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Projektet Bevara Flatlusen undrar varför flatlöss inte räknas 

som viktiga. Vilka argument används för att bevara biologisk 

mångfald, och vilka argument används för att definiera vilka 

arter som ska ingå i denna? Målet med projektet är att starta 

ett ambulerande naturreservat för den (eventuellt) hotade 

arten flatlus.

På vårutställningen visar jag ett klipp ur TV4 Nyhetsmorgon 

samt tre essäer med var sin ingång till projektet. Den första 

handlar om natur och naturfotografi. Vad är det för natur som 

representeras och bevaras? Den andra handlar om renhet, 

intimrakning och heroisk smärta. Vilket obehag kan accepteras, 

och för vilka mål? Den tredje essän handlar om parasiten 

som begrepp, om den biologiska definitionen och hur ordet 

parasit används metaforiskt som smädeord. Men, är vi inte 

alla parasitiska?

Frida Klingberg

Stockholm 2013
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Trots att läkare avråder från intimrakning, och trots att vaxning och plockning är smärtsamt, 
så är hårborttagning en populär och ökande trend i Sverige. I en artikel i Svenska Dagbladet 
2008 frågar journalisten hudterapeuten Margareta von Horn på skönhetssalongen Astron 
i Stockholm: – Men varför tar man då bort hår om det är förknippat med risker och smärta? och 
Margareta svarar: – Renhet. För många kvinnor är det en lättnad efter behandlingen. De känner 
sig befriade, fräscha och mer kvinnliga.i 

Flatlöss minskar på grund av ökad intimrakning. Det är en slutsats som dras av författarna till 
två nyhetsartiklar om flatlusens minskande population i Danmark respektive i Australien. ii 
Båda artiklar varnar också läsarna för riskerna med rakning, vaxning och hårplockning:

När du rakar dig blir det små hål och sår i huden, och då kan du få 
hårsäcksinflammation av gula stafylokocker, vilket en tredjedel av oss 
går runt med i främre delen av näsan. De kan sprida sig till könsdelarna 
så därför rekommenderar vi inte att raka sig. Det är bättre naturligt, 
konstaterar överläkaren.iii

Vaxning, rakning och hårplockning kan orsaka hudskador, vilket bryter 
ned hudens skyddande barriär och potentiellt kan det bidra till spridning 
av andra sexuellt överförbara infektioner, säger Cooper Robbins vid 
University of Sydney.iv

Socialantropologen Mary Douglas skriver i Renhet och fara: En analys av begreppen orenande 
och tabu att rituell renhet och fysisk renhet bör betraktas som olika saker. Smuts är material på 
fel plats, och som sådant hotar det ordningen. Douglas skriver att var du än hittar smuts så 
kommer du också hitta en ordning som behöver upprätthållas. Hon menar att ritualer är 
beteendemönster som upprätthåller sociala relationer och kulturen i ett samhälle. Det finns 
ingen signifikant skillnad mellan så ofta avfärdade ”primitiva” symboliska ritualer och vårt 
samtida västerländskt tvättande och skrubbande. Douglas visar att religiösa ritualer (så som 
regler kring mat) inte ska förstås som ett sätt för religion att förklara hygien eftersom ritualer 
är av symbolisk och social karaktär. Intimrakning är inte hygieniskt, medicinskt sett, utan 
bör istället tolkas som en symbolisk ritual med målet att uppnå andlig renhet. Ritualens 
omedelbara effekt är magi. Det verkar som att skönhetssalonger genomför detta magiska 
och renande trick när deras kunder efter behandlingen känner sig ”befriade, fräscha och 
mer kvinnliga.” 

Renhet styrs av förkastning, och strävandet efter renhet innebär uppoffringar. Paradoxen 
i andlig renhet är att den är baserad på strikt kategorisering samtidigt som statisk social 

http://topics.bloomberg.com/university-of-sydney/


ordning utan motsättningar är omöjlig. Andlig renhet innehåller hyckleri eftersom den 
hävdar att den i sig självt är ren. Renhet och orenande är varje kulturs konservativa vakter 
och motsätter sig varje social förändring, tvetydighet och kompromiss. Därför, hävdar 
Douglas, kan man analysera den sociala kontrollen i ett samhälle genom att identifiera vad 
som anses orent, skamligt och farligt. Att reflektera över smuts betyder att reflektera över 
ordning och oordning, form och formlöshet, liv och död. Den som korsar renhetens gränser 
kommer att bli sedd som en fara för ordningen i hela kulturen och kommer därför bemötas 
med stort motstånd. Renhet är den sociala maktens praktik.

Kommentar om Bevara Flatlusen på Nyheter24.se v

I texten Is Female to Male as Nature Is to Culture? försöker socialantropologen Sherry B. Ortner 
förstå den universella underordningen av kvinnor i världen. Hon skriver att ”natur” och 
”kultur” är konceptuella kategorier som verkar finnas i alla kulturer, men också att natur är 
underordnad kultur i alla kulturer. En förklaring till detta kan vara att kulturen strävar efter att 
generera symbolsystem, artefakter och andra meningsfulla former med vilka människan kan 
övervinna och kontrollera den naturliga existensen. Ortner drar slutsatsen att den universella 
underordningen av kvinnor är orsakad av att kvinnan är kopplad till reproduktion genom sin 
anatomi. Kvinnan är inte enbart natur och mannen inte enbart kultur, men kvinnan är mer 
natur än mannen. Om det stämmer att människor och ting inte delas upp i kategorier, utan 
på en skala i ett hierarkiskt system; skulle det kunna vara så att kroppshår är kopplat mer till 
det naturliga, och att den rakade kroppen ses som mer civiliserad och mer ren? Är kroppshår 
och intimrakning del av denna symboliska ordning och därför en bricka i detta maktspel, 
eller är vårt nutida förkastande av kroppens hår endast ett mode som fluktuerar med 
trenderna? Och i förlängningen; för att göra flatlusen populär; räcker det att göra flatlöss till 
något fräscht, modernt och trendigt, eller måste lössen också laddas symboliskt med kontroll 
och civilisation?

I TV4 Nyhetsmorgon frågar programledaren Jenny Strömstedt mig om jag ber om någon 
slags martyrskap av deltagarna i det ambulerande flatlus-reservatet.vi Det är en intressant 
fråga eftersom den avslöjar vilken uppoffring som anses normal och legitim för en viss 
prestation. Det är uppenbart att det finns smärta kopplat till vaxning och plockning, men 
denna smärta verkar vara accepterad. Den smärta som elitidrottare och äventyrare genomlider 



i offentlighetens ljus är hyllad bland både utövare och publik, och ibland är den till och med 
ett villkor för att definiera en stor prestation. Uppvisningar i mental kontroll över kroppens 
lidanden kan ses som renhetsritualer där målet är viljans seger över kropp och känsla. 
Människor besegrar smärta och obehag dagligen för att uppnå högre mål, till exempel i 
skönhetsbehandlingar och under fysisk träning. Men, vilken smärta anses vara heroisk eller 
ett nödvändigt ont, och vilken smärta är orättfärdig och onödig? Vad som anses vara heroiskt 
varierar säkert med kulturella värderingar, men att kontrollerat uthärda smärta manifesterar 
tankens makt över kroppen och i förlängningen upprätthålls hierarkin mellan kultur och 
natur, rationalitet och känsla, manligt och kvinnligt. Att övertyga människor att bära flatlöss 
innebär dels att ifrågasätta vilken smärta som kan anses vara heroisk, men om lössen skulle 
uthärdas av bäraren skulle projektet Bevara Flatlusen riskera att bli ännu en hyllning till 
tankens makt över känslan. Här vill jag hoppas på att det finns olika sorters uthållighet 
med olika konsekvenser; mellan att mentalt övervinna sina känslor, och att acceptera dem. 
Och i förlängningen, acceptera den obekväma andre.

TV4 Nyhetsmorgon, 28 februari 2013 vii
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