproduktion blir mer problematisk än 
tjänsteproduktion, vad gäller konsekvenser på kärlekens område. Intressant nog 
tycks Bergqvist (2004:133f) komma fram till att förhållandet är det omvända. 
Detta beror på att tjänsteproducenten måste vara mer anpassningsbar gentemot 
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kunder, och detta innebär att medhjälperskan i sin tur måste leverera 
möjligheter för den självständige mannen att vara anpassningsbar. 
     Nåväl. Nästa ägandeinriktning att behandla är ägandet av socialitet. Denna 
inriktning finns i självständighetens livsform i och med fokuseringen på det 
egna företaget. Detta företag är ju i alla fall på något sätt en interpersonlig 
realitet. Även om inte företaget har några anställda så finns medhjälpen i form 
av livskamrat och/eller barn. Vidare finns det en familjeorientering i 
självständighetens livsform – egenföretagande är ju i hög grad 
familjeföretagande. Denna ägandeinriktningen blir en del av dominansinnehållet 
gentemot kärleksformen. Och som jag nämnde i behandlingen av investorns-
kapitalistens livsformer så innebär detta att ett problematiskt aktivt vi-skapande 
uppstår inom kärleken. 
     Den sociala inriktning som gäller det samhällsstrukturella, tycks också 
aktualiseras i självständighetens livsform. Intresseorganisationer bildas för att 
tillvarata egenföretagarnas intressen, och så vidare. Vi har organisationer som 
Företagarna, vi har borgerliga partier som försvarar egenföretagare (se Fryklund 
& Peterson 1981, för relevant diskussion), et cetera. Men man kan ställa frågan 
om denna inriktning på sociala strukturer är svagare i självständighetens 
livsform, än i andra manliga livsformer. Företagandet upptar ju hela livet – och 
det blir därför svårt med alla andra engagemang till exempel gällande 
intresseorganisationer.   
     Archers begreppsutveckling rörande den interna konversationen (2004, 
2007) är relevant för hela livsformsdiskussionen, men jag tycker det kan vara 
särskilt intressant att aktualisera hennes begrepp i samband med 
självständighetens livsform, och talet om eventuella svårigheter i samband med 
organisering. En av de hållningar (stances) gentemot samhället som Archer 
diskuterar, är den individualistiskt inriktade som hon benämner ”autonomt 
reflexiv”. Personer med den här hållningen för en självständig intern 
konversation utan att rådgöra med andra om vad som bör göras (Archer 
2003:kap. 7). Det ligger nära till hands att tro, att självständighetens livsform 
bäddar för en sådan ”autonomt reflexiv” hållning i och med betoningen av 
självständighet.  
     Den sista ägandeinriktningen jag har tagit upp gäller ägande av den naturliga 
nödvändigheten i sig själv. Jag tycker mig inte se ett sådant fokus i 
självständighetens livsform. Generella kunskaper och dylikt är här tydligt 
sekundärt i förhållande till drivandet av det egna företaget. Livsformen är 
snarare starkt partikulärt inriktad istället för generellt syftande.  
     När vi nu har diskuterat självständighetens livsform och dominansinnehåll 
så har vi inte mer än nuddat vid det tema som borde vara en självklarhet i 
samband med denna livsform – nämligen självständigheten. Hur löser jag detta? 
Självständigheten tolkar jag som ett huvudsakligen ideologiskt element kopplat 
till ägandet av det egna företaget. Och ideologierna/de kulturella strukturerna, 
har jag inte föresatt mig att närmare undersöka i den här studien. 
     Om vi övergår till att diskutera dominansform mellan arbetsform och 
kärleksform inom självständighetens livsform, så tyder det mesta på att 
arbetsformen dominerar över kärleksformen genom den inkorporerande 
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dominansformen. Kärleksformen blir till stor del en komponent i arbetsformen 
i och med att familjeliv och företagandeliv i så hög grad är samma sak. Till 
skillnad från i de andra diskuterade manliga livsformerna handlar det inte här 
om två arenor – arbetet och kärleken – här är det en enda: arbetet-kärleken. 
 
 
Sammanfattning 
 
I det här kapitlet har jag diskuterat manliga livsformer, eller närmare bestämt  
materiella strukturer/sociala ägandestrukturer i de manliga livsformerna. Och 
de livsformer som vi i nuläget räknar med är investorns och kapitalistens 
livsformer, arbetarlivsformen, karriärens livsform samt självständighetens 
livsform. Gemensamt för de manliga livsformerna är att arbetsformen 
dominerar över kärleksformen. När jag teoretiserar denna dominans skiljer jag 
mellan dominansform och dominansinnehåll. Jag räknar med tre 
dominansformer gällande strukturell dominans. Den första är ramsättande 
dominans där den dominerande strukturen inte griper in i den underlydande 
strukturen utan endast sätter ramarna. Den andra dominansformen är 
influerande dominans där den dominerande strukturen griper in men där det 
fortfarande rör sig om två åtskilda entiteter. Den tredje formen är 
inkorporerande dominans och här sker ett slags sammansmältning mellan 
överordnad och underordnad struktur. Jag hävdar att manliga livsformer med 
stor sannolikhet präglas av influerande eller inkorporerande dominans mellan 
arbetsform och kärleksform. Det skall dock inte uteslutas att de manliga 
livsformerna kan präglas av ramsättande dominans, men i så fall är livsformerna 
inte exploateringsinriktade utan enbart kvasi-exploateringsinriktade. Investorns 
och kapitalistens livsformer, arbetarlivsformen och karriärens livsform tolkar 
jag som präglade av influerande dominans medan självständighetens livsform 
präglas av inkorporerande dito.  
     Vad gäller dominansinnehåll så tolkar jag detta från ett ägandeperspektiv. 
Ägandeinriktningen i arbetsformen påverkar ägandeinriktning i kärleksformen. 
Ägandeinriktningen i arbete kan potentiellt vara sexfaldig enligt mitt 
förmenande. För det första inriktad på ägande av bruksvärden som behövs för 
överlevnad. För det andra inriktad på ägande av ackumulationsvärden som inte 
följer ett konsumtionsmönster. För det tredje inriktad på utökat självägande 
genom arbetsaktiviteten – jag kallar detta för excellens. För det fjärde ägande av 
konkret arbetsprodukt. För det femte ägande av socialitet, arbetsgemenskap, 
sociala strukturer i anslutning till arbetet. För det sjätte ägande av generella 
kunskaper – jag talar här om ägande av den naturliga nödvändigheten.  
     Alla de aktuella arbetsformerna har en inriktning på införskaffande av 
bruksvärden och detta leder till att denna ägandeinriktning också påverkar 
kärleksformen till att bli konsumerande av andras kärlekskraft – här är kärnan i 
exploateringen av kvinnors kärlekskraft.  
     Förutom ägandeinriktningen gällande bruksvärden, skiljer sig 
dominansinnehållet åt mellan livsformerna.  
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     Vad beträffar dominansinnehållet gällande ackumulationsvärden så återfinns 
denna i investorns-kapitalistens livsform och i karriärens livsform.  
     Vad gäller excellens så menar jag att karriärarbetsformen har en 
excellensinriktning i arbetsform som leder till excellensinriktning i kärleksform.    
     Om vi övergår till ägande av konkret arbetsprodukt så aktualiseras denna i 
de livsformer som inte är ekonomiskt exploaterade – det vill säga investorns 
och kapitalistens livsformer och självständighetens livsform. Hur konkret 
produkt skall tolkas i kärleksformssammanhang är osäkert, men jag uttryckte 
tentativt att det kanske kan röra sig om en ägande inställning till eventuella 
barn. Den starka betoningen på arvingar och medhjälp från familjen, kan tyda 
på en sådan ägande inställning till barn i de nämnda livsformerna.  
     Nästa ägandeinriktning gäller socialitet och jag menar att alla manliga 
livsformer har en sådan inriktning i och med att intresseorganisationer 
(korporativa agenter) skapas utifrån livsformerna. Vad gäller den interpersonliga 
inriktningen så varierar den mellan de manliga livsformerna.  
     Slutligen då ägande av naturlig nödvändighet. Denna återfinns i den 
kunskapsinriktade karriärens livsform. Denna ägandeinriktning får genomslag i 
kärleksformen bland annat genom teoretiserandet och teknifierandet av 
kärlekslivet, som exempelvis yttrar sig spridningen av psykoterapier och 
liknande. Det jag har sagt om dominansinnehåll kan ställas upp som i tabell 6:2. 
 
 
Tabell 6:2. Dominansinnehåll mellan arbetsform och kärleksform i manliga 
livsformer 

 Investorns 
och 
kapitalistens 
livsform 

Arbetarlivs-
formen 

Karriärens 
livsform 

Självständig-
hetens 
livsform 

Ägande av 
bruksvärden 

+ + + + 

Ägande av 
ackumulations
värden 

+ - + - 

Ägande av 
aktivitet 
(excellens) 

- - + - 

Ägande av 
konkret 
produkt 

+ - - +/- 

Ägande av 
socialite 

+ + + + 

Ägande av 
naturlig 
nödvändighet 

- - + - 
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7 Kärleksformens dominans över arbetsformen: kvinnliga 
livsformer  
 
Introduktion 
 
I det förra kapitlet redogjorde jag för de manliga livsformerna: investorns och 
kapitalistens livsformer, arbetarlivsformen, karriärens livsform, och 
självständighetens livsform. I det här kapitlet skall jag diskutera de kvinnliga 
motsvarigheterna till de gamla bekanta arbetarlivsformen, karriärens livsform 
och självständighetens livsform, nämligen: husmoderns livsform, 
representationshustruns livsform samt medhjälperskans livsform. Skälet till att 
jag inte kommer att diskutera den kvinnliga motsvarigheten till kapitalistens och 
investorns livsformer – ”investorinnans livsform” – är att denna livsform 
endast är teoretiskt förutsatt inom realistisk livsformsteori. Något empiriskt 
material rörande denna livsform har alltså ännu inte samlats in. Gemensamt för 
de kvinnliga livsformerna är, att de innehåller en kvinnlig kärleksform som 
kallas bekräftarnas kärleksform; vidare har alla kvinnliga livsformer 
arbetsformer som inte innebär direkta positioner inom den ekonomiska 
produktionen. De kvinnliga arbetsformerna är istället inriktade mot det som 
med Jónasdóttirs term (2002, 2003) kallas sociosexuell produktion. Detta 
kapitel är upplagt på liknande sätt som det förra. Efter några inledande 
anmärkningar om de kvinnliga livsformernas allmänna beskaffenhet, kommer 
jag åter att aktualisera begreppen dominansform och dominansinnehåll. Sedan 
följer en redogörelse för de tre livsformerna där dessa belyses med hjälp av 
begreppen dominansform och dominansinnehåll. Liksom i förra kapitlet 
kommer jag att fokusera de materiella strukturerna/de sociala 
ägandestrukturerna. Till sist sammanfattas kapitlet.  
 
 
Inledande anmärkningar 
 
Jag vill börja mina inledande anmärkningar med att behandla två övergripande 
invändningar gällande kvinnliga livsformer, som jag inte har sett svar på i 
befintlig teoribildning. 
     Som nämndes i inledningskapitlet möts ofta den realistiska livsformsteorin 
av kritiken, att teorin uttrycker en alltför stor pessimism gällande kvinnors 
strukturella position idag. Det verkar märkligt att påstå, att kvinnors livsformer 
inte har kopplingar till förvärvslivet, när så många kvinnor förvärvsarbetar, 
hävdar många. Som nämnts menar jag att nya empiriska undersökningar behövs 
för att kunna svara på om denna vanliga kritik mot livsformsteorin är riktig.  
     En annan liknande invändning mot den realistiska livsformsteorin kan lyda 
så här: Den realistiska livsformsteorin ser kvinnliga livsformer som alltför 
instängda i hem och familj – om nu inte dessa livsformer har kopplingar till 
förvärvslivet, har de då inte heller kopplingar till ett civilt samhälle? Detta är en 
viktig invändning som har blivit mindre bemött än den första som handlade om 
ekonomisk ställning. Utifrån den befintliga realistiska livsformsteorin kan man 
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nästan få intrycket att kvinnor som lever de olika livsformerna knappt rör sig 
utanför hemmens väggar – men så kan man väl knappast resonera även om 
man är övertygad om att den kvinnliga kopplingen till förvärvslivet är svagare 
än vad folk i allmänhet tror? Med ”civilt samhälle” menar jag sådant som 
föreningsliv, ”frivilligarbete” och liknande fenomen, som existerar vid sidan av 
både förvärvsliv och politiskt liv (Trägårdh [red.] 1995). Det är särskilt relevant 
att undersöka kopplingen mellan kvinnliga livsformer och det civila samhället, 
eftersom denna del av samhället tycks bäras upp av sådant som kännetecknar 
kvinnliga livsformer – till exempel givande. Det finns många intressanta frågor 
att behandla, om det civila samhället skulle fokuseras inom den realistiska 
livsformsteorin. Ett exempel på intressant fråga: Hur kan ett solidaritetsbegrepp 
kopplas till begreppet kärleksförmåga? 
     Ytterligare en aspekt på spörsmålet om kvinnors eventuella ”instängdhet” i 
hem och familj bör här nämnas. Jag tänker på frågan: Hur blev de konkreta 
kvinnorna instängda? Och om kvinnorna är instängda nu – var de friare innan 
de trädde in i parrelationen? Den realistiska livsformsteorin har hittills sagt 
relativt lite om kvinnors (och mäns) vägar in i de fasta relationer de nu lever i. 
Enligt min bedömning handlar inte livsformer enbart om sådant som sker inom 
parrelationer, utan också om sådant som sker på vägen fram till parrelationerna. 
Det tycks ju mycket relevant, inte minst könsteoretiskt sett, att fokusera sådant 
som ”dejtande”, kortvariga experimentrelationer et cetera, förutom de mer fasta 
relationerna, utifrån ett livsformsperspektiv. Det är mycket troligt att det går att 
se tydliga skillnader mellan livsformerna, när det gäller vägar fram till 
parförhållanden.       
     Nåväl. Ett tydligt empiriskt konstaterande inom realistisk livsformsteori är 
att de kvinnliga livsformerna är strukturellt underordnade de manliga. Men om 
ett levande av dem innebär ”enbart” mer givande av kärlekskraft än män, eller 
om det innebär utsatthet för exploatering (manligt tagande av kärlekskraft), är, 
som jag också var inne på i förra kapitlet, inte helt klarlagt. Det är inte helt 
klarlagt om det rör sig om exploaterad eller intermediär kärlek. Det mesta tyder 
dock på exploatering. I den fortsatta diskussionen utgår jag från att det sker en 
exploatering eftersom det är mest i linje med tidigare empiriska undersökningar 
inom realistisk livsformsteori. I de kvinnliga livsformerna finner vi ett fokus på 
intimsfären, ett fokus på hem och familj, istället för på förvärvsliv. Det har med 
anledning av detta i tidigare livsformsteoretiserande sagts, att kvinnliga 
livsformer är inriktade på produktion av ”det mänskliga livet i sig självt”, medan 
de manliga alltså är koncentrerade kring produktionen av medel för livets 
uppehållande.  
     På motsvarande sätt som det går att resonera kring frågan om den manliga 
kärleksformen uppstår ur arbetsformen inom de manliga livsformerna, kan man 
spekulera kring om de kvinnliga arbetsformerna framspringer ur den kvinnliga 
kärleksformen.  
     Vi skall nu titta på figur 7:1. I moment 1 inträffar sammanflödet mellan 
arbete och kärlek. Den dubbelriktade pilen indikerar att det är två lika 
grundläggande processer som det rör sig om. Moment 2 blir följden. 
Kärleksdominans leder till att det primärt är en kärleksform som uppstår. 
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Moment 3 innehåller dock också en arbetsform – men denna framkommer 
sekundärt ur kärleksformen. Arbetsformen har alltså inte från starten varit 
arbetsspecifik. 
     Liksom vid diskussionen kring uppkomsten av den manliga kärleksformen, 
bör det här påpekas, att de diskuterade tre momenten troligen inte bara är 
aktuella vid själva den historiska startpunkten för patriarkatets uppkomst, utan 
också vid det ständiga återskapandet/reproduktionen av arbets- och 
kärleksformer. Det som primärt återskapas i kvinnliga livsformer är alltså 
kärleksformen – sedan följer arbetsformen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7:1. Arbetsformens uppkomst ur kärleksform 
 
I förra kapitlet resonerade jag kring hur det från flera manliga arbetsformer 
uppkommer en kärleksform, som sedan domineras av arbetsformerna. Jag 
diskuterade hur denna reducering (från flera strukturer till en) kan ses som en 
återspegling av hur arbetet fungerar på sin nivå (jag har ju hävdat att 
arbetsförmågan är en förenande och reducerande förmåga). När vi tittar på de 
kvinnliga livsformerna är förhållandet det omvända. Utifrån en kärleksform 
uppkommer ett flertal arbetsformer. Det är som om pluraliserandet som sker på 
medierandets (i detta fall kärlekens) nivå, på något vis återspeglas på den 
samhällsstrukturella nivån, och ger upphov till en pluralisering även där. Se 
figur 7:2. 
     Men liksom var fallet med manliga livsformer, så måste vi också här tänka 
oss att detta är något som sker mycket långt tillbaka i historien. Någon total 
diskontinuitet mellan exempelvis medeltiden och den moderna tiden finns inte   
– de nuvarande kvinnliga livsformerna har antagligen växt fram ur medeltida 

arbete kärlek 

kärleksform arbetsform 3 

2 

1 
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företrädare. Kärleksformens pluralisering är något som vi måste tänka oss 
hände, när patriarkatet uppstod.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7:2. Kärleksformens pluraliserande verkan på arbetsform 
 
En följd av denna pluraliseringstanke blir att de olika kvinnliga arbetsformerna 
bör teoretiseras som tydligt skilda från varandra. Det är alltså inte lämpligt att 
tala om något gemensamt kvinnligt domestikt arbete eller liknande. Jag vill 
understryka olikheterna mellan de kvinnliga livsformerna. På samma sätt som vi 
tycker det är helt naturligt att se stora skillnader mellan till exempel 
arbetarlivsformen och självständighetens livsform, bör vi räkna med lika stora 
skillnader mellan exempelvis husmorslivsformen och medhjälperskans livsform. 
     De kvinnliga arbetsformerna har en helt annan relation till nödvändighetens 
sfär, till det ekonomiska livet, än vad de manliga arbetsformerna har. Medan de 
manliga arbetsformerna har en direkt relation till ekonomiskt liv, kan de 
kvinnliga sägas ha en indirekt. För den som lever en kvinnlig livsform kan den 
man som personen lever med, framstå som en buffert gentemot 
nödvändighetens sfär. Denna indirekta relation till nödvändighetens sfär leder 
till att arbetsreceptorn hos dem som lever kvinnliga livsformer trängs tillbaka. 
Den naturliga och sociala nödvändigheten som framträder i nödvändighetens 
sfär, kan därför inte avläsas, ”kännas av” eller gripas. Mer konkret kan detta 
innebära att kvinnan inte har direkt erfarenhet av utvecklingarna ute i det 
storskaliga ekonomiska livet och arbetslivet; hon erfar inte direkt 
händelseutvecklingen och kan heller inte respondera på den. Hon kommer inte 
i kontakt med de samhälleliga behov av arbetsinsatser som behövs, et cetera.   
     Men varför då hävda att de kvinnliga arbetsformerna överhuvudtaget 
befinner sig i nödvändighetens sfär? Jo, även om det finns en buffert (det vill 
säga mannen) mellan kvinnan som lever en kvinnlig livsform och 
nödvändighetens sfär, så måste man ändå säga att kvinnliga arbetsformer hör 

                                                        
92 Mitt tal om pluralisering mellan sociala ägandestrukturer, kan på ett intressant sätt jämföras med 
Højrups (2003:kap. 4) tal om en ”fissionsteori” för att förklara pluraliteten av stater i världen. Højrup 
använder bland annat von Clausewitz krigsteori för att förklara ”fissionen” mellan olika samhällen. 
Men kanske behöver inte pluraliteten förklaras som något så våldsamt? Kan teser om kärlekens 
pluraliserande kraft vara till hjälp även när Højrup vill analysera kulturell pluralism i världen?  
 

kärleksform arbetsform 

arbetsform 

arbetsform 
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ihop med denna sfär. Bland annat kan påpekas att de kvinnliga arbetsformerna 
hela tiden indirekt påverkas av förvärvslivet, även om de inte ingår i detta, eller 
får direkt kännedom om dessa delar av samhället. De kvinnliga arbetsformerna 
utformas som ett komplement till förvärvslivet – de får erbjuda de arbeten som 
det är problematiskt att ordna inom förvärvslivets ram – till exempel basal 
skötsel av ett hem.  
     En invändning mot mitt resonemang kan vara: Är inte det som kallas 
kvinnliga arbetsformer egentligen en helt integrerad del av kärleksformen; är 
inte allt i de kvinnliga livsformerna kärleksrelaterat? Jag vill svara nej. Jag 
bedömer att det går att dra en skiljelinje mellan arbete och kärlek inom 
kvinnliga livsformer om man tittar på de olika potentialer som levande av 
arbetsformer respektive kärleksform har. Det handlar om arbete och 
arbetsform, om processen har potentialen att gå från ”nödvändighet till 
nödvändighet”, det vill säga potentialen att utsättas direkt för nödvändigheten i 
nödvändighetens sfär (utan mannen som buffert) och också potentialen att 
gripa de möjligheter som nödvändigheten ger. Mer konkret är ett sådant 
levande, något som på specifikt sätt kan översättas till något inom förvärvslivet. 
Vi kan ta städning som exempel. Städning av hemmet är ofta levande av 
kvinnlig arbetsform – städning är en verksamhet som också kan försiggå 
utanför intimsfären, i förvärvslivet, utan att det förlorar sin karaktär av städning.  
     Kärlek och kärleksform, däremot, berör sådant som inte kan översättas till 
något annat ute i förvärvslivet. Kärlek uppstår spontant (jag talar här om 
momentet som jag kallar ”från frihet”) och kan inte drivas fram. Olika substitut 
för kärlek finns på marknaden, men den genuina kärleken måste uppkomma 
spontant inom frihetens sfär.    
     Utifrån denna boks resonemang om de kvinnliga livsformerna som 
kärleksdominerade, är det högst relevant att fråga sig om de nuvarande 
benämningarna på de kvinnliga livsformerna är rimliga. De nuvarande namnen 
fokuserar arbetsformen i livsformerna. Husmoderns livsform är namngiven efter 
husmorsarbetsformen, medhjälperskans efter medhjälpsarbetet, och så vidare. 
Detta sätt att namnge har hittills fallit sig naturligt, eftersom det följer den 
danska livsformsteorins sätt att etikettera. Men när nu teoretiserandet kring 
kärleken har nått längre, och kärleksdominansen i kvinnliga livsformer 
framträder tydligare, är det måhända dags att byta namn på dessa nämnda 
livsformer. Ett möjligt skäl till att behålla namnen, skulle vara att de kvinnliga 
livsformerna är underordnade de manliga, och därför blir namngivna efter de 
manliga livsformernas paradigm. Men jag tror att skälen till namnbyte för att 
framhäva kärleksdominans är starkare. Vad de kvinnliga livsformerna skulle 
kunna heta istället tar jag inte ställning till här. Och jag gör således inget 
namnbyte i denna studie. De gamla termerna behålls tills vidare, om inte annat 
för att motverka den begreppsliga svåröverskådligheten.  
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Dominansformer och dominansinnehåll 
 
Sedan förra kapitlet är vi bekanta med begreppet ”dominansformer”. Men en 
repetition kan behövas. Den första dominansformen som vi skall diskutera 
kallar jag alltså för ”ramsättande dominans”. Denna dominansform innebär att 
den överordnade strukturen inte direkt ingriper i den underlydande strukturen, 
men ställer upp ramar för den. Inom ramarna har den underordnade strukturen 
sitt eget utrymme och kan fungera enligt egna funktionsmönster. Ramarna kan 
se olika ut, vara vida eller snäva et cetera.      
     Den andra dominansformen benämner jag ”influerande dominans” och 
denna dominansform är en form, där den överordnade direkt griper in i den 
underlydande strukturen men utan att inkorporera denna sistnämnda. Denna 
dominansform kan som sagt liknas vid en kolonisering. En kolonialmakt styr 
kolonierna, men dessa är inte inordnade i kolonialmaktens kärnområde och 
styrs inte på samma sätt som huvudområdet. 
     Tredje dominansformen, slutligen, är ”inkorporerande dominans” och här 
hittar vi en mer djupgående dominans än i influerande dominans. Som exempel 
kan vi ta ett geografiskt fristående område, som ändå är helt inordnat i den 
centrala maktapparaten. Låt mig ta danska Fyn som exempel. Fyn är i och för 
sig ett fristående område, men är ändå helt inordnat i den danska staten.  
     Dominansinnehåll ser jag som nämnts som det som dominansen ”handlar 
om”. Om dominansinnehållet i manliga livsformer var ”ägande” så är 
dominansinnehållet i kvinnliga livsformer ”andras ägande”. Jag anser detta vara 
i linje med tidigare livsformsresonerande, där det har framhävts att kvinnliga 
livsformer uppsätter ”mål i andra”, för dem som lever just dessa livsformer. 
Kärlek har på grund av kärlekskraftens överflödande karaktär lätt att leda till en 
inriktning på andra människor, som i sin tur leder till en kärleksform med 
inriktning på andra personer. Det måste här, liksom i tidigare kapitel, påpekas, 
att kärleken på medierandets nivå inte i sig har en direkt inriktning på andras 
ägande; att hävda något sådant vore att bortse från hur människor upplever 
kärlek inifrån. Nej, inriktningen på andras ägande är en essentiell bieffekt (bland 
andra essentiella bieffekter av kärleken), eller en latent funktion för att använda 
Mertons (1967:114-136) begrepp, hos kärlek. Vad som är kärlekens direkta 
inriktning tar jag inte ställning till, vilket jag tidigare har påpekat. När en 
arbetsform uppkommer ur kärleksformen, tenderar denna också att bli 
annanhetsinriktad. Vad beträffar dominansinnehåll så skall jag här presentera en 
liknande tabell som i förra kapitlet. Olika sorters ägande aktualiseras ju här 
också, men här handlar det om andra människors ägande.  
     När jag skall diskutera det specifika dominansinnehållet i kvinnliga 
livsformer, kommer jag hela tiden att ha utformningen av de olika manliga 
livsformerna i åtanke. Eftersom de kvinnliga livsformerna är stödjande 
gentemot de manliga, så är utformningen av manliga livsformer avgörande för 
dominansinnehållet i de kvinnliga.  
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Tabell 7:1. Dominansinnehåll mellan kärleksform och  arbetsform i kvinnliga 
livsformer 
 
 Husmoderns 

livsform 
Representations-
hustruns livsform 

Medhjälperskans 
livsform 

Andras basala 
självägande 

+ + + 

Andras ägande av 
bruksvärden 

   

Andras ägande av 
ackumulationsvärden 

   

Andras ägande av 
aktivitet (andras 
excellens) 

   

Andras ägande av 
konkret produkt 

   

Andras ägande av 
socialitet 

   

Andras ägande av 
naturlig nödvändighet 

   

 
Ett tillägg blir det dock i tabellen 7:1 eftersom annanhetsinriktningen leder till 
att ytterligare en sorts ägande blir aktuell. Jag tänker då på grundläggande 
självägande som jag menar är något som kommer utifrån – grundläggande 
självägande måste ges till oss från andra människor. Av egen kraft får vi inte 
tillgång till våra egna inneboende resurser; dessa måste andra människor ge oss. 
Denna tanke har jag diskuterat tidigare i samband med min diskussion kring 
kärleksförmågan och kärleken; jag var också inne lite på detta i förra kapitlet. I 
tabell 7:1 är dominansinnehållet ”andras basala självägande” ifyllt på alla de 
kvinnliga livsformerna. Jag menar att vi kan ha detta som utgångspunkt – 
kärleksformens dominans måste rimligtvis innebära detta fokus på andras 
självägande. Detta fokus är gemensamt för de kvinnliga livsformerna på 
liknande sätt som ägande av bruksvärden var gemensamt för alla manliga dito. 
Men när det gäller övrig inriktning på andras ägande så skall vi se skillnader 
mellan de kvinnliga livsformerna. 
     Låt oss snabbt gå igenom vad dessa olika inriktningar på ”andras ägande” 
betyder. ”Andras ägande av bruksvärden” betyder att den som lever kvinnliga 
livsformer, förser andra personer med bruksvärden för konsumtion. 
Bruksvärden kan här betyda en mängd olika saker – alltifrån vardagliga tjänster 
som att diska, till vanliga ting som köps ute på marknaden. Inriktningen på 
”andras ägande av ackumulationsvärden” innebär att stärka andras ägande av 
sådant som inte konsumeras utan istället ackumuleras. Det handlar här om att 
tillmötesgå relativt gränslösa begär istället för konsumtionsinriktade och relativt 
lätttillfredsställda behov. ”Andras ägande av aktivitet (excellens)” handlar om 
att personen som lever kvinnlig livsform hjälper andra att uppnå excellens. Man 
hjälper här den andre att bli excellent/mästerlig i sin arbetsverksmhet. ”Andras 
ägande av konkret produkt” betyder hjälp till andra att skörda de konkreta 
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frukterna av sin verksamhet. Detta är lite likt excellensinriktningen – man 
hjälper helt enkelt den andre att bli mer effektiv i sitt arbete, och mer precist: i 
sitt skördande av arbetets konkreta frukter. ”Andras ägande av socialitet” 
betyder hjälp till andra att få social gemenskap och grepp om icke-personliga 
sociala strukturer. ”Andras ägande av naturlig nödvändighet” innebär en hjälp 
till andra att få grepp om världens naturliga nödvändighet; med detta ägande 
syftar jag på generella, teoretiska (eller teoriliknande) kunskaper om världens 
strukturering. 
 
  
Kvinnliga livsformer 
 
Husmoderns livsform 
 
Husmoderns livsform är kopplad till arbetarlivsformen, och utgörs av en 
hemmafrupraktik. Det talas om hemmafruar i olika sammanhang men det är 
här vi finner den egentliga hemmafrupraktiken. Denna livsform är en följd av 
moderniseringen och industrialiseringen, och en viktig grund för den är den så 
kallade ”familjeförsörjarlönen” som infördes under tidigare delen av 1900-talet. 
Jakobsen (1999:213) skriver följande om denna lön:  
 
mannens lön sattes så att den gjorde det möjligt att försörja en familj där kvinnan kunde vara 
hemma och ta hand om hushåll och barn. Det fanns gott om delade meningar och skilda 
ståndpunkter – både bland kvinnor och män – i denna fråga, men resultatet blev till sist en ny 
specifik livsformspraktik i anslutning till arbetarlivsformen, nämligen husmorspraktiken. 
 
Husmoderns livsform är en position som är helt inriktad på hushållsorienterade 
sysslor för att stödja man och familj, och enbart har koppling till förvärvslivet 
genom parrelationen till mannen. Det är på detta sätt en sårbar position som är 
helt beroende av existensmedel från mannen som lever arbetarlivsformen 
(Jakobsen 1999:211ff).  
     I den danska livsformsteorin har det på senare tid förts intressanta 
resonemang kring denna livsform som här är relevanta att nämna (Højrup 
2003:48-55). Det har bland annat resonerats kring en distinktion mellan dels 
hemmafrupraktiker som innebär att hem och familj är något synonymt, och 
dels hemmafrupraktiker där hem och familj är två relativt olika fenomen. Detta 
förhållande beror på att familjen både kan vara något enhetligt och något  
differentierat. Højrup (2003:50f) kallar den första varianten av 
hemmafrupraktiken för (a) och den andra för (b) och skriver: 
 
Despite the fact that families contain many aspects and functions, some families, when seen 
from the housewife´s perspective, can operate as integrated and indivisible wholes. We can 
consider these families as realisations of variant (a) of the housewife praxis. (…) Other 
families´ lives and speech usage contain clear distinctions and contrasts between various activities, 
distinctions which seem to have something to do with the possible fission between and linkage 
of the sub-aspects in the family unit, which demonstrates the second (b) of the house wife 
praxis. The most immediately prominent of these contrasts in the data is the distinction 
between ’home’ and ’family’, but it is far from the only one. Closer examination of this 
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distinction will presumably bring us into contrasting aspects and tasks which constitute 
different aspects of family life, and which are bound together by mutual ends-means relations. 
 
Dessa distinktioner gjorda av Højrup, har ännu inte behandlats inom den 
realistiska livsformsteorin; men naturligtvis är det av intresse att ta intryck av 
den danska teorin när husmoderns livsform granskas empiriskt inom 
karlstadsteorin. 
     Nåväl, om vi övergår till min begreppsapparat så tycks dominansformen 
mellan kärleksform och arbetsform vara inkorporerande i husmoderns livsform. 
Kärleksformen tycks sålunda här inkorporera arbetsformen så att den 
sistnämnda blir mycket svår att identifiera skild från den förstnämnda. Detta 
yttrar sig särskilt i faktumet att hela levandet av livsformen är ihopkopplat med 
en kärleksrelation till en man. Ingen annan källa till försörjning finns ju vid 
sidan av relationen till mannen.  
     Om vi skall övergå till dominansinnehåll så kan vi först anta att husmoderns 
livsform präglas av ett fokus på den andres basala självägande. Detta torde vara 
mycket troligt i och med kärleksrelationens viktiga roll i denna livsform.  
     Vad gäller andras ägande av bruksvärden så vill jag hävda att ett sådant fokus 
finns i och med att husmoderns livsform är inriktad på att producera viktiga 
ekonomiska värden att konsumera för den manliga motparten. I husmoderns 
livsform produceras ju inte bruksvärden enligt förvärvslivets sätt, men allt som 
produceras i form av matlagning, städning, all tänkbar skötsel av hemmet, är att 
betrakta som bruksvärden som ges till mannen som kvinnan samlever med. 
Detta är värden som mannen i många fall hade varit tvungen att mot höga 
kostnader försöka få tag i på marknaden, om värdena inte erbjöds gratis i 
hemmet.  
     Om jag övergår till att diskutera inriktning på andras ackumulationsvärden, 
så vill jag hävda att denna inriktning finns i bekräftarnas kärleksform. Det är 
rimligt att anta att kärlekskraften (som ju dominerar över kärleksreceptorn i den 
kvinnliga dominansen inom kärleksförmågan) primärt producerar sådant som 
kan ackumuleras framför sådant som konsumeras. Denna ackumulations-
inriktning överförs sedan till arbetsformen.  Husmorslivsformen är specialiserad 
på att bygga trivsamma hem; att skapa hematmosfär. Låt oss lyssna på en 
kvinna som lever husmoderns livsform:  
 
Det är ju en trygghet, det tycker jag ju. Borgen omkring. Man måste ha ett ställe där man kän-
ner sig trygg, och att de jag har omkring mig är trygga. Och att jag kan vara som jag vill och så 
– se ut som jag vill. Det är viktigt. Gemenskapen är också viktig. Att man känner att man har 
någon som alltid finns där, ett stöd (Jakobsen 1999:214). 
 

För skapandet av en trivsam hematmosfär krävs en kontinuitet. Att skaffa en 
bostad kan göras fort, men att bygga upp ett hem med verklig hematmosfär är 
tidskrävande. Denna långsiktighet och kontinuitet avslöjar att vi här träffar på 
något annat än en cirkulär konsumtion. Det kontinuerliga skapandet av hem 
och hematmosfär kan ses som ackumulation, som ett skapande av 
ackumulationsvärden. Denna ackumulation kommer till exempel till uttryck i 
skapande av det som brukar kallas affektionsvärden, det vill säga materiella 
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värden vars främsta värde är att de har koppling till minnesvärda händelser, till 
en historia. Men affektionsvärden kan tolkas på ett vidare sätt – det behöver 
inte röra sig om konkreta saker och ting utan också om tjänster. Det kan i 
husmorslivsformen röra sig om sådant som att skapa något extra minnesvärt 
utifrån vardagliga saker som en måltid. Det kan röra sig om att göra ett födelse-
dagskalas eller en julmiddag på ett sådant sätt så att det blir något man alltid 
kommer att minns. Jag påstår att en viktig del av skapande av ett hem, och där-
med av husmorslivsformen, är ett skapande av sådana här nämnda affektions-
värden. Affektionsvärden är ackumulationsvärden i och med att de följer ett 
helt annat mönster än konsumtionens. Affektionsvärden är inget att förbruka, 
utan något att samla på.  
     Vad gäller inriktning på andras excellens, så tror jag inte att vi finner detta 
fokus i husmorslivsformen, av det enkla skälet att excellensinriktningen saknas i 
arbetarlivsformen.   
     Andras ägande av konkret arbetsprodukt tycks heller inte vara aktuellt efter-
som denna ägandeinriktning inte finns i arbetarlivsformen, emedan denna är 
exploaterad inom arbetslivet, och kännetecknas av att arbetaren inte får behålla 
det han producerar.  
     Andras ägande av socialitet bedömer jag vara ett viktigt dominansinnehåll i 
denna livsform. I husmorslivsformen produceras hem- och familjegemenskap 
som ges till mannen som lever arbetarlivsformen. Husmorsarbetsformen präg-
las i hög grad av att det är en position för ett slags emotionellt arbete 
(Hochschild 1983). Det handlar om att använda emotioner för att bygga upp 
hemmets atmosfär och så vidare. ”Emotionellt arbete” har ibland i forskning 
fungerat som ersättning för ett kärleksbegrepp. Man har försökt att klämma in 
så mycket som möjligt i arbetsbegreppet – bland annat för att kunna teoretisera 
kvinnors erfarenheter. Detta är problematiskt, och använt på ett sådant sätt blir 
begreppet emotionellt arbete verkligen problematiskt. Men använt vid sidan av 
ett kärleksbegrepp blir begreppet rimligare. Det finns omsorg och så vidare, 
som hellre bör karaktäriseras som emotionellt arbete än som kärlek. Det finns 
omsorg som är starkt rutinartad, ”handboksmässig”, och möjlig att teoretisera, 
som bör karaktäriseras som emotionellt arbete istället för kärlek. Som exempel 
på emotionellt arbete i husmorsarbetsformen kan vi peka på arbetsuppgiften 
som medlare och konfliktlösare mellan olika familjemedlemmars motstridiga 
intressen. Detta är arbete istället för kärlek eftersom konfliktlösning, åtminstone 
till viss del, är handboksmässig och kan inläras teoretiskt. Skiljelinjen är alltså 
om det rör sig handlingar sprungna ur, eller potentiellt sprungna ur, spontanitet 
och överflöd (”från frihet”), eller om det rör sig om handlingar som utan större 
problem kan ”kommenderas” fram (”från nödvändighet”).  
     Förutom begreppet emotionellt arbete kan det vara relevant att här, men 
också i anslutning till andra kvinnliga livsformer, diskutera Ann Fergusons 
(1991:69-79) begrepp ”sex-affective production” (som på många sätt liknar Jónas-
dóttirs begreppsapparat). Ferguson verkar hävda att omsorg, sexuella hand-
lingar och så vidare, handlar om ett slags arbete, även om det är ett mycket 
annorlunda arbete jämfört med det ordinärt ekonomiskt inriktade arbetet. Uti-
från Jónasdóttir går det att argumentera emot Fergusons tanke att rena 
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omsorgshandlingar, sexuella handlingar, et cetera, skulle handla om arbete – det 
är ju lätt att lyfta fram kärleksbegreppet som alternativ. Men intressantare är det 
att hävda, att sex-affective production kan utgöra ett gränsland där vi finner både ar-
bete och kärlek. Vad som är vad (arbete eller kärlek) är nog inte helt enkelt att 
avgöra i detta gränsland. Liksom vid diskussioner kring emotionellt arbete be-
dömer jag att den avgörande frågan är: Handlar det om aktivitet och passivitet 
som berör ”nödvändighetens väg” (från nödvändighet till nödvändighet) eller 
handlar det om ”frihetens väg”? 
     För att återgå till frågan om andras (i detta fall främst mannens) ägande av 
socialitet, så kan vi konstatera att den socialitet det handlar om i husmoderns 
livsform är den småskaliga, familjemässiga. Något ägande av storskaliga sociala 
strukturer, kan inte den som lever husmorslivsformen bidra med till mannen, 
eftersom arbetsreceptorn (som är den förmåga vi främst använder när vi bear-
betar sociala strukturer), inte får tillräcklig kontakt med omgivande sociala 
nödvändigheter i samhället i och med instängdheten i det privata.  
     Den sista ägandeinriktningen som skall diskuteras handlar om andras ägande 
av den naturliga nödvändigheten i sig själv, det vill säga en inriktning på 
generella kunskaper om världens beskaffenhet. Husmorslivsformen tycks inte 
vara inriktad på detta ägande; det är ju för övrigt inte arbetarlivsformen heller. 
Husmorslivsformen är inte, som sagt, direkt utsatt för, och har inte direkt till-
gång till nödvändighetens sfär där ett sådant gripande av de storskaliga 
sammanhangen kan ske. Husmorslivsformen har överhuvudtaget inte någon 
inriktning på det generella som är det centrala i ägandet av den naturliga 
nödvändigheten; istället är den inriktad på det partikulära och det småskaliga. 
Någon hjälp vad gäller naturlig nödvändighet kan husmodern inte erbjuda. 
 
 
Representationshustruns livsform 
 
Representationshustruns livsform hör ihop med karriärens livsform. Denna 
livsform bär upp det privatliv som är nödvändigt för manlig, framgångsrik 
karriär i förvärvslivet. Liksom karriärens livsform kan den karaktäriseras som 
geografiskt rotlös livsform. Men till skillnad från karriärlivsformen, där 
rotlösheten kan ses som frivilligt vald, rör det sig här om en mer ofrivillig 
mobilitet som beror på mannens förflyttningar. 
     Även representationshustruns position är en hemmafruposition liksom 
husmoderns, men det rör sig om en hemmafruposition med större kopplingar 
till förvärvslivet (Jakobsen 1999:223ff). Jakobsen (1999:224) skriver apropå 
detta:  
 
Familjen i anslutning till karriärens livsform intar en i grunden annorlunda position än familjen 
i arbetarlivsformen. Här har hem- och familjesfären förbindelse med mannens livsform. Den 
kvinna som är gift eller sammanboende med en man i karriären har egna relationer till det som 
utgör hennes försörjning, det vill säga mannens karriärarbete; hon kan också påverka detta. 
 
Medan en man som lever arbetarlivsformen rent arbetsmässigt (dock inte 
kärleksmässigt) kan klara sig utan en kvinna som lever husmorslivsformen, är 
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det mycket svårare för karriärmannen. Representationshustruns livsform är 
alltså uppbyggd för att skapa den representation som behövs för en karriärman. 
Representation kan handla om sådant som att ordna fester, följa med på resor 
och så vidare. Överhuvudtaget handlar representationshustruns livsform om 
uppodling av stil. Det gäller att skapa och vidmakthålla en stil på exempelvis 
bostad och umgänge som kan hjälpa mannen i karriärlivsformen. Denna 
inriktning på stil öppnar representationshustruns livsform för kvinnans egna 
kreativa verksamheter vid sidan av understödet till mannen. I 
representationshustruns livsform finns ofta möjligheter till konstnärlig eller 
annan estetisk verksamhet för kvinnan. Denna möjlighet till verksamhet är dock 
helt underordnad stödfunktionen riktad till mannen. Denna dubbelhet av dels 
en tydlig koppling till mannen, och dels ett eget utrymme för kvinnans 
verksamhet, tydliggörs i det följande citatet från Jakobsens (1999:226) 
undersökning:  
 
Nu har jag ju fått möjligheten att ha de rum jag alltid velat ha. Jag har ett träningsrum i 
källaren där jag kan jobba med mina program /avancerade gymnastikprogram/ och ta emot 
privat. Vi har ju älgjakten på hösten (…) och jag vill att de /gästerna/ skall kunna ta med sig 
sina respektive och att de kan erbjudas yoga och gympa, och så har vi bastu och solarium och 
så där (…) Så har vi gjort i ordning ett rum med biljardbord och darttavla, så där mer gästrum. 
Framför allt tycker jag det är kul att ha en massa gäster jämt, och nu kan jag ha det utan att de 
sitter på mig. 
 
Om man tittar på dominansformen så tycks det som om kärleksformen är 
influerande för arbetsformen. Arbetsform och kärleksform har relativt tydliga 
separata existenser, men jag tror ändå inte att dominansformen är ramsättande. 
Jag skriver tror eftersom jag anser att detta är en svårbedömd fråga. Det 
förhållandet att arbetsformen ger ett eget utrymme för exempelvis konstnärlig 
aktivitet kan tyda på ramsättande dominans. Den ramsättande aspekten kan för 
övrigt skönjas i Højrups (2003:59) resonemang kring det han kallar ”home-front 
praxis” (och som är relativt synonymt med representationshustruns arbetsform). 
Han berättar bland annat om Mona som är 36 år, har en dotter, sysslar med 
konsthantverk och är gift med en forskningschef på ett multinationellt företag. 
Mona uttrycker sig så här om sin man:  
 
I don´t care whether he is [away] in Holbœk [a small Danish provincial town] or in France, the 
main thing is that he isn´t at home. I like being alone. Then I sit up at night and play loud 
music. But I often go with him, especially before we had Charlotte, for then I had flexible 
working hours at my job, so I could just take som time off. [When on trips] I entertain my self 
during the day, go shopping, visit museums, and eat lunch. In the evening we go out together 
to eat something or go to the theatre. 
 
Vi tycks här se en kvinna som präglas av stor självständighet och stora 
möjligheter att styra över egna angelägenheter. Likadant är det med en annan 
kvinna som Højrup berättar om – nämligen Clara, en 38-årig två-barns-mamma 
som är gift med en VD i ett multinationellt företag. Hon lever verkligen ut sina 
estetiska intressen, och är inte rädd för konflikter med sin man. Hon säger: ”I 
would rather decide about the interior arrangements, and sometimes there is 
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yelling and screaming. But it is me who comes away with the victory. I think 
that I have better taste.” De här redovisade citaten från Højrups undersökning 
tyder ju på att representationsarbetet utförs inom ett slags ram där friheten är 
stor. Men man får inte glömma att Højrup i hög grad bortser från 
könsteoretiska aspekter. Även om representationshustrun kan ägna sig åt viss 
estetisk utlevelse så bedömer jag att de estetiska verksamheterna styrs så mycket 
utifrån den manliga nyttan, att vi ändå måste tala om influenser och influerande 
dominansform. 93  Jag bedömer att de konstnärliga (och andra liknande) 
verksamheter som representationshustrun kan utföra måste ha någon relevans 
för karriärmannen. Det konstnärliga kan inte utvecklas i en riktning som på 
något sätt utmanar den manliga nyttan. Konst kan mycket lätt utföras i 
provokationens tecken – men det är mycket svårt att tänka sig konst av en 
representationshustru som är genuint provokativ! Med tanke på citatet från den 
i viss mån provokativa kvinnan ovan: Hon behöver hänvisa till ”better taste” för 
att få utnyttja estetisk frihet – hennes estetik kan inte präglas av provokativ 
smaklöshet.  
     Ett kultiverande av stil, kan förefalla som något som kan utvecklas på en 
mängd olika sätt i olika situationer – och på så sätt kanske konnotera frihet. 
Men man bör nog tänka att karriärmannens specifika arbete och livssituation 
sätter klara begränsningar för vilken stil som kan kultiveras. Diplomathustrun 
måste kultivera en annan stil jämfört med läkarhustrun, och professorshustrun 
ytterligare en, et cetera.  
     Vad gäller dominansinnehåll så finner vi ju här, liksom i de andra kvinnliga 
livsformerna, inriktningen på andras basala självägande. Nästa inriktning att 
diskutera gäller andras ägande av bruksvärden. Något sådant anser jag inte finns 
representationshustruns eftersom livsformen inte är inriktad på basal skötsel av 
hem, utan just representation, och här kan man inte tala om värden som 
konsumeras utan som ackumuleras. Vi har alltså osökt kommit in på nästa 
område – andras ägande av ackumulationsvärden. Detta är tydligt i 
representationshustruns livsform. Att skapa stil, och så vidare, är tydligt 
exempel på ackumulationsvärdesskapande. Det stilmässiga konsumeras inte 
utan ackumuleras undan för undan. Det handlar bland annat om att skapa 
stilmässiga upplevelser och erfarenheter som mottagaren alltid kan bära med sig 
som minne. 
     Andras ägande av excellens är nästa tema – och det bedömer jag är ett 
mycket viktigt dominansinnehåll i representationshustruns livsform. Det 
handlar här i hög grad om att ”peppa” karriärmannen så att denne kan bli 
alltmer excellent i sitt karriärarbete.94 Att inrikta sig på andras excellens innebär 

                                                        
93 Jag har reflekterat en del kring frågan om representationsarbetsformen kan ses som ett slags 
kvasi-konstnärlig arbetsform. Jag tror fördjupade studier kring relationen mellan arbete och konst är 
viktiga för att förstå den aktuella arbetsformen. 
94

 När det gäller “peppande” vill jag gärna citera Bartkys (1990:102) intressanta analys: 
What is it, in the ideal case, to give someone ”emotional support?” To support someone emotionally 
is to keep up his spirits, to keep him from sinking under the weight of burdens that are his to bear. To 
sink would be to fail to cope at all, to fall prey to paralysis or despair, in less extreme cases, to cope 
poorly. To give such support, then, is to tend to a person´s state of mind in such a way as to make 
his sinking less likely; it is to offer him comfort, typically by the bandaging up of his emotional wounds 
or to offer him sustenance, typically by the feeding of his self-esteem. The aim of this supporting and 
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ett slags indirekthet, eftersom excellens i grund och botten måste uppnås 
genom den excellenssträvandes egen verksamhet. Det går alltså inte att direkt ge 
den andre excellens; men det går att bättra på den andres förutsättningar för 
excellent verksamhet. Detta kan ske genom uppmuntran, uppmärksamhet och 
så vidare – och det är i detta avseende som stärkande av andras excellens sker i 
representationshustruns livsform. 
     Andras ägande av konkret produkt är inte aktuellt i representationshustruns 
livsform eftersom ägande av konkret produkt inte är förverkligat i 
karriärarbetet. 
     Vad beträffar andras ägande av socialitet, så tror jag inte detta 
dominansinnehåll återfinns i representationshustruns livsform. Jag bedömer att 
vi i representationshustruns livsform i någon mån ser återverkningarna av 
individualismen i karriärens livsform. Som jag nämnde ovan så tycks inte 
karriärens livsform vara särskilt inriktad på det interpersonliga – men däremot 
ser vi en inriktning på opersonliga samhällsstrukturer (intresseorganisationer 
skapas et cetera, utifrån karriärens livsform). Representationshustrun tycks inte, 
som husmorslivsformen, vara inriktad på gemenskap – dess 
annanhetsinriktning tycks istället mer gälla de individuella personerna i familjen. 
Det interpersonliga draget tycks saknas – trots annanhetsinriktningen genom 
kärleksformens dominans.  
     Vad beträffar inriktningen på sociala strukturer, så tycks inte 
representationshustrun kunna göra något vad gäller ett manligt gripande av 
dessa. Liksom när det gäller andra kvinnliga livsformer, är 
representationshustruns livsform alltför instängd i privatheten och familjelivet, 
för att en bearbetning av sociala strukturer skall ske. 
     Det sista dominansinnehållet som analyseras i samband med de kvinnliga 
livsformerna, är andras ägande av naturlig nödvändighet. Det är svårt att avgöra 
om denna inriktning finns i representationshustruns livsform. Vi finner ju här 
liknande partikularistiska drag som i husmorslivsformen i och med kopplingen 
till hemlivet; detta skulle alltså luta åt att dominansinnehållet inte finns. Men 
samtidigt är ju representationshustruns livsform kopplad till karriärlivsformen 
där ägande av naturlig nödvändighet uppnås. Jag tror att denna koppling är 
tillräcklig för att vi skall kunna hävda att representationshustrun har denna mer 
generella syftning och inriktning på andras grepp om den naturliga 
nödvändigheten. Jag tror att vi även på detta område kan tala om ett 
”peppande”. 
  

                                                                                                                                                          

sustaining is to produce or to maintain in the one supported and sustained a conviction of the value 
and importance of his own chosen projects, hence of the value and importance of his own person. 
     It is the particular quality of a caregiver´s attention that can bolster the Other´s confidence. This 
attention can take the form of speech, of praise, perhaps for the Other´s character and 
accomplishments, or it can manifest itself in the articulation of a variety of verbal signals /…/ that 
incite him to continue speaking, hence reassuring him of the importance of what he is saying. Or 
such attention can be expressed nonverbally, e. g., in the forward tilt of the caregiver´s body, the 
maintaining of eye contact, the cocking of her head to the side, the fixing of a smile upon her face. 
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Medhjälperskans livsform 
 
Medhjälperskans livsform är kopplad till självständighetens livsform (Jakobsen 
1999:234ff). Till skillnad från de tidigare diskuterade kvinnliga livsformerna är 
inte medhjälperskans livsform ett slags hemmafrupraktik i och med att 
medhjälperskan på ett annat sätt har åtminstone en fot inne i förvärvslivet.  
Ofta står medhjälperskor med som formella delägare till den självständige 
mannens företag. Men utifrån den ägandedefinition som används i den här 
boken, där ägande definieras som effektiv kontroll de facto, så kan 
medhjälperskor inte ses som egentliga ägare av de aktuella företagen. Ty faktisk 
effektiv kontroll av företag, utövas inte inom medhjälperskans livsform. 
Medhjälpsarbete innebär oftast visst deltagande i mannens 
egenföretagsverksamhet. Hur stort detta engagemang är varierar. Arbetsinsatsen 
kan vara mycket stor, men ändå är medhjälperskans position underordnad 
självständighetens livsform. Det handlar om just medhjälpande när och där det 
behövs i företagsverksamheten. Förutom detta innebär medhjälperskans 
livsform skötsel av hushållsarbete och så vidare. Det rör sig alltså om ett slags 
dubbelarbete.  
     Dominansformen mellan kärleksform och arbetsform är troligtvis 
influerande. Kärleksformen leder till att arbetet blir till ett kärlekstypiskt 
medhjälpande, ett tjänande. Således influerar kärleksformen arbetsformen – det 
rör sig inte om ett inkorporerande eftersom medhjälperskan har dubbelheten i 
sysslor med både företags- och hushållsinriktning. Hur skall medhjälpsarbetet 
närmare karaktäriseras? På sätt och vis kan det liknas vid det tidigare nämnda 
uppdelningsmönstret som Højrup (2003:50f) diskuterar i samband med ”house 
wife praxis”. Det handlar i medhjälperskans fall om en funktionell differentiering 
inom det familjemässiga. Det familjemässiga delas upp i två delar – å ena sidan 
det familjeföretagsmässiga, och å andra sidan det rent familjemässiga.   
     Om jag övergår till att behandla dominansinnehåll, så kan vi liksom i 
husmorslivsformen se en inriktning på den andres grundläggande självägande, i 
och med kärleksformens viktiga roll. Vi kan också se en inriktning på andras 
ägande av bruksvärden i och med att viktiga bruksvärden produceras för 
mannen. I denna livsform är det inte enbart bruksvärden kopplade till 
intimsfären, utan också bruksvärden kopplade till det egna företagandet som 
produceras.  
     Nästa ägandeinriktning att diskutera gäller ackumulationsvärden. Jag tänker 
mig här en liknande inriktning på skapande av affektionsvärden inom 
familjesfären, som vi fann i husmorslivsformen. Dock är det troligt att vi i 
husmorslivsformen finner ett mer helhjärtat engagemang på denna front, i och 
med att heminriktningen där är mer total än i medhjälperskans livsform. 
Måhända kan vi i medhjälperskans livsform se ett skapande av affektionsvärden 
kopplade till företaget och företagandet.  
     Inriktningen på andras excellens saknas här liksom i husmorslivsformen. 
Eftersom excellensinriktningen inte tycks finnas i självständighetens livsform, 
finns den antagligen inte heller i medhjälperskans livsform.  
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     Nästa punkt gäller den andres ägande av konkreta frukter av sitt arbete. Och 
här aktualiseras ju skillnaden mellan varuspecifik och tjänstespecifik 
självständighetens livsform (Bergqvist 2004:kap. 6). En konkret produkt är ett 
resultat inom varuproduktion, men inte inom tjänsteproduktion. Det nämnda 
dominansinnehållet aktualiseras i medhjälperskans livsform så till vida att den är 
kopplad till varuspecifik självständighetens livsform. En person som lever 
denna variant av självständighetens livsform, får behålla de konkreta frukterna 
av sitt arbete. Och i och med kvinnans medhjälp i företaget, hjälper hon till att 
personen som lever självständighetens livsform får sitt ägande av konkreta 
produkter som produceras. Men liksom det finns en specifik variant av 
självständighetens livsform för tjänsteproduktion, torde det också finnas en 
motsvarande variant av medhjälperskans livsform. Och här torde då 
dominansinnehållet ”andras ägande av konkret produkt” saknas.   
     Om vi övergår till punkten ägande av socialitet och sociala strukturer så tror 
jag att en liknande produktion av familjegemenskap, som jag diskuterade i 
samband med husmorslivsformen, också sker här. Utöver skapandet av 
familjelivets socialitet, kan vi också tänka oss skapande av samhörighet inom 
företaget, till exempel gentemot eventuella anställda. Det rör sig här liksom i 
husmorslivsformen om ett slags emotionellt arbete. Men några större 
sammanhang – typ sociala ägandestrukturer, kan medhjälperskan inte hjälpa 
den självständige att få grepp om; medhjälperskan lever liksom husmodern i för 
indirekt relation till nödvändighetens sfär för att kunna få grepp om dessa 
strukturer.  
     Den sista inriktningen på andras ägande gällde ägandet av naturlig 
nödvändighet; generella kunskaper och så vidare. Och här kan orden om 
husmorslivsformen upprepas: Medhjälperskans livsform har inte kontakt med 
de stora, generella sammanhang där den naturliga nödvändigheten grips och 
ägs. Alltså är ägande av naturlig nödvändighet inte något som en kvinna som 
lever medhjälperskans livsform kan hjälpa en man som lever självständighetens 
livsform med. Liksom husmorslivsformen är medhjälperskans livsform inriktad 
på det partikulära och näraliggande; ej på något så generellt som ägande av 
naturlig nödvändighet.  
 
 
Sammanfattning 
 
I det här kapitlet har jag analyserat de kvinnliga livsformerna: Husmoderns 
livsform, representationshustruns livsform och medhjälperskans livsform. 
Dessa tre är underordnade sina manliga motsvarigheter: arbetarlivsformen, 
karriärens livsform och självständighetens livsform. ”Investorinnans livsform” 
behandlas inte eftersom den ännu så länge enbart är en teoretisk konstruktion 
inom den realistiska livsformsteorin. Fokus i kapitlet är på livsformernas sociala 
ägandestrukturer, inte på de kulturella. I början av kapitlet för jag en diskussion 
om hur de kvinnliga arbetsformerna uppstår. Jag hävdar härvid att de kan ses 
som framsprungna ur bekräftarnas kärleksform, genom en 
pluraliseringsprocess. Liksom i förra kapitlet aktualiserar jag begreppen 
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dominansform och dominansinnehåll. Vad gäller dominansformer så räknar jag 
med tre i detta sammanhang: ramsättande dominans, influerande dominans och 
inkorporerande dominans. Jag hävdar att husmoderns livsform präglas av 
inkorporerande dominansform; representationshustruns livsform och 
medhjälperskans livsform präglas av influerande dominansform.   
     Dominansinnehåll definieras alltså som det som den strukturella 
dominansen ”handlar om”. Jag menar att dominansinnehållet i kvinnliga 
livsformer gäller ”andras ägande”. Och i och med detta upprepas mycket från 
förra kapitlet, med skillnaden att här är det andras ägande och inte det egna som 
det handlar om. En ny aspekt uppträder dock i och med annanhetsinriktningen 
– och det är inriktningen på andras basala självägande. Jag har nämligen tidigare 
i boken hävdat, att detta basala ägande inte kan uppnås med egna 
ansträngningar; detta ägande måste vi istället få utifrån med hjälp av andras 
kärlekskraft. Denna inriktning är gemensam för alla kvinnliga livsformer. En 
inriktning på andras ägande av bruksvärden finns i husmorslivsformen och 
medhjälperskans livsform. Och en riktning mot andras ägande av 
ackumulationsvärden återfinns i alla de diskuterade livsformerna. Andras 
excellens är det dock enbart representationshustruns livsform som är inriktad 
mot.  Andras ägande av konkret produkt finns som riktning i medhjälperskans 
livsform inom varuproduktionen, dock inte inom tjänsteproduktion. Andras 
ägande av socialitet blir aktuellt inom husmoderns livsform och inom 
medhjälperskans livsform, men det är endast representationshustruns livsform 
som har en inriktning på andras ägande av naturlig nödvändighet.  
 
Tabell 7:2. Dominansinnehåll mellan kärleksform och  arbetsform i kvinnliga 
livsformer 
 
 Husmoderns 

livsform 
Representations-
hustruns livsform 

Medhjälperskans 
livsform 

Andras basala 
självägande 

+ + + 

Andras ägande av 
bruksvärden 

+ - + 

Andras ägande av 
ackumulationsvärden 

+ + + 

Andras ägande av 
aktivitet (andras 
excellens) 

- + - 

Andras ägande av 
konkret produkt 

- - +/- 

Andras ägande av 
socialitet 

+ - + 

Andras ägande av 
naturlig nödvändighet 

- + - 

 
Nu har vi diskuterat både manliga och kvinnliga livsformer. I nästa kapitel skall 
vi analysera de manliga livsformernas dominans över de kvinnliga. 
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8 De manliga livsformernas dominans över de kvinnliga 
livsformerna… och en möjlig icke-dominans 
 
 
Introduktion 
 
Vi har nu avhandlat en rad dominansrelationer (inom människor och mellan 
sociala ägandestrukturer): arbetsreceptorns dominans över arbetskraften i 
manligt arbete; kärlekskraftens dominans över kärleksreceptorn i kvinnlig 
kärlek; arbetets dominans över kärleken i manligt vardagsliv; kärlekens 
dominans över arbetet i kvinnligt vardagsliv; arbetsformens dominans över 
kärleksformen i manliga livsformer; kärleksformens dominans över 
arbetsformen i kvinnliga livsformer. Och som om inte detta vore nog så har jag 
ju hävdat att alla dessa dominanser i sin tur kretsar kring en annan dominans – 
ägandet, som är människans dominans över sig själv. Det har ju tidigare i 
framställningen diskuterats kring ägandets viktiga roll inom både arbetet och 
kärleken: i arbetet förstärks (främst) ett ägande av ting runt omkring oss; genom 
kärleken skapas starka självägande personer. Men trots alla dessa behandlade 
dominansrelationer, har vi ännu en viktig dominansrelation kvar att studera – 
dominansrelationen där manliga livsformer dominerar över kvinnliga 
livsformer. Vi slutar med den dominansrelation som allt började med inom den 
realistiska livsformsteorin. En viktig del i utvecklingen av karlstadsteorin var ju 
införandet av en könsdimension i livsformsteori; närmare bestämt var det med 
hjälp av begrepp som kärlekskraft och kärlek som könsojämlikheten 
tematiserades. Förutom att behandla denna rådande dominans mellan manliga 
och kvinnliga livsformer, skall vi fullfölja det genomgående emancipationstemat 
genom avhandlingen och diskutera emancipatoriska livsformer. Jag har tidigare 
talat om emancipatoriska dominanser inom arbets- och kärleksförmågan – och 
då hävdat att arbetsreceptorn bör dominera över arbetskraften och 
kärlekskraften bör dominera över kärleksreceptorn. Vi har också behandlat 
emancipatoriskt arbete och kärlek och jag har hävdat att båda bör utveckla sina 
särskilda kvalitéer: arbetet bör gå från nödvändighet till nödvändighet och 
kärleken från frihet till frihet. Arbetet och kärleken bör följa sina egna banor 
och inte gripa in i varandra. Men hur ser emancipatoriska livsformer ut? Den 
frågan skall vi återkomma till i senare delen av detta kapitel. 
 
 
Manliga livsformers dominans över kvinnliga dito 
 
Vad menar jag då mer precist när jag säger att manliga livsformer dominerar 
över de kvinnliga? På något sätt kan vi här preliminärt tala om två block av 
livsformer – ett manligt och ett kvinnligt. Vi måste komma ihåg att samhället är 
en härva av sociala strukturer. Det rör sig om en massa enskilda strukturer som 
i sig själva är uppbyggda av mindre strukturer, samtidigt som de själva är delar 
av strukturer. Förutom att livsformerna i sig själva är strukturer kan man hävda 
att kopplingar mellan livsformer också är strukturer. Livsformerna är alltså 
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internt relaterade till varandra: den ena livsformen blir vad den är, för att andra 
livsformer är som de är. Inom livsformsteorin har det också hävdats att den 
samhälleliga helheten utgör en totalitet som är vad den är på grund av 
samhällets livsformsuppsättning. Om vi återgår till relationerna mellan tidigare 
diskuterade livsformer så menar jag dessa är kopplade till varandra på 
åtminstone två olika sätt. Å ena sidan till en könslig motsvarighet 
(självständighetens livsform är till exempel kopplad till medhjälperskans 
livsform). Vi kan tydliggöra detta med figur 8:1:  
 
 Arbetarlivsform  —————————— Husmoderns livsform 
 Karriärens livsform ————————— Representationshustruns livsform 
 Investorns-kapitalistens livsform ———— (Investorinnans livsform) 
 Självständighetens livsform —————— Medhjälperskans livsform 
 
Figur 8:1. Kopplingar mellan livsformerna 
 
Å andra sidan en koppling till andra livsformer med samma könsmärkning 
(självständighetens livsform är därmed kopplad till arbetarlivsformen, karrärens 
livsform och kapitalistens och investorns livsformer). Vi kan se detta i figur 8:2:  
 
 
 Arbetarlivsform  —————————— Husmoderns livsform 
 Karriärens livsform ————————— Representationshustruns livsform 
 Investorns-kapitalistens livsform ———— (Investorinnans livsform) 
 Självständighetens livsform —————— Medhjälperskans livsform 
 
 
Figur 8:2. Kopplingar mellan livsformerna 
 
Den första typen av koppling har framgått ganska tydligt i tidigare 
livsformsresonerande, medan den andra formen är mer outforskad. Jag vill 
betona det tentativa här, men jag tror ändå att man kan tala om dels ett manligt 
och dels ett kvinnligt livsformsblock, som i sig utgör två strukturer. Ty krävs 
det inte till exempel att de manliga livsformerna är internt relaterade till 
varandra för att vi skall få de maskuliniteter som vi har i dagens samhälle? Man 
kan inte plocka bort någon av exempelvis de manliga livsformerna utan att den 
samlade samhälleliga maskulinitetsformeringen förändras i grunden. Man kan 
till exempel tänka sig att maskuliniteten i arbetarlivsformen är utformad på ett 
sätt så att den kontrasterar mot maskuliniteten i karriärens livsform. 
Arbetarlivsformens maskulinitet innehåller till exempel ideal om att vara mer 
avslappnat klädd än karriärmannen (som kanske ofta är uppklädd i kostym, et 
cetera); mycket av poängen i sådana klädkoder ligger just i kontrasten till andra 
klädkoder.  
     Existensen av ett manligt livsformsblock i form av en struktur, anser jag vara 
något mer trolig än förekomsten av ett kvinnligt livsformsblock. Företrädare för 
manliga livsformer interagerar ju mer med varandra i ett sammanhängande 
förvärvsliv – det är därför lätt att påverkan mellan livsformerna sker. Vad gäller 
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relationerna mellan kvinnliga livsformer så är de svårare att upprätthålla 
eftersom det inte finns något övergripande hem- och familjeliv. Företrädare för 
kvinnliga livsformer är ”instängda” i sina olika hemmiljöer och kan därför inte 
interagera som de manliga. De kvinnliga livsformerna befinner sig alltså mer i 
privatheten, medan de manliga är mer i offentligheten. Men trots detta bedömer 
jag ändå att det finns ett gemensamt block av kvinnliga livsformer. Vi lever ju i 
ett samhälle med en stark offentlighet, med mycket massmedier och så vidare, 
där också kvinnor hela tiden kan påverka och påverkas när det gäller olika 
femininiteter. Således utgår jag, trots osäkerheten, i alla fall från att det finns två 
livsformsblock.  
     Hur kan vi tänka oss att de relaterar till varandra? Utifrån tidigare 
undersökningar vet vi ju med stor säkerhet att det manliga livsformsblocket 
dominerar över det kvinnliga. Den realistiska livsformsteorins tydliga 
framhävande av de kvinnliga livsformernas underordning väcker fortfarande 
reaktioner, trots spridningen av det feministiska budskapet inom offentligheten 
under senare år. En invändning som allt oftare dyker upp när man diskuterar 
livsformsteorin med bland annat studenter, är att det nu börjar bli längesedan 
som konkreta livsformsundersökningar gjordes inom karlstadsteorin. Röster 
hörs härvid som säger att livsformsteorin troligen är inaktuell. Man kanske då 
får höra att Jakobsens studie publicerades 1999, och att mycket kan ha hänt vad 
gäller könsojämlikheterna sedan dess. Som svar på sådana invändningar kan det 
hävdas, att vi har livsformsundersökningar också från 2004 (Bergqvist 2004). 
Även om inte Bergqvists studie hade lika tydlig könsteoretisk inriktning som 
Jakobsens (1999) undersökning torde större livsformsmässiga förändringar på 
2000-talet åtminstone fått något genomslag i denna nyare studie. Men så var 
inte fallet. Det är nog så, tyvärr, att livsformsteorins tes om underordnade 
kvinnliga livsformer fortfarande har stor giltighet.  
     Liksom tidigare realistisk livsformsteori utgår jag alltså från att manliga 
livsformer dominerar över kvinnliga livsformer. Men hur sker den aktuella 
dominansen? Också i detta kapitel vill jag aktualisera begreppet dominansform. 
Och vi erinrar oss de olika formerna: ramsättande dominans, influerande 
dominans och inkorporerande dominans. Vilken dominansform är aktuell 
mellan ett manligt livsformsblock och ett kvinnligt? Jag vill hävda att det är den 
ramsättande dominansen som är aktuell i detta fall. Det manliga 
livsformsblocket dominerar det kvinnliga genom att sätta ramarna för det 
kvinnliga. Jag har svårt att tänka mig att det skulle kunna finnas en motgående 
dominans – kärleksformens dominans över arbetsformen går ju emot mönstret 
i de manliga livsfomerna: arbetsformens dominans över kärleksformen – om 
inte dominansen mellan manliga och kvinnliga livsformer var ramsättande. Man 
kan här också peka på den komplementaritetsprincip, isärhållandeprincip, som 
finns i det patriarkala systemet (Hirdman 2001:65ff). Kvinnor måste här 
underordna sig – men deras möjligheter att vara annorlunda är något som bejakas 
även av de mest hårdföra patriarkatsanhängare. En man tillåts inte utan vidare 
att visa mjukhet utifrån patriarkatets strukturer, men däremot bejakas det att 
kvinnan skall ha mjuka sidor. Vidare: En man skall enligt patriarkal norm inte 
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ansvara för hushållssysslor, men kvinnligt hushållsarbete bejakas utifrån samma 
synsätt. Et cetera, et cetera.  
     En invändning mot resonemanget om ramsättande dominans kan lyda så 
här: ”De manliga livsformernas dominans innebär att de kvinnliga 
livsformernas platser blir tydligt utpekade; detta kan knappast kallas 
ramsättande dominans utan är något mer. Arbetarlivsformens dominans över 
husmorslivsformen innebär ju exempelvis att husmorslivsformen lokaliseras till 
hemmiljön för att där stödja ’arbetaren’ – detta innebär att ’husmoderns’ plats 
pekas ut på ett mer än ramsättande sätt.”  
     Mitt svar på denna invändning blir: Dominansen måste rimligtvis kallas 
ramsättande, även om jag kan hålla med om att ramen blir snäv i detta fall. Det 
handlar om en ramsättande dominans eftersom det ändå är husmödrarna 
(liksom medhjälperskorna och representationshustrurna)  som fyller just 
denna/dessa livsform/er med innehåll. De kvinnliga livsformerna är trots allt 
huvudsakligen resultatet av kvinnors levande av vardagsliv; livsformerna är inte 
designade av män. De kvinnliga livsformerna har ett innehåll som inte skulle 
kunnat uppstå ur det innehåll som finns i manliga livsformer. Det kan tyckas 
märkligt att dominansen mellan manliga och kvinnliga livsformer är 
ramsättande, när det tycks förekomma exploatering just på detta område. 
Exploatering är ju svår att koppla till något som endast är ramsättande; 
exploatering konnoterar ett mer styrt ingripande. Men det är viktigt att komma 
ihåg, att exploatering enligt denna avhandlings resonemang är något som sker 
på människors nivå, alltså på kärlekens och arbetets nivå. Exploatering handlar 
inte om relationen mellan två strukturer, utan om relationen mellan människor. 
I enlighet med detta resonemang kan man samtidigt hävda att relationen mellan 
manliga och kvinnliga livsformer enbart är ramsättande, och att det sker 
exploatering mellan personer som lever dessa livsformer.  
     I och med att dominansformen är ramsättande behöver vi inte räkna med 
något dominansinnehåll (som sagts är dominansinnehållet den ”policy” som 
den överordnade strukturen driver fram gentemot den underordnade) i 
dominansen mellan manliga och kvinnliga livsformer. Som tidigare nämnts så 
innebär den ramsättande dominansen ett slags formalistisk dominans utan 
dominansinnehåll. 
     Men varför finns då denna ramsättande dominans mellan manliga och 
kvinnliga livsformer? Om man skall följa de tankespår som har utvecklats i 
denna bok, så är det de manliga livsformernas inriktning på ägande av sociala 
strukturer, och mer specifikt sociala ägandestrukturer, som är avgörande för att 
de manliga strukturerna skall ha dominans över de kvinnliga livsformerna i 
samhället i stort. I arbetet finns en inriktning på sociala strukturer som inte 
finns i kärlek. Arbetet har alltså potentialen att gripa tag i sociala strukturer. I 
kärleken produceras visserligen sociala strukturer, men till skillnad från arbetet 
så sker det här helt genom en produktion av bieffekter. Denna nämnda 
inriktning hos arbetet leder till att den samhällsstrukturella nivån är arbetets 
”hemmaplan”. Detta i sin tur leder till att arbetsformsdominerade livsformer 
har ett övertag bland samhällets strukturer. Låt oss konkretisera detta tal om 
strukturellt övertag något.  
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     Vad beträffar arbetet, så tycks det alltid vara så, att åtminstone några som 
arbetar måste vara direkt inriktade på att värna sin arbetsform. Som jag tidigare 
har hävdat så har det reellt existerande arbetet inte alls den strukturella 
inriktning som det emancipatoriska arbetet skulle ha. De flesta människorna i 
vårt samhälle är ju tämligen ovetande om sociala strukturer, och så vidare. Men 
trots detta menar jag att det strukturella draget ändå är relativt lätt att urskilja 
även i det arbete vi känner till från det rådande samhället. Som exempel kan vi 
här ta organisationen Svenskt Näringsliv, som arbetar för investorns och 
kapitalistens livsformer; eller Företagarna som försvarar självständighetens 
livsform. Uttryckt med Archers (1995:259-265) begrepp så tycks det ligga i 
arbetets natur att korporativa agenter (intressegrupper) skapas utifrån primära 
agenter (oorganiserade kollektiv innehållande medlemmar med likartade 
livschanser). Vad gäller kärlekens sociala strukturer så tycks de, som nämnts, 
mer fungera som renodlade bieffekter av mänskligt handlande. Korporativa 
agenter tycks här inte uppstå med samma självklarhet. (Finns någon könslig 
motsvarighet till Svenskt Näringsliv?) Man skulle kunna säga att för kärleken är 
samhällsstrukturerna en ”bortaplan”. Det finns naturligtvis organisationer som 
är könsligt motiverade, till exempel Feministiskt Initiativ, men dessa 
organisationer bör inte ses som baserade på kärleksverksamhet utan på 
arbetsverksamhet. Dessa organisationer handlar i hög grad om kärleken och 
dess villkor, men det som bär upp organisationerna är arbetsaktivitet.  
     Jag vill hävda att arbetets mer självklara koppling till samhällsstrukturerna 
leder till att de samhällsstrukturer som är starkt arbetspräglade (till exempel 
manliga livsformer) har ett övertag över andra strukturer (till exempel kvinnliga 
livsformer) i samhället. En intressant fråga att ställa i sammanhanget är denna: 
om nu samhällsstrukturerna är arbetets hemmaplan, är då människor (eller 
”ägare” som vi främst har benämnt de aktuella varelserna i denna bok) 
kärlekens hemmaplan? Och leder detta i sin tur till att det manliga övertaget på 
samhällsstrukturell mildras genom ett motgående kvinnligt övertag på 
människornas/ägarnas nivå?95 Jag är osäker på svaret, men tror ändå att svaret  
är att kärleken inte har en sådan hemmaplan på människornas nivå. Detta därför 
att kärleken tycks sakna den distinkta inriktningen som skulle behövas i sådana 
fall; kärleken fungerar i så hög grad genom sina bieffekter. Man kan här erinra 
sig Pessoas (2001:16) ord om att den älskande inte vet vad han älskar.  
     Vad är det mest speciella som hävdas om könsordningen i den här boken? 
Jag menar att det mest speciella är tesen att det kvinnliga vardagslivet 
kännetecknas mer av aktivitet än det manliga vardagslivet som är mer 
passivitetsinriktat. Just detta säger ju mitt resonemang om arbetsreceptorns 

                                                        
95 Frågan aktualiserades särskilt under ett intressant samtal som jag hade under avhandlingsarbetets 
gång. Det var ett samtal med en kvinna som tidigare hade arbetat på JämO (jag har glömt hennes 
namn) och som var väl insatt i Jónasdóttirs idéer om mäns exploatering av kvinnors kärlekskraft. Hon 
hade reflekterat över Jónasdóttirs tes, och funnit den problematisk när hon kopplade den till de 
erfarenheter av misshandlande män och misshandlade kvinnor som hon hade. Kvinnan hävdade att 
männen i regel hade sjunkit djupare än de misshandlade kvinnorna i de flesta av de fall hon kände 
till. De misshandlade kvinnorna hade i alla fall med sig detta, att de verkligen hade älskat, och detta 
att ha levt ut osjälvisk kärlek innebar en existentiell styrka även om de hade fått lida mycket i 
relationen till den våldsamme mannen. 
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dominans över arbetskraften i manligt arbete, kärlekskraftens dominans över 
kärleksreceptorn i kvinnlig kärlek, arbetets dominans över kärleken i manligt 
vardagsliv och kärlekens dominans över arbetet i kvinnligt vardagsliv. Denna 
min tes strider mot ingrodda föreställningar om att mannen är den aktive, och 
kvinnan den passiva. Idén är vidare i viss kontrast till Simone de Beauvoirs 
(2002:23-38) välkända diskussion kring ”immanens” och ”transcendens”. Den 
kvinnliga situationen bedöms här vara präglad av en statisk och passiv 
verklighet (immanens) där kvinnor inte kan leva ut den mänskliga förmågan att 
aktivt driva genom projekt i världen, utan istället är hårt bundna till biologiska 
realiteter. Män, däremot, präglas enligt detta resonemang av att de är varelser 
som överskrider de rent biologiska förutsättningarna och skapar och omskapar 
historia och samhälle. Jag har i denna bok velat peka på något annat. Det 
manliga livet kan tvärtom ses som ett passivt liv i och med att formandet av 
världen kräver en oerhörd underordning under nödvändigheter; och det 
kärleksdominerade, kvinnliga livet, kan betraktas som aktivt i och med att kärlek 
kan initieras spontant på ett sätt som inte arbete kan. I förlängningen av detta 
dyker också en annan lite ovan tanke upp: att det passiva kan dominera över det 
aktiva. Ty detta menar jag att den manliga överordningen bland annat innebär.   
Men någon total omkastning av de Beauvoirs idé kan jag inte göra. Ty även om 
manliga livsformer präglas starkt av passivitet, har de en projektinriktning (i och 
med inriktning på sociala strukturer bland annat) som naturligtvis är en viktig 
del i det som de Beauvoir kallar ”transcendens”, och som saknas i kvinnliga 
livsformer. 
     En mycket intressant sak att notera är, att ett slags döljande sker av den 
manliga passiviteten; det är ju istället främst aktivitet som vi kopplar ihop med 
det maskulina. Det passiva inslaget i arbete är verkligen, enligt min mening, 
påfallande om man fördjupar sig i fenomenet arbete – trots detta har arbete i 
stor utsträckning teoretiserats som aktivitet. Arbetsdominansen har setts som 
en aktivitetsdominans. Adriano Tilgher (1930:134) – pekar på hur stark 
aktivitetsfokuseringen är i det moderna samhället. Han hävdar att vi är präglade 
av en ”helig aktivitetsprincip” där aktivitet är det högsta goda. På 
komplementärt sätt ses passivitet som något ont. Man kan här fråga sig om 
arbetsformernas kulturella strukturer bidrar till ett slags döljande av arbetets 
passiva dimensioner. Eller varför är det annars så svårt för oss att se arbetets 
passivitet, när detta har varit relativt enkelt i andra tider? Under exempelvis 
antiken eller medeltiden var det naturligt att se arbetets passivitet; arbetet sågs 
som något människan var utsatt för, som en börda, som ett straff (Applebaum 
1992: del 1 & 2). Är det de kulturella strukturerna i de manliga livsformerna 
som gör detta seende så svårt för oss idag? 
     Förändringen i synen på arbete kan intressant nog jämföras med 
förändringen i synen på passion. Termen ”passion” har ju, som tidigare har 
nämnts, en etymologisk koppling till ordet passivitet. Och under medeltiden var 
det ett begrepp som tydligt teoretiserades som något passivt. Men om vi idag 
spontant reflekterar över ordet ”passion”, så tror jag att de allra flesta 
förknippar det med något aktivt, något energiskt. Denna omvandling av 
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passionsbegreppet förefaller ha skett när den romantiska  kärleken (som främst 
har besjungits av män) växte fram (Luhmann 1998:kap. 6). 
     Kan vi se två parallella mönster när det gäller begreppet arbete och 
begreppet passion? Kräver en maskuliniseringsprocess av begreppen, att de 
ideologiskt framställs som aktivitetsinriktade?  
 
 
En möjlig icke-dominans 
 
Ett genomgående tema i denna avhandling har varit emancipation. Och för att 
repetera: emancipation har jag definierat som stärkande av ägande (både av 
självägande och ägande av yttre ting). Denna definition implicerar att vi åsyftar 
något begränsat med emancipationsbegreppet; emancipation kan i enlighet med 
min definition inte användas, som så ofta görs, synonymt med utvecklandet av 
något allmänmänskligt gott. Det finns icke-emancipatorisk utveckling av 
mänskliga kapaciteter som jag tolkar som positiv, et cetera (till exempel 
utvecklandet av barns kapaciteter). Jag har hävdat att vi behöver veta vad 
emancipatoriskt arbete och emancipatorisk kärlek är, för att kunna förstå de 
exploateringsinriktade former som livsformsteorin har behandlat.  
     Jag har hävdat att det emancipatoriska arbetet går från nödvändighet till 
nödvändighet – det vill säga från underordning under diverse nödvändigheter 
(naturliga, sociala, materiella) till ett grepp, ett ägande av desamma. Om kärlek 
har det sagts, att den emancipatoriska typen av kärlek går från frihet till frihet. 
Från ett spontant, fritt givande av kärlekskraft, till en frihet hos 
kärleksmottagaren. Jag har tidigare hävdat att vi kan urskilja två emancipatoriska 
dominanser hos människans arbets- och kärleksförmågor. Den emancipatoriska 
dominansen i arbetsförmågan är att arbetsreceptorn dominerar över 
arbetskraften; den motsvarande hos kärleksförmågan är att kärlekskraften 
dominerar över kärleksreceptorn. Vad gäller relationen mellan arbete och kärlek 
så har jag hävdat att det emancipatoriska läget är ett läge av icke-dominans där 
arbetets och kärlekens båda olika karaktärer kan komma till uttryck, och där de 
inte sammanblandas. Det är svårt att tänka sig hur emancipatoriskt arbete och 
emancipatorisk kärlek mer konkret skulle gestalta sig. Och en konsekvens av 
denna svårighet är, att det är svårt att säga något om dessa konkretioners följder, 
det vill säga emancipatoriska arbetsformer, kärleksformer och livsformer.  
     Men det man kan säga först är, att emancipatoriska livsformer i hög grad bör 
vara medvetna effekter av människors handlande, istället för renodlade 
bieffekter av handlande som de nuvarande livsformerna är. Emancipatoriska 
livsformer måste alltså i hög grad vara sociala ägandestrukturer som människor 
medvetet har tänkt ut och skapat. Livsformerna behöver alltså i detta hänseende 
bli mer lika det vi kallar för livsstilar i dagens samhälle. Det är det 
emancipatoriska arbetets roll att skapa dessa strukturer, eftersom det 
emancipatoriska arbetet har potentialen att vara direkt byggande av 
samhällsstrukturer, som tidigare har nämnts. Den emancipatoriska kärleken 
producerar ju enbart samhällsstrukturella bieffekter, som sagts. Detta får till 
följd att det är det emancipatoriska arbetets roll att också skapa, eller snarare 
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justera, kärleksformerna. Kärleksformerna behöver först emergera spontant som 
bieffekter, eftersom den emancipatoriska kärleken producerar 
samhällsstrukturella bieffekter, och sedan får dessa kärleksformer alltså justeras 
genom insatser inom det emancipatoriska arbetet. 
    Vidare kan det hävdas att dominansrelationerna mellan dels arbetsform och 
kärleksform, och dels mellan livsformer, är något som måste vara frånvarande i 
ett emancipatoriskt tillstånd. För att balansen mellan arbete och kärlek på 
medierandets nivå, på görandets och skeendets nivå, skall kunna upprätthållas 
krävs förmodligen också balans på de sociala strukturernas nivå, det vill säga på 
arbetsformers, kärleksformers och livsformers nivå. Icke-dominans ser jag alltså 
som en självklar del av det emancipatoriska samhällstrukturella tillståndet. Vad 
denna icke-dominans mer precist betyder på samhällsstrukturell nivå är jag dock 
osäker på. Innebär icke-dominans att arbetsformer och kärleksformer helt slutar 
att interagera med varandra? Innebär det att de enbart befinner sig nära 
varandra men utan att de samverkar? Jag har ju tidigare resonerat kring att 
arbetet och kärleken (på medierandets nivå) båda behöver utvecklas på ett slags 
autonomt sätt, där båda processerna kan utveckla sina karaktäristika. Och om 
detta mönster går igen på samhällsstrukturell nivå så handlar det väl om att 
livsformer upphör som strukturer i egen rätt; och att den samhälleliga 
totaliteten som en sammanhängande struktur upphävs – kvar finns bara 
arbetsformer och kärleksformer som egna strukturer? Om detta blir fallet, kan 
man hävda att emancipatoriska livsformer är mellanstrukturella och icke-
dominanspräglade demiregulariteter, uppbyggda av strukturerna arbetsform och 
kärleksform. Jag kan här påminna om denna tabell 8:1:  
 
Tabell 8:1 Dimensioner av demiregulariteter 
 

 Inomstrukturell Mellanstrukturell  
Dominans  

 
 

Icke-dominans  Mellanstrukturell 
icke-dominans 

 
Men det är tänkbart att icke-dominans också kan betyda en viss begränsad 
interaktion mellan arbetsform och kärleksform; vi har då kvar livsformer som 
egna strukturer. Hur en sådan begränsad interaktion skall teoretiseras är osäkert; 
vi har då föga hjälp av exempelvis Wrights idéer om strukturell interaktion 
eftersom dominanstemat är för starkt hos denne teoretiker. Kanske kan idéer 
om ett slags federativt samröre mellan strukturer vara av intresse. Inspiration 
kan måhända i sådana fall hämtas från statsvetenskapen (Elazar 1987)… Hur 
som helst, blir resultatet då på följande sätt:   
 
Tabell 8:2 Dimensioner av demiregulariteter 

 Inomstrukturell Mellanstrukturell  
Dominans  

 
 

Icke-dominans Inomstrukturell 
icke-dominans 
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En sak som dock inte är lika självklar som att dominans mellan arbetsformer 
och kärleksformer bör upphöra utifrån emancipatoriskt perspektiv, är huruvida 
det kommer finnas manliga respektive kvinnliga livsformer i ett emancipatoriskt 
läge. Jag kan tänka mig att många inom dagens akademiska värld spontant 
tänker att det emancipatoriska tillståndet måste innebära könsneutrala 
samhällstrukturer, eftersom vi så intimt kopplar ihop könsindelningen med 
över- och underordning. Och det är mycket möjligt att emancipationen går i 
den könsneutrala riktningen, men säkert är det inte. Jag menar att Ann Bergman 
(2004:27ff) resonerar övertygande när hon hävdar att könsaspekten inte bör 
sammanblandas med maktaspekten. Vi kan tänka oss samhällsstrukturell 
indelning i manligt och kvinnligt utan över- och underordning, även om vi inte 
sett prov på mycket av detta genom historiens gång.  
     Ytterligare en sak som kan hävdas om emancipatoriska livsformer, är att 
dessa inte skulle ha sociocentrismer kopplade till sig. Och som påminnelse: 
sociocentrismerna betraktar jag som liggande på medierandets nivå, görandets 
och skeendets nivå, inte på livsformernas nivå. Det emancipatoriska läget 
fordrar livsformer som är mer öppna för andra livsformer än vad de nuvarande 
är (det är ju svårt att se något emancipatoriskt i de missförstånd och konflikter 
som sociocentrismerna orsakar). Jag vill hävda att vi både i arbete och kärlek 
turligt nog ser möjligheter att överkomma sociocentrismerna. I arbetets 
inneboende inriktning på naturlig nödvändighet ser vi en sådan möjlighet. 
Denna inriktning innebär en orientering mot världens objektiva och 
strukturerade karaktär, eller kortare uttryckt: objektivitet – och detta är ju raka 
motsatsen till sociocentrism. Och i kärlekens orientering mot den andre/det 
andra utanför mig själv kan också ett anti-sociocentriskt drag noteras. Om 
kärlekens drag mot ”det andra” stärks tycks sociocentrismerna kunna upphävas 
utan större svårigheter i och med att annanhetsdraget leder till att man bejakar 
det annorlunda i andra personers livssituation. 
     Jag har tidigare nämnt dominansformen ”utvecklingshämmande dominans” 
och förutskickat att jag skulle ta upp denna i samband med emancipationstemat. 
Det är nu dags. Den utvecklingshämmande dominansen var alltså en dominans 
där den överordnade strukturen hindrar en spontan utvecklingsprocess hos den 
underlydande strukturen. Jag nämnde exemplet med den kapitalistiska staten. 
Om denna stat slutade spela sin roll kanske kapitalismen spontant skulle övergå 
i ett mer socialistiskt tillstånd. Frågan om utvecklingshämmande dominans är 
mycket viktig när vi behandlar emancipatoriska livsformer. Om 
utvecklingshämmande dominans råder, så skulle underlydande strukturerna mer 
eller mindre automatiskt gå i en emancipatorisk riktning, om den överordnade 
strukturen lyftes bort. (Det är dock viktigt att här betona ordet ”riktning”. 
Strukturerna kan inte automatiskt nå det emancipatoriska målet fullständigt 
eftersom emancipatoriska livsformer, som tidigare sagts, behöver skapas 
medvetet av människor.) Hur som helst: om till exempel kärleksformens 
dominans (dominansen av bekräftarnas kärleksform) lyftes bort från 
husmoderns arbetsform så skulle denna arbetsform direkt gå i en 
emancipatorisk riktning. Eller om egenarbetets dominans över de 
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bemyndigades kärleksform i självständighetens livsform upphörde så skulle 
kärleksformen bli mer eller mindre omedelbart gående mot ett emancipatoriskt 
givande av kärlekskraft. Om utvecklingshämmande dominans råder tycks det 
vara relativt lätt att nå ett emancipatoriskt tillstånd. Vi skulle då få ett slags 
draghjälp i förändringsprocessen av de samhällsstrukturella kapaciteterna i sig 
själva. Men det är ju naturligtvis högst osäkert om en sådan 
utvecklingshämmande dominans verkligen råder mellan de strukturer vi 
behandlar i denna bok. Är det så att vi inte kan finna en utvecklingshämmande 
dominans, tyder mycket på att vägen till emancipation kan vara rejält besvärlig. 
I sådana fall skulle det inte hjälpa att lyfta av den överordnade strukturen från 
den underordnade; den underordnade skulle inte ha en egendynamik som ledde 
den i emancipatorisk riktning. Man kan här tänka att över- och underordningen 
har lett till ett slags ”skador” som är svåra att reparera.  
 
 
Sammanfattning 
 
Jag har i detta kapitel diskuterat dominansen mellan manliga och kvinnliga 
livsformer, samt emancipatoriska livsformer. Vad gäller dominansen mellan 
nuvarande livsformer så menar jag att man kan tala om två livsformsblock – ett 
manligt och ett kvinnligt – som i sig är strukturer.  
     Det manliga livsformsblocket dominerar över det kvinnliga livsformsblocket 
genom en ramsättande dominans. Detta innebär bland annat att det manliga 
livsformsblocket möjliggör en komplementaritet hos det kvinnliga; femininitet 
finns som ”det andra” i relation till det maskulina. I och med att dominansen är 
ramsättande är den formmässig och innehåller därför inget dominansinnehåll. 
     Orsaken till att manliga livsformer dominerar över de kvinnliga bedömer jag 
vara att de manliga livsformerna är arbetsdominerade. I och med att de är 
arbetsdominerade är de mer samhällsstrukturellt inriktade, vilket i sin tur leder 
till att det samhällsstrukturella planet är de manliga livsformernas hemmaplan. 
På grund av arbetsdominansen (och därmed den samhällsstrukturella 
inriktningen) är det naturligt att det bildas intresseorganisationer (korporativa 
agenter) för att tillvarata de intressen som personerna som lever manliga 
livsformer har. 
     Ett emancipatoriskt tillstånd rörande livsformerna har jag sett som ett 
tillstånd där det råder icke-dominans mellan livsformerna. Jag har pekat på 
svårigheterna att uttala sig om det emancipatoriska läget. Det är svårt att avgöra 
om emancipatoriska livsformer kommer att vara könsmärkta eller ej. Vidare är 
det svårt att avgöra hur svår en förändring i emancipatorisk riktning är. Har 
rådande arbetsformer och kärleksformer kapacitet att automatiskt börja gå i rätt 
riktning om den strukturella dominansen avskaffas? Denna fråga har jag 
behandlat med begreppet ”utvecklingshämmande dominans”.  



 154 

9 Sammanfattande diskussion 
 
 
Syftet med den här avhandlingen var att utveckla de centrala klustren av 
begrepp inom den realistiska livsformsteorin. Jag ville utveckla begreppen 
arbete, kärlek och livsform och begrepp som är nära kopplade till dessa 
kärnbegrepp. Min tes var att livsformsteorin handlar om en rad dominanser – 
mellan både personliga och icke-personliga entiteter. Korteligen hävdar jag att 
livsformsteorin handlar om personliga dominanser, ägande som jag benämner 
det, som omgärdas av icke-personliga, strukturella dominanser på både 
subpersonlig och social nivå. 
     Jag ville att avhandlingen skulle gå i två riktningar. Dels skulle den 
specificera begrepp – jag vill ha en klarare bild, mer exakta begrepp rörande 
arbete, kärlek och livsform. Dels ville jag bygga ihop begreppen mer. Mitt 
dominanstema ser jag som ett försök till syntetisering; och jag menar att det är 
ett tema som redan finns i teorin, i och med diskussionen kring de manliga 
livsformernas dominans över de kvinnliga. 
     Dominanstemat är ett sätt att förverkliga en mer konkret undersökning av 
strukturer, där samspel mellan strukturer studeras, inte enbart strukturer i 
isolering. Dominanstemat blir ett sätt att koppla den realistiska livsformsteorin 
till nutida utvecklingar inom kritisk realism, där strukturers aktualisering och 
samspel mer fokuseras, jämfört med tidig kritisk realism. Mitt grundläggande 
begrepp för att behandla strukturers konkretion och samspel är 
demiregularitetsbegreppet. Demiregulariteter är partiella händelse-
regelbundenheter och dessa kan brytas upp i två dimensioner. Dels dominans 
och icke-dominans, och dels en dimension som handlar om huruvida 
händelseregulariteter är inomstrukturella eller mellanstrukturella. 
 
Tabell 9:1. Dimensioner av demiregulariteter 
 

 Inomstrukturell Mellanstrukturell 
 

Dominans 
Inomstrukturell 
dominans 
 

Mellanstrukturell 
dominans 
 

 
Icke-dominans 

Inomstrukturell 
icke-dominans 
 

Mellanstrukturell 
icke-dominans 
 

 
 
Jag intresserar mig för följande dominanser i avhandlingen. Dels den personliga 
dominansen: människors dominans över sig själva i ägandet. Och dels de 
strukturella dominanser som omgärdar detta ägande: arbetsreceptorns 
dominans över arbetskraften i manligt arbete, kärlekskraftens dominans över 
kärleksreceptorn i kvinnlig kärlek, arbetets dominans över kärleken i manligt 
vardagsliv, kärlekens dominans över arbetet i kvinnligt vardagsliv, samt de 
manliga livsformernas dominans över de kvinnliga i samhället. 
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     Jag väljer ett fokus på ägande av flera skäl. Bland annat passar det ihop med 
den exploateringstematik som tidigare funnits i livsformsteorin. Vidare passar 
det ihop med det emancipationstema som åtminstone har funnits implicit i 
teorin tidigare. Emancipation ses i denna studie som stärkande av ägande; 
exploatering ses som försvagande av ägande. 
     I jämförelse med tidigare realistiskt livsformsteoretiserande så innehåller 
denna undersökning mycket mer resonemang kring människan och hennes 
artspecifika kapaciteter. Jag befinner mig alltså inte enbart på ett 
samhällsstrukturellt plan i boken. Detta fokus på människan och hennes 
kapaciteter menar jag är nödvändigt om människorna verkligen har förts in i 
livsformsteorin, som tidigare har hävdats i livsformssammanhang. 
     I kapitel 4 diskuterar jag människans arbets- och kärleksförmågor. Jag menar 
att båda dessa har en dubbelhet av aktivitetskapacitet och passivitetskapacitet 
inom sig. Betoningen av det passiva är nytt gentemot tidigare realistisk 
livsformsteori. Förutom aktivitetskapaciteterna arbetskraft och kärlekskraft 
resonerar jag också kring passivitetskapaciteterna arbetsreceptor och 
kärleksreceptor. Jag behandlar var och en av dessa förmågor. Jag gör den här 
översikten över vad kapaciteterna innehåller: 
 
Tabell 9:2. Egenskaper inom arbetsförmåga och kärle ksförmåga 

 
 
Som delar av förmågorna betraktar jag: typ av kapacitet, grundläggande 
inriktning, konsistens, uthållighet, mobilitet samt funktion gentemot andra 
mänskliga förmågor. 
     Arbetskraften ses om en aktivitetskapacitet, den är förenande, mjuk till sin 
konsistens, den är relativt utmattningsbar, stationär på individen, samt 
igångdragande av andra mänskliga förmågor. Arbetsreceptorn betraktas som en 
passivitetskapacitet som är förenande, hård, stationär och igångdragande. Och 

 

 

Arbetskraft Arbets- 
receptor 

Kärlekskraft Kärleks-
receptor 

Typ av 
kapacitet 

Aktivitets- 
kapacitet 

Passivitets- 
kapacitet 

Aktivitets- 
kapacitet 

Passivitets- 
kapacitet 

Grundläggande 
inriktning 

Förenande Förenande Pluraliserande Förenande 

Konsistens Mjuk Hård Mjuk Mjuk 

Uthållighet Relativt 
utmattningsbar 

- Relativt 
överflödande 

- 

Mobilitet Stationär Stationär Transfererbar Stationär 

Funktion 
gentemot andra 
mänskliga 
förmågor 

Igångdragande Igångdragande Igångdragande Igångdragande 
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kärlekskraften i sin tur är en aktivitetskapacitet som är pluraliserande till sin 
grundläggande inriktning, mjuk till sin konsistens, relativt överflödande, 
transfererbar samt igångdragande. Kärleksreceptorn, till sist, är en 
passivitetskapacitet som är förenande, mjuk till sin konsistens, stationär och 
igångdragande av andra mänskliga kapaciteter. 
     När arbets- och kärleksförmågan är aktualiserade tycks det uppstå 
dominansrelationer inom förmågorna. Jag hävdar att vi kan se två 
demiregulariteter inom dessa nämnda förmågor: arbetsreceptorns dominans 
över arbetskraften i manligt arbete och kärlekskraftens dominans över 
kärleksreceptorn i kvinnlig kärlek. Båda dessa demiregulariteter är i sig 
förhållandevis emancipatoriska – problemen med icke-emancipatoriska livs-
former hittar vi alltså inte i detta kapitel. 
     I kapitel fem behandlar jag arbetet och kärleken, och detta handlar om att 
arbetsförmågan och kärleksförmågan är aktualiserade och då drar med sig hela 
människan så att en helhetlig aktualisering sker. Till skillnad från tidigare 
karlstadsteori ser jag arbetets och kärlekens nivå som en nivå mellan individer 
och sociala strukturer, som en medierande nivå. Arbetet definieras som görande 
och skeende i nödvändighetens sfär. Nödvändighetens sfär ses som det 
möjlighetsfält där den naturliga nödvändigheten kan hanteras. Skeende är här 
ett nytt begrepp och syftar på att människans passivitetskapaciteter aktualiseras. 
Arbete är inte bara något som människan gör, utan även något hon passivt 
utsätts för. Jag hävdar att det emancipatoriska arbetet går ”från nödvändighet 
till nödvändighet”. Från nödvändighet som ett yttre tryck, till ett grepp om 
nödvändigheten så att den kan användas för mänsklig överlevnad och 
utveckling. Detta emancipatoriska grepp om nödvändigheten betecknar jag som 
ett sexfaldigt ägande: för det första nås ett ägande av bruksvärden som behövs 
för överlevnad (”till nödvändighet” blir här ”till necessities”). För det andra nås 
ett ägande av värden som inte konsumeras/förbränns utan behålls, jag kallar 
detta för ackumulationsvärden. För det tredje förstärks ägande av en själv i och 
med att excellens eller mästerlighet uppövas genom arbetsaktiviteten. För det 
fjärde uppstår eventuellt ägande av en konkret arbetsprodukt (detta förutsätter 
förstås att en konkret arbetsprodukt blir resultatet av arbete – och så är ju inte 
alla emancipatoriska arbeten utformade). För det femte uppstår ett ägande av 
arbetsgemenskap och av sociala strukturer i och med arbetskraftens förenande, 
sociala inriktning. Och för det sjätte, slutligen, uppstår ett ägande av världens 
strukturerade karaktär på generellt plan, ett ägande av naturlig nödvändighet. 
     Jag konstaterar vidare att vi befinner oss långt ifrån detta emancipatoriska 
arbete i dagens värld. De flesta arbeten präglas av exploatering; men även de 
arbeten som inte präglas av exploatering (till exempel egenarbetet) kan inte ses 
som emancipatoriska eftersom emancipationen kräver avgörande storskaliga 
samhällsförändringar.   
     Vad gäller kärlek så definierar jag den på motsvarande sätt som görande och 
skeende i frihetens sfär. Frihetens sfär ses då ses ett möjlighetsfält för mänsklig 
frihetsutlevelse. Den emancipatoriska kärleken går ”från frihet till frihet”. Från 
en fri spontanitet i givandet av kärlekskraft till en fri lätthet i mottagandet av 
kärlek genom kärleksreceptorns aktualisering. Till skillnad från det 
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emancipatoriska arbetet har inte den emancipatoriska kärleken den tydliga 
samhällsstrukturella inriktningen. Medan arbetet direkt bygger sociala 
strukturer, bygger kärleken samhällsstrukturer endast som bieffekter. Detta har 
betydelse för resonemanget längre fram i boken. Eftersom ägandet spelar en 
viktig roll i den här boken har jag även anlagt ett ägandeperspektiv på kärleken. 
Och då menar jag att den emancipatoriska kärleken leder till att starka självägare 
skapas. I kärlek kan man ge till andra ett basalt självägande som inte kan uppnås 
genom arbetet. Nåväl, den reellt existerande kärleken befinner sig långt från den 
emanciapatoriska. Denna nu reellt existerande kärleken präglas av att kvinnor 
ger mer kärlekskraft än män. 
     Jag diskuterar också kring begreppet vardagsliv och ser det som 
kombinationen av arbete och kärlek. Det emancipatoriska vardagslivet är ett 
vardagsliv där både arbetets och kärlekens karaktäristika kan komma till uttryck 
hos både män och kvinnor. Både män och kvinnor skall kunna färdas både från 
nödvändighet till nödvändighet och från frihet till frihet. Problemet med 
rådande vardagslivet är, bland annat, att arbete och kärlek blandas samman. I 
manligt vardagsliv dominerar arbetet över kärleken och i det kvinnliga 
dominerar kärleken över arbetet. Jag förklarar dessa dominanser genom att peka 
på det karaktäristiska i göranden och skeenden – göranden och skeenden är 
inriktade på hela människan. Både arbetet och kärleken är ”imperialistiska” till 
sin natur och tränger därför lätt undan det andra görandet och skeendet.        
     I kapitel sex kommer jag in på manliga livsformer. Jag hävdar om dessa, att 
de präglas av att arbetsformen dominerar över kärleksformen. När jag skall 
diskutera dominansen på livsformernas nivå skiljer jag på dominansformer och 
dominansinnehåll. Dominansformer är det formella arrangemanget mellan olika 
strukturer och jag räknar då främst med följande: Ramsättande dominans, som 
är en dominans där den överordnade strukturen endast sätter ramarna för den 
underordnade; ramar inom vilka den underordnade kan utvecklas relativt fritt. 
Sedan har vi influerande dominans där den överordnade strukturen griper in i 
den underordnade men där ändå strukturerna existerar relativt separat. Till sist 
inkorporerande dominans där den överordnade strukturen ingriper så kraftigt i 
den underordnade att strukturerna framträder i ett slags sammanbyggd existens. 
     Dominansinnehåll kallar jag den ”policy” som den överordnade strukturen 
”driver” gentemot den underordnade. Dominansinnehåll innebär alltså det som 
dominansen ”handlar om”.   
     När det gäller dominansformer så hävdar jag att dominansformen i 
investorns-kapitalistens livsform, arbetarlivsformen och karriärens livsform är 
influerande till sin karaktär, medan självständighetens livsform präglas av 
inkorporerande dominansform. 
     Dominansinnehållet i manliga livsformer handlar om ägande. Och jag tar  
härmed upp det sexfaldiga ägande som jag talade om i kapitel 5. Vissa sätt att 
äga överförs till kärleksformen. Ett visst konsumistiskt inslag med inriktning på 
bruksvärden, har de manliga livsformerna gemensamt, och det sker därför en 
gemensam överföring från arbetsform och kärleksform. I övrigt skiljer sig 
överföringen åt, vilket kan ses i tabellen 9:3, beroende på vilken 
ägandeinriktning som finns i arbetsformen.   
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Tabell 9:3. Dominansinnehåll mellan arbetsform och kärleksform i manliga 
livsformer 

 Investorns 
och 
kapitalistens 
livsform 

Arbetarlivs-
formen 

Karriärens 
livsform 

Självständig-
hetens 
livsform 

Ägande av 
bruksvärden 

+ + + + 

Ägande av 
ackumulations
värden 

+ - + - 

Ägande av 
aktivitet 
(excellens) 

- - + - 

Ägande av 
konkret 
produkt 

+ - - +/- 

Ägande av 
socialitet 

+ + + + 

Ägande av 
naturlig 
nödvändighet 

- - + - 

 
 
Ägande av ackumulationsvärden finns som dominansinnehåll i investorns och 
kapitalistens livsformer. Ett ägande av aktivitet överförs bara inom karriärens 
livsform. När det gäller ägande av konkret produkt så finner vi denna inriktning 
i de icke-exploaterade investorns och kapitalistens livsformer och 
självständighetens livsformer (Men inte i den tjänstespecifika varianten av 
självständighetens livsform eftersom konkreta produkter inte produceras här). 
Och ägande av socialitet menar jag finns i alla manliga livsformer, bland annat 
därför att alla dessa livsformer är grund för intresseorganisationer. Däremot är 
ett ägande av den naturliga nödvändigheten endast ett dominansinnehåll inom 
den kunskapsinriktade karriärens livsform. 
     Om jag övergår till de kvinnliga livsformerna så använde jag begreppen 
dominansform och dominansinnehåll även på dem. Jag diskuterade endast tre 
kvinnliga livsformer – den kvinnliga motsvarigheten till investorns-kapitalistens 
livsform diskuterades inte, eftersom den ännu så länge mest är en livsform som 
är teoretiskt förutsatt och alltså ej är undersökt empiriskt. Jag hävdade att 
husmoderns livsform präglas av en inkorporerande dominansform, och 
representationshustruns livsform samt medhjälperskans livsform kännetecknas 
av influerande dominansform. 
     Dominansinnehållet menade jag handlar om ”andras ägande”. Förutom det 
ägande som diskuterades i samband med manliga livsformer, får vi här också ett 
ägande som är typiskt kopplat till kärleken – nämligen ”andras basala 
självägande”. Som jag tidigare har sagt, så är det kärleken som har förmågan att 
ge basalt självägande, inte arbetet. Och alla kvinnliga livsformer har en 
inriktning på andras basala självägande i dominansinnehållet. En inriktning på 
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andas ägande av bruksvärden finns som dominansinnehåll i husmoderns 
livsform och i medhjälperskans livsform. När det gäller andras ägande av 
ackumulationsvärden så finner vi detta i alla tre kvinnliga livsformers 
dominansinnehåll. Dominansinnehållet gällande andras ägande av excellens 
återfinns bara i representationshustruns livsform. Och inriktning på andras 
konkreta produkt finns bara i självständighetens livsform, i den varuspecifika 
varianten. Vad beträffar andras ägande av socialitet så finner vi detta 
dominansinnehåll i husmoderns och medhjälperskans livsformer. Och andras 
ägande av naturlig nödvändighet finns med som dominansinnehåll i 
representationshustruns livsform. 
 
Tabell 9:4. Dominansinnehåll mellan kärleksform och  arbetsform i kvinnliga 
livsformer 
 
 Husmoderns 

livsform 
Representations-
hustruns livsform 

Medhjälperskans 
livsform 

Andras basala 
självägande 

+ + + 

Andras ägande av 
bruksvärden 

+ - + 

Andras ägande av 
ackumulationsvärden 

+ + + 

Andras ägande av 
aktivitet (andras 
excellens) 

- + - 

Andras ägande av 
konkret produkt 

- - +/- 

Andras ägande av 
socialitet 

+ - + 

Andras ägande av 
naturlig nödvändighet 

- + - 

 
Kapitel 8 behandlar dominansrelationen mellan manliga och kvinnliga 
livsformer, samt tänkbara emancipatoriska livsformer. Jag hävdar att 
dominansformen mellan manliga och kvinnliga livsformer är ramsättande. De 
manliga livsformerna begränsar de kvinnliga livsformerna men ger utrymme för 
kvinnlig annanhet. Något dominansinnehåll finns alltså inte. Jag hävdar att det 
manliga övertaget beror på att de arbetsdominerade manliga livsformerna är 
mer samhällsstrukturellt inriktade än de kvinnliga. (Och detta beror i sin tur på 
att arbetet är mer samhällsstrukturellt inriktat än kärleken.) 
Samhällsstrukturerna är alltså de manliga livsformernas ”hemmaplan”. Detta 
gör att intresseorganisationer, korporativa agenter med Archers terminologi,  
lättare bildas utifrån manliga livsformer. 
     Vad gäller emancipatoriska livsformer så betonar jag svårigheten i att uttala 
sig om dessa. Det är mycket svårt att uttala sig om emancipatoriskt arbete och 
emancipatorisk kärlek, och emancipatoriska samhällsstrukturer är ytterligare ett 
steg bort, eftersom de är följder av emancipatoriska arbets- och kärleks-
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processer. Men jag påstår i alla fall att emancipatoriska livsformer bör präglas av 
icke-dominans mellan arbetsformer och kärleksformer – en icke-dominans som 
motsvarar den som bör råda på arbetets, kärlekens och vardagslivets nivå. 
Vidare: På ett annat sätt än dagens, bör de emancipatoriska livsformerna vara 
medvetet konstruerade – detta livsformskonstruerande är faktiskt en uppgift 
som det emancipatoriska arbetet (inte den motsvarande kärleken) är förmöget 
att utföra. Vidare hävdar jag att sociocentrismerna bör vara avskaffade i 
emancipatoriska livsformer – och att detta kan möjliggöras genom bland annat 
det emancipatoriska arbetets inriktning på naturlig nödvändighet och 
objektivitet. Huruvida emancipatoriska livsformer är könsmärkta eller inte, är 
en fråga som jag inte kan besvara. 
     Jag har nu försökt att redovisa det viktigaste som har framkommit i den här 
boken. Men är det sant, det jag hävdar? Detta måste naturligtvis avgöras av 
eventuella kommande empiriska livsformsundersökningar. Något som jag tror 
är hotat av empiriska undersökningar, är själva symmetrin i teorin: en 
dominans, en motdominans, et cetera (arbetsreceptorns dominans över 
arbetskraften; kärlekskraftens dominans över kärleksreceptorn; arbetets 
dominans över kärleken; kärlekens dominans över arbetet). Man undkommer ju 
inte estetiska hänsynstaganden när man arbetar med sådan här teoriutveckling. 
Jag hävdar ju verkligen att det finns skäl att framhäva dessa rörelser och 
motrörelser; men det går inte att förneka att estetiska hänsyn rörande 
symmetrier smugit sig in och gjort att jag kanske har pressat begreppen för hårt. 
Detta måste ju eventuella empiriska undersökningar i så fall avslöja.  
     En metodmässig konsekvens av min teoriutveckling kan också nämnas här. 
Min större människofokusering, genom fokus på arbets- och kärleksförmågor 
och göranden och skeenden, får konsekvenser för hur livsformsintervjuer kan 
gå till.96 Den inriktning på livshistoria som redan finns i livsformsintervjuerna, 
behöver utökas för att vi mer skall kunna ta till vara den människoorientering 
som har stärkts i den här studien. 
     Fler renodlat teoretiska studier är väl knappast befogade inom den realistiska 
livsformsteorin för tillfället – det är hög tid för empiriska undersökningar! – 
men om det ändå skulle utföras teoretisering, så finns det några saker som är 
särskilt viktiga. Jag tänker då på de områden som jag av pragmatiska skäl fick 
lämna bakom mig, som jag inte lyckades föra med mig genom min studie. Det 
handlar särskilt om mål—medel-analys samt resonemang kring kulturella 
strukturer. Går dessa teman att kombinera med mitt fokus på dominanser? 
Möjligtvis behöver en inriktning på mål—medel-analys och kulturella 
strukturer, utgå från det begrepp som är överordnat begreppet dominans – 
hierarkibegreppet. Som nämndes i inledningskapitlet så menar jag ju att 
hierarkier finns även i de fall där det inte handlar om kausal påverkan (till 
exempel mellan abstrakta entiteter som begrepp). Mål—medel-relationen ser jag 
ju som en tydlig hierarkisk relation mellan olika begrepp (där mål är hierarkiskt 
överordnade medel); och rent allmänt tycks livsformernas kulturella strukturer 

                                                        
96 För information om den intervjuguide som har använts i realistiska livsformsundersökningar, se 
Karlsson (1987). 
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(ideologier) innebära tydliga hierarkiseringar av vad som är viktigt och mindre 
viktigt i vardagslivet. Om begreppet ”hierarki” används som en begreppslig 
startpunkt kan vi teoretisera både rangordning mellan entiteter som kausalt 
påverkar varandra (som sociala ägandestrukturer), och en rangordning mellan 
abstrakta entiteter (som begrepp inom livsformers kulturella strukturer, CEP) 
där kausal påverkan är frånvarande. Vi skulle med hierarkibegreppet kunna 
förena fokus på naturlig nödvändighet med fokus på logisk nödvändighet. Och 
på detta sätt kanske den svenska och den danska teorin skulle kunna börja att 
närma sig varandra… 
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Summary 
 
Based on previous research by Liselotte Jakobsen, Jan Ch Karlsson and Tuula 
Bergqvist the present dissertation contributes to develop a specific theory about 
everyday life called “realist life mode theory”. This theory is based on critical 
realism. Its central concepts are “work”, “love” and “life mode”. The wider 
background of the theory is the Danish life mode analysis developed by 
Thomas Højrup in the 1980:s.  
     The aim of the study is to develop the central clusters of concepts in the 
realist life mode theory – i. e. “work”, “love” and “life mode”. These concepts 
are seen as clusters since other related concepts are developed in connection to 
them. In connection to work I discuss the concepts of “labour power”, “labour 
receptor”, and “work form”; in relation to love, I discuss “love power”, “love 
receptor” and “love form”. And “life mode” is connected to the concept of 
“everyday life” in a more exact way than in previous research. 
     The argument of this study is that realist life mode theory is about two 
fundamental types of dominance – personal dominance and structural 
dominance. The notion of “personal dominance” is used as synonymous with 
“ownership”. I use a de facto-oriented, and non-judicial definition of ownership 
as “effective control”. “Structural dominance” is dominance between non-
personal, non-conscious entities. Life mode theory is a theory about ownership 
surrounded by structural dominances both beneath the owning person (sub-
personally), and above (socially). 
     Concepts are developed in a theoretical fashion. The study should be 
positioned in the middle ground between a highly theoretical social theory and 
an empirically grounded theorizing. 
     Chapter 2 introduces realist life mode theory. I argue that the concepts of 
“multiculturalism”, “necessity” and “everyday life” can function, on the one 
hand, as lenses in which we can see the totality of life mode theory, and, on the 
other hand, can be drawn on to point out differences between the Danish life 
mode theory, and the Swedish realist life mode theory. Multiculturalism means 
that each territorially based society (for example Sweden or Denmark) contains 
different struggling life modes, with specific material and cultural structures. To 
each life mode a “sociocentrism” is coupled, that is a certain “blindness” for 
other life modes. In the realist life mode theory we are discussing male and 
female life modes. The male life modes include: “the investor life mode-the 
capitalist life mode”; “the worker life mode”; “the career life mode” and “the 
independent life mode”. The female life modes include: “the housewife life 
mode” (coupled to worker life mode); “the backing up women life mode” 
(coupled to the career life mode); and the “the assisting woman life mode” 
(coupled to the independent life mode). The male life modes dominate the 
female life modes. 
     The Danish theory focus on social structures that are logically necessary for a 
specific formation of society, for example Denmark, to be what it is. Realist life 
mode theory in contrast discusses, in a typical critical realist way, a natural 
necessity that structures the world and the society. In realist life mode theory 
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we study causal capacities – both analytically, in isolation; and synthetically 
when capacities interplay in actualizations. Causal capacities are studied on 
several levels: sub-human; human and social. The relation between agency and 
social structure are conceptualized with the help of Margaret S. Archer´s notion 
of “analytical dualism” according to which a clear distinction between human 
capacities and social structural capacities is made. 
     Højrups theory has a socioeconomic bias. Everyday life is to a large extent 
seen as based on economic structures. The realist life mode theory has a 
broader view on everyday life and argues that it consists of work (economic 
production) and love (sociosexual production). From work – defined in 
previous research as “doing in the sphere of necessity” – different work forms 
emerges, and from love, social love forms emerges. Each life mode consists of 
one “work form” and one “love form”.  
     Both work and love have great emancipatory potentials, and this theme is 
discussed in the present study. But, unfortunately, existing work and love 
practices are to a great extent exploitative. Labour power is exploited in 
capitalism, and love power in patriarchy. 
     In Chapter 3 I discuss the concepts of “demiregularity”, “structural 
dominance”, and “personal dominance” (ownership) that are drawn on 
throughout the study. In connection to the ownership discussion I introduce 
“owner” as a more adequate concept for conceptualizing “the human side” in 
the agency–structure-discussion. In contrast to an agent, an owner can be 
characterized as both active and passive. In the third chapter I am also 
discussing the emancipatory dimension of realist life mode theory and define 
“emancipation” as strengthening of ownership. 
     Chapter 4 discusses the human capacities of work and love. I introduce the 
concepts of “active capacity” and “passive capacity” and argue that both work 
and love have active and passive dimensions. Humans have labour power and 
labour receptor; and love power and love receptor. I further analyze the 
properties in these capacities. For example: I argue that the labour receptor has 
a “hard” consistence; it´s a capacity for hard struggles in the world. In addition, 
I call love power an overflowing capacity which is increasing when used. It is 
argued in the chapter that male work consists of a type of dominance where the 
labour receptor dominates the labour power; and female love is characterized 
by a type of dominance where the love power dominates the love receptor. And 
both these dominances are seen as quite emancipatory; the problem of 
patriarchy is not found on this level.   
     In the next chapter, chapter 5, the processes of work and love are analyzed. 
I see these processes as mediating between agents (or owners) and social 
structures (life modes). I define work as “doing and occuring in the sphere of 
necessity”, and love as “doing and occuring in the sphere of freedom”. The 
“sphere of necessity” is a sphere where there are specific possibilities for 
grasping natural necessity. The “sphere of freedom” is defined as a field of 
possibilities where it is especially easy to experience freedom. “Doing” is a 
broad and deep actualization of human active capacities (not only labour power 
or love power); and “occurring” is a broad and deep actualization of human 
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passive capacities (not only labour receptor or love receptor). In both work and 
love there can be exploitation or emancipation. Exploitation is conceptualized 
as reduction of ownership; emancipation as increasing of ownership.  In work 
there are especially possibilities for ownership of the material surroundings. In 
love humans produces each other as self-owned persons through transaction of 
love power. The emancipatory work goes “from necessity to necessity” – from 
necessity as a burden to necessity as a possibility for human development. In 
the emancipatory love the way goes “from freedom to freedom”; from the free 
and spontaneous giving of love power to the liberation in the reception of love. 
The emancipatory everyday life is a life of balance, where both “a way of 
necessity”, and “a way of freedom” are possible for both men and women.   
     In the existing society we are far from emancipation, though. In male 
everyday life work dominates love, and in female everyday life love dominates 
work. 
     The societal result of the processes of work and love are discussed in the 
chapters of 6, 7 and 8.    
     I analyze the male life modes in chapter 6. When I am discussing the 
dominance between social structures I make a distinction between the 
“dominance form” and the “substance of dominance”. I conclude that in all 
male life modes the work form dominates the love form. However, the 
dominance form and the substance of dominance are different between the life 
modes. Concerning the dominance forms I found the following categories: “the 
framing dominance form”, “the influencing dominance form” and “the 
incorporating dominance form”. The capitalist-investor life mode, the worker 
life mode, and the career life mode have an influencing dominance form. The 
independent life is related to the incorporating dominance form. Turning to the 
the substance of dominance I argue that this is what the dominance “is about”. 
In a metaphoric sense we can talk about the “policy” of the structural 
dominance. In all male life modes the dominance “is about” ownership. The 
types of ownership relevant in working life – for example ownership of 
necessities for consumption – are transported into the area of love. All male life 
modes are “consumer oriented” and therefore oriented towards exploitation 
when it comes to female love power. But details concerning the substance of 
dominance are different between the male life modes. 
     Drawing on the notions “dominance forms” and “substance of dominance” 
as in chapter 6, chapter 7 analyzes the female life modes. The love form is 
dominating the work form in female life modes. I conclude that the house wife 
life mode is characterized of incorporating dominance form, and in the backing 
up womans life mode and the the assisting woman life mode we find the 
influencing dominance form. The substance of dominance can be described as 
“others ownership”. All female life modes are focused on the strengthening of 
mens selfownership. But we find many other forms of strengthening of male 
ownership in female life modes; the details of substance of dominance between 
these life modes are varied.  
     In chapter 8 I discuss the relation between male and female life modes. I 
argue that the male life modes are dominating the female life modes. The form 
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of this dominance is the framing dominance form. While the male life modes 
provide the frames for female life modes; the female life modes have there own 
free space inside these frames. In my reasoning, the framing dominance form 
has no substance of dominance. I argue that the dominance is made possible 
because the work-dominated, male life modes are more oriented towards 
building social structures and organizations than the female life modes.  
     In this chapter I also discuss possible but non-existent emancipatory life 
modes. I conclude that emancipatory life modes are characterized by non-
dominance between work form and love form; and that an emancipatory life 
mode never dominates other life modes. Emancipatory life modes are intended 
results of social processes; not unintended as the present life modes. 
     Chapter 9 consists of a concluding discussion.  
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Ordlista 
 
 
Aktivitetskapacitet. En kapacitet att vara aktiv, att göra. 
 
Arbete. Görande och skeende i nödvändighetens sfär. En mänsklig aktiv och passiv 
process som befinner sig på ett plan mellan mänskliga förmågor och sociala strukturer. 
Processen har emancipatoriska möjligheter. 
 
Arbetsform. Social struktur som blir resultat (huvudsakligen bieffekt) av att arbete 
utförs. En arbetsform innehåller dels en social ägandestruktur och en dels en kulturell 
struktur. 
 
Arbetsförmåga. Kombinationen av arbetskraft och arbetsreceptor hos den mänskliga 
individen. 
  
Arbetskraft. En aktivitetskapacitet inom enskilda människor som aktualiseras i 
människans arbete. Den drar igång andra mänskliga förmågor. 
 
Arbetsreceptor. En passivitetskapacitet inom enskilda människor som blir aktuell i 
arbete. Den drar med sig andra mänskliga förmågor. 
 
Demiregularitet. En regelbundenhet som är tydlig men inte lagmässig på 
naturvetenskapligt sätt. 
 
Dominansform. Form på dominans mellan olika sociala strukturer. 
 
Dominansinnehåll. Det som en dominans mellan sociala strukturer ”handlar om”; 
det som överförs mellan de sociala strukturerna i dominansen. 
 
Emancipation. Ett stärkande av människans ägande. 
 
Exploatering. Aktiv reducering av andras ägande. 
 
Frihet. Kan naturligtvis betyda många olika saker men i den här avhandlingen syftas 
på frihet som lätthet, överflöd, spontan kraft hos människan.  
 
Frihetens sfär. Ett slags möjlighetsfält där särskilda möjligheter finns för mänsklig 
frihetsutlevelse. 
 
Görande. En helhetlig aktivering av människan på bredden och på djupet. 
 
Kapacitet. Används här i betydelsen ”kausal kraft”, ”kausal mekanism”. Kan vara 
verksam eller vilande. 
 
Kärlek. Görande och skeende i frihetens sfär. En mänsklig aktiv och passiv process 
som befinner sig på ett plan mellan mänskliga förmågor och sociala strukturer. 
Processen har emancipatoriska möjligheter. 
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Kärleksform. Social struktur som blir resultat (huvudsakligen bieffekt) av att kärlek 
utförs. En kärleksform innehåller dels en social ägandestruktur och dels en kulturell 
struktur. 
 
Kärleksförmåga. Kombinationen av kärlekskraft och kärleksreceptor hos den 
enskilda individen. 
 
Kärlekskraft. En aktivitetskapacitet inom enskilda människor som aktualiseras i 
människans kärlek. Den drar igång andra mänskliga förmågor. 
 
Kärleksreceptor. En passivitetskapacitet inom enskilda människor som aktualiseras i 
människans kärlek. Den drar med sig andra mänskliga förmågor. 
 
Livsform. En social struktur som är en kombination av en specifik arbetsform och en 
specifik kärleksform. En livsform brukar ha en sociocentrism kopplad till sig. 
 
Multikulturalism. Ett antagande att det som ser ut som relativt enhetliga kulturer (till 
exempel den svenska kulturen) innehåller artskilda subkulturer som lätt kommer i 
konflikt med varandra.  
 
Naturlig nödvändighet. Världens ordnade och strukturerade karaktär. Denna 
nödvändighet är en svagare form av nödvändighet jämfört med logisk nödvändighet. 
 
Nödvändighetens sfär. Ett slags möjlighetsfält där särskilda möjligheter finns att 
gripa naturlig nödvändighet. 
 
Passivitetskapacitet. En kapacitet att undergå, att påverkas.  
 
Skeende. En passiv motsvarighet till görande. En helhetlig passiv påverkan på 
människan på bredden och på djupet. 
 
Social ägandestruktur. En position i samhällets fördelning av resurser. Till exempel 
mark, pengar, vapen et cetera – men också kroppsliga och själsliga resurser. 
 
Sociocentrism. En blindhet för andra livsformer som den person som lever en 
specifik livsform tenderar att ha. 
 
Struktur. Internt relaterade objekt. 
 
Vardagsliv. Kombinationen av arbete och kärlek. Vardagsliv befinner sig liksom 
arbete och kärlek på en nivå mellan mänskliga förmågor och sociala strukturer. 
 
Ägande. Att de facto ha effektiv kontroll över något. 
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Dominanser

Denna avhandling i arbetsvetenskap utvecklar en teori om vardagslivet som 
kallas realistisk livsformsteori. Den här teorin har främst utvecklats vid Karlstads 
universitet, och behandlar vårt vardagsliv med begrepp som ”arbete”, ”kärlek” 
och ”livsform”. I studien utvecklas dessa och andra relaterade begrepp, och 
det hävdas att den realistiska livsformsteorin i grund och botten handlar om 

”personliga dominanser” som omgärdas av ”strukturella dominanser”.
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