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Abstract
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Focusing on Sweden between 1950 and 1980, this doctoral dissertation analyzes and problematizes the process in which a discourse about neurosis and nervous troubles gradually evolved into
a discourse about stress. The thesis aims to show how the medical and general discussion about
diffuse or vague symptoms transformed and rearticulated ideas and views on society and man,
citizenship, gender roles, and medicine. It shows how the discourse on neuroses tended to locate
sickness and deviance in the individual, whereas its subsequent transformation into a discourse
on stress located the pathological in an external, societal sphere.
A particularly prominent issue in the study concerns the role that gender, and in particular
female gender, has played in these discourses, and how the place of the feminine can be understood in relation to stress and neuroses.
The dissertation shows that female gender was not central to the discourse on neuroses and
stress during the studied period. On the contrary, gender was subordinated to ideas about man
and citizenship within the greater context of society and culture. The dissertation takes its starting
point in the Swedish 1950’s, often characterized as the era of ”The Strong Society” or ”The
People’s Home”. During this period, the neurosis discourse was fixed and remained unchanged.
In practice, neurosis was a diagnosis that provided such symptoms that were otherwise difficult
to measure and assess with a theory of origin. Neuroses were believed to principally affect a
certain category of individuals, who, due to their constitution or disposition, were held to be
particularly susceptible to neurotic sufferings.
During the 1960s the belief in The Strong Society and its notion of ideal citizenship began to
crumble. It was against this background that the Swedish medical profession started discussing
”stress”. Stress, in contrast, could afflict anyone and everyone, according to “the father of stress”
Hans Selye and Swedish stress researchers. Stress was assumed to be a potential cause of ”nervous troubles” and disease, but was never considered to be a disease in itself. The concept of the
individual as a citizen now gave way for the notion of the individual as a primarily biological
organism. Within the stress discourse in the 1960s, the primacy of the universal normal (male)
man was a recurring focal point.
In the 1970s, the stress researchers distanced themselves from Selyes’ concept of stress by focusing on individual factors. In the discussion about stress during the 1970s, the”constitutionally
weak” individual of the 1950s and the biological organism of the 1960s blended into a hybrid
construction of a unique, biological individual.
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Förord
Det är lite typiskt att när detta i tanken länge formulerade förord ska skrivas
känns det som om orden tagit slut. Jag står i tacksamhetsskuld till många, såväl
intellektuellt som känslomässigt. Avhandlingen tillkom som en del i Skandia
Livs projekt ACOW – Advanced Studies of Organizational Wellness, som finansierade de inledande två åren. Jag tackar för de möjligheter detta gett mig!
Göransson-Sandviken, Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhistorisk
forskning, Anders Karitz stiftelse och Ragnhild Blomquists fond har alla finansierat delar av avhandlingsprojektet i ett senare skede – tack!
Ett särskilt tack går också till mina handledare, Karin Johannisson och Maja
Bondestam. Karin, tack för att du tog dig an den osäkra unga tjej som var jag,
och uppmuntrade mig att börja på forskarutbildningen! Du har sedan dess delat
med dig av din stora kunskap och ditt kontaktnät och läst och läst om mina
spretiga texter. Tack Karin för intressanta samtal, för engagemang och för entusiasm, men kanske mest för att du är och har varit en inspiration: att vara medicinhistoriker i dag är något alldeles särskilt tack vare dina insatser – jag vill bli
lite som du när jag blir stor! Maja, minimalismens mästarinna, tack för att du
stöttat och uppmuntrat, och gång på gång påpekat oklarheter, inkonsekvenser
och storvulna svamligheter i mitt manus. Avhandlingen hade blivit väldigt
mycket sämre utan din blick för vad jag egentligen försökt att säga!
Ett extra varmt tack går också till Peter Josephson, som fungerat som bonushandledare, och läst och kommenterat särskilt inledningskapitlet ett flertal
gånger under en period då hjälpbehovet var akut. Utan dig hade detta hade varit
en väldigt mycket sämre avhandling helt utan inledning (även om jag har en
känsla av att du fortfarande har synpunker…). Tack Peter!
Många fler har bidragit med kommentarer och läsningar under arbetets gång.
Jag är tacksam att Linda Sjögren läste avsnittet kring journaler från läkarens
perspektiv. Magnus Rodell har läst inledningstexter, Edda Manga och Andreaz
Wazniowski har fungerat som opponenter på enskilda avsnitt, Frans Lundgren
har läst inledningstext. Svein Atle Skålevåg var opponent vid slutseminariet,
kom med avgörande och klargörande synpunkter på avhandlingens inriktning,
och gav dessutom mycket goda litteraturtips. Eva Åhrén som var min biträdande handledare i inledningsskedet har också generöst bidragit med synpunkter
och tankar kring tidiga texter. Kolleger vid institutionen som har läst kommenterat och läst inför seminarier och diskussioner. Tack till er alla!
En avhandling består inte av text allena, utan kräver också administration
och källmaterial för att bli till. Därför vill jag tacka Tomas Nimreus och övrig
personal vid Stockholms läns landstingsarkiv, som generöst hjälpt till med
framtagning såväl som snåriga frågor kring hanteringen av känsliga journaluppgifter. På hemmaplan i Uppsala har Ulla-Britt Jansson, klippan Karin Bergsten
och under senare tid också Carina Ehn och Kerstin Landgren hjälpt till med det
praktiska – tack!
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Jag vill också tacka hela det doktorandkollektiv som på olika sätt bidragit till
att boken nu faktiskt blivit en bok, och att vägen hit varit så kul! Vissa står jag i
särskild tacksamhetsskuld till. Annelie Drakman kom till institutionen i januari,
men har redan hunnit hjälpa mig med summaryn – tack! Tony Gustavsson har
läst text, bjudit på alldeles för många cigaretter och på alla möjliga sätt gjort
livet vid institutionen för idéhistoria trevligt och underligt på samma gång. Petter Tistedt har bidragit med synpunkter på inledningen och dessutom delat
amanuenseriets bördor. My Klockar Linder har utgjort en ständig samtalspartner (det låter bättre än pladderpartner), oavsett om ämnet för dagen varit Anna
Anka, svensk inrikespolitik eller bångstyriga texter. Annika Berg har hjälpt mig
med bråkig teknik, trilskande texter och bökiga tankar, såväl gällande avhandlingen som annat under forskarutbildningstiden. Tack Annika! Emma Nygren –
rumskamrat, vän sedan grundutbildningen, korrekturläsare de luxe och mycket
annat – har gjort livet mycket roligare, och avhandlingsskrivandet mycket lättare. Emma, tack, tack för jobbet med noterna och summaryn!
Andra som befunnit sig utanför avhandlingsbubblan har gjort tillvaron lättare och mindre slitsam. Ett särskilt tack går till Ingela Molin, som läst hela manuset, gjort mig uppmärksam på oklarheter och hejat på i slutskedet, och till
Tim Molin, som trots sin mycket unga ålder intresserat sig för avhandlingsprojektet! Tack till kära vännen Henrik Halvarsson för alla samtal över för många
koppar kaffe och för många öl. Nu finns det mer tid för sådant! Marie Stenkvist, bästa vän och vapendragare sedan småskolan, tack för allt! Nu ska vi
dricka vin och röka! Lars Garpenhag, tack för support, gnäll-och-terapiluncher
på Matikum, vinkvällar och trevligt sällskap i avhandlingshetsen.
Jag vill också tacka min mamma Margareta, som ställt upp som barnvakt,
hjälpt till ekonomiskt och på alla andra tänkbara sätt under de sista arbetssamma åren. Tack mamma, du är bäst, jag vet faktiskt inte vad jag skulle göra utan
dig! Tack också till pappa Janne, som stöttat, bidragit när ekonomin svajat och
alltid varit fast övertygad om min förmåga ro detta projekt i hamn. Mina kära
bröder, Mats och Tomas, tack för att ni finns och är sådana raringar!
Slutligen vill jag tacka dem som förtjänar det mest. Anders, älskade bästa
Anders, du betyder så mycket för mig. Din närvaro har varit avgörande, på alla
sätt. Inte minst nu i slutspurten: tack älskling för den fantastiska omslagsbilden!
Och lilla, stora, kloka Åke: tack tuttis för att du finns – nu ska mamma leka mer
och stressa mindre!
Engelska parken, April 2011
Maria Björk
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I. Inledning

Neuroser, stress - och det kvinnliga
Sjukdom är inte enbart ett tillstånd i den enskilda kroppen. Sjukdom är också
relaterad till en generell kropp – människans – och denna människas plats i det
samhälle och den kultur där hon existerar. Detta gäller särskilt för svårmätbar
sjuklighet. Föreställningar kring psyke och soma, medvetet och omedvetet, inre
och yttre orsaker spelar en viktig roll när gränser för individuell och samhällelig
moral, ansvar, skyldigheter, rättigheter och legitima krav artikuleras.1 Sjukdomsdiskurser – tal och praktiker som skapar och omskapar sitt objekt – är alltid
diskurser kring människosyn, samhälle och kultur. Eller annorlunda uttryckt: att
tala om ”utbrändhet”, kroniskt trötthetssyndrom, depression, neuros eller hysteri, är att tala om människan i samtiden.
Ett sådant brett perspektiv är särskilt relevant när det gäller svårmätbara
symtom vid tiden för den svenska välfärdsstatens uppbyggnad och konsolidering. Svårmätbara symtom omtalas under 1950-talet främst som ”nervös” eller
”neurotisk” sjuklighet. Successivt kommer dock ett medicinskt och allmänt tal
om ”stress” att ersätta neuroser och nervösa symtom. Denna förändring i talet
om sjukdomsbilder, symtom och diagnoser, från slutet av det andra världskriget
till 1980-talets medielarm om sjuka hus, marker och människor, är ännu otillräckligt utforskad. Här finns en kunskapslucka, en lucka som har skapat missförstånd och oklarheter också in i nutidens diskussion om svårmätbar, ”diffus”
sjuklighet. En övergripande ambition för denna undersökning är att i någon
mån fylla denna kunskapslucka.
Talet om neuroser och talet om stress mellan 1950 och 1980 utgör alltså
centrum för undersökningen. Psykiatrikern Gunnar Lundquist beskriver 1952
en ökning av psykiska symtom och nervösa besvär i befolkningen. Den oro han
ger uttryck för är en oro intimt relaterad till det framväxande välfärdssamhälle
där den artikuleras.
Nära hälften av alla vårdplatser för sjuka i vårt land disponeras av psykiskt
sjuka eller defekta, och av det klientel, som söker en allmänpraktiserande läkare utgöres minst hälften av patienter, som huvudsakligen har psykiska symtom. [---] På goda grunder har man antagit att mellan 5 och 10 % av befolkJfr Roy Porter, ”The Body and the Mind, the Doctor and the Patient: Negotiating Hysteria”, i
Hysteria Beyond Freud, red. Sander Gilman (Berkeley, 1993), s. 235–236.
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ningen har sådana nervösa besvär eller visar sådana psykiska brister, att deras
harmoniska anpassning är betydligt försvårad.2

Lundquist var en av många röster i talet om psykisk, nervös och neurotisk sjuklighet vid denna tid, och det rådde i princip enighet om att de ”nervösa” sjukdomarna, neuroserna, tycktes öka.3 Samtidigt väcker Lundquists formuleringar
frågor: varför talar han om vårdplatser och befolkningen, i stället för exempelvis om tänkta orsaker och drabbade grupper? Och vad betyder det att 5–10
procent av befolkningen ”visar psykiska brister” och att deras ”anpassning” är
försvårad?
Idéer kring psykiska brister å den ena sidan, och anpassning å den andra var,
som jag kommer att visa, bärande i femtiotalets neurosdiskurs. Att tala om
nervös sjuklighet 1952 var att tala om en sorts avvikande människa i ett i grunden gott samhälle.
Femton år senare, 1967, formuleras i inledningen till stressforskarna Lennart
Levis och Kurt Bronners bok en tes som klingar bekant:
Det beräknas att var tredje patient som går till allmänpraktiserande läkare söker på grund av psykiska och/eller fysiska stressymtom, att i runt tal var tredje kvinna och var fjärde man i de arbetsföra åldrarna lider av psykiska eller
psykosomatiska besvär, att en tredjedel av all sjukfrånvaro på våra arbetsplatser orsakas av stressjukdomar, att mer än hälften av patienterna på våra medicinska barnpolikliniker söker för olika former av stressymtom.4

Ett nytt begrepp, stress, introduceras, och placeras före och på en nivå över
psykiska symtom, besvär och sjukdomar. Plötsligt finns en tänkbar extern orsak
till svårmätbara och psykiska symtom, och en ny enhetlighet i begreppen. Kön
nämns som en enskilt viktig variabel: kvinnor uppges nu lida av fler psykiska
eller psykosomatiska stressbesvär än män. Borta är också talet om ”befolkningen” som en enhet och ”anpassning” utan specifikation. Perspektivet har både
krympt och expanderat; sjuklighetens antydda orsaker placeras utanför individen, samtidigt som individen inte längre framställs som en del i en större helhet,
utan snarare som en del i flera sammanhang samtidigt. I talet om stress skapas
en mindre avvikande människa, men ett mera problematiskt samhälle.
Att kön ovan nämns i anslutning till stress (Levi), men inte i relation till nervösa besvär (Lundquist) illustrerar ett märkligt glapp som fanns inbyggt i talet
om svårmätbara symtom vid denna tid (och delvis in i nutiden).

Gunnar Lundquist, Psykiatri och mentalhygien: Med en kort vägledning i socialpsykiatri, 4:e omarbetade
upplagan (Stockholm, 1952), s. 15.
3 Kommittén för översyn av hälso- och sjukvården i riket. Mentalsjukvårdsdelegationen. Mentalsjukvården: Planering och organisation, betänkande avgivet av Mentalsjukvårdsdelegationen, Statens Offentliga
Utredningar 1958: 38, s. 238–239.
4 Kurt Bronner & Lennart Levi, Stress i arbetslivet: Medicinska och psykologiska synpunkter på arbetslivets
stress (Stockholm, 1967), s. 5. Levi var en av portalfigurerna inom den internationella såväl som
den svenska stressforskningen, ett faktum som i sammanhanget bör påpekas.
2
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Det tidiga 1900-talets medicinska teorier kring kvinnans mera sjuklighetsbenägna kropp och psyke hade år 1950 ersatts av idéer kring typ, konstitution och
psykiskt trauma, teorier som primärt placerade andra faktorer än kön i fokus.5
Medicinen betraktade inte längre kvinnans biologi och nervsystem som svagare,
bräckligare och skörare, åtminstone inte uttalat. Samtidigt var kvinnor, enligt all
tillgänglig statistik, mer drabbade av neuroser och nervösa sjukdomar än män,
och dessutom oftare sjukskrivna än sina manliga arbetskamrater.6 Med andra
ord: den sjuklighet medicinen talade om och den sjuklighet man mätte tycks
inte kompatibla.
De medicinskt-generella, mera könsneutrala utgångspunkter som vann mark
under 1900-talets inledande decennier har historiskt utgjort en manlig sfär.
Mannen har stått modell för människan och mannen på samma gång. För kvinnor har detta varit svårare.7 Kvinnan har betraktats som ”det andra könet” i
relation till mannen som det första, men hon har också gjorts till det Andra, det
speciella i relation till det (manligt) generella. På samma vis som hälsa generellt
förutsätter existensen av sjukdom speciellt, har det neutrala, avkönade förutsatt
det könade. Och det könade har påfallande ofta varit liktydigt med det kvinnliga.
Frågan om kön är alltså särskilt intressant mellan 1950 och 1980, eftersom
medicinens och samhällets syn på kön i relation till sjuklighet tycks vara motsägelsefull vid denna tid. Man säger att kön inte är särskilt viktigt i sjukdomsbilder
som neuros och stress, men statistik och konstateranden i förbigående tycks
visa motsatsen.
Min undersökning börjar i den svenska neurosdiskursens komplexa relationer mellan människan, 1950-talets framväxande välfärdsstat och det könade.
Undersökningen fortsätter över sextiotalets spirande stressdiskurs, och dess
idéer kring den stressade (mans)människan, samhället och kvinnan. Den avslutas med sjuttiotalets teorier kring klassad stress, det kvinnliga som klass och de
knappt skönjbara konturerna av en ny, individualistisk individ.
Undersökningens syfte är alltså att belysa, historisera och analysera hur talet
om neuroser och stress under tiden för den svenska välfärdsstatens uppbyggnad och konsolidering, från 1950 till 1980, bidrar till att skapa och omskapa
förståelse och föreställningar kring människan och det könade i samhället. I
Petteri Pietikainen, Neurosis and Modernity: The Age of Nervousness in Sweden (Leiden, 2007), s. 287.
Kommittén, Mentalsjukvården, s. 85-86., Erkända sjukkassor. År 1950. Pensionsstyrelsen, Stockholm, 1952, s. 17–18., Erkända sjukkassor. År 1951. Pensionsstyrelsen, Stockholm, 1953, s. 17–
18., Erkända sjukkassor. År 1952. Riksföräkringsanstalten, Stockholm, 1956, s. 13–14., Erkända
sjukkassor. År 1953. Riksförsäkringsanstalten, Stockholm, 1957, s. 12–13., Erkända sjukkassor. År
1954. Riksförsäkringsanstalten, Stockholm, 1957, s. 17–18. För en översikt för åren 1955–1957,
se Allmänna sjukkassor. År 1957. Riksförsäkringsanstalten, Stockholm, 1959, s. 19. Allmänna sjukkassor. År 1958. Riksförsäkringsanstalten, Stockholm, 1960, s. 18–20., Allmänna sjukkassor. År
1959. Riksförsäkringsanstalten, Stockholm, 1961, s. 24–25.
7 Se exempelvis Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001), s. 27–
46, Maja Larsson, Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i 1800-talets populärmedicin
(Stockholm, 2002), s. 19–21.
5
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detta syfte ligger en rad frågeställningar. Hur fördelas orsaker, ansvar, skyldigheter, rättigheter och plikter mellan människa och samhälle i diskurserna kring
neuros, nervösa besvär och stress? Vad karaktäriserar den människa som talet
om neuroser och stress skapar, och hur förändras människan och samhället av
och i detta tal? Vilken plats har kön i neuros- och stressdiskursernas samhällsoch människosyn, och hur förändras det mänskliga, det manliga och det kvinnliga i diskurserna över tid?

Kultursjukdom, sjukdomskultur och kön: perspektiv och problem i
forskningsfältet
Roy Porter, en av portalfigurerna inom det medicinhistoriska forskningsfältet,
påpekar i en diskussion om diagnosen hysteri att sjukdomsbilder som den
hysteriska aldrig enbart kan förstås i termer av biomedicinska teorier. Hysterin
aktualiserar snarare större perspektiv och allmängiltiga frågor kring människan
och kulturen.
Small wonder this wider history is requisite, for the biomedical doctrines of
body and brain, psyche and soma, have never been neutral post-mortem
findings, hermetically sealed from the symbolic meanings accreting around
sickness in daily experience, meanings of utmost significance for doctrines of
human nature, gender relations, moral autonomy, legal responsibility, and the
dignity of man. [---] The historian of hysteria must, in short, bear in mind the
wider determinants: changing ideas of man, morality, and culture, and the
politics of medicine in society.8

Porter pekar på det självklara: medicin är aldrig ”bara” en vetenskap. Snarare är
medicinens, sjukdomarnas, diagnosernas och hälsans historia alltid politisk,
samhällelig och social. Jag delar den syn på medicinhistoria Porter ger uttryck
för: medicinen och medicinens försanthållanden angår alla, sjuka som friska,
eftersom de handlar om oss människor som biologiska, sociala och politiska
varelser.9
Att Porter ovan talar om hysteri är ingen tillfällighet: sociala och politiska
dimensioner har en särskilt framskjuten plats i relation till diagnoser där svårmätbara symtom finns i centrum av sjukdomsbilden. De verk som betraktas
som portalverk inom fältet, som Janet Oppenheims ”Shattered nerves”: Doctors,
Patients and Depression in Victorian England, antologin Hysteria Beyond Freud , Elaine
Showalters The Female Malady: Women, Madness and English Culture, och i Sverige
Karin Johannissons Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle är just
detaljerade studier över diagnosers och sjukdomsbilders plats och funktion i
Porter, ”The Body and the Mind”, s. 235–236.
Jfr Roger Cooter, ”’Framing’ the End of the Social History of Medicine”, i Locating Medical
History: The Stories and Their Meanings, red. Frank Huisman & Lee Harley Warner, (Baltimore,
2004), s. 325–328.
8
9
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sina respektive sociala och politiska kontexter.10 Medicinhistorisk forskning
kring diagnoser som hysteri, neurasteni, ”nerver” och lättare psykiska symtom
utgör således den viktigaste bakgrunden för min undersökning. Fältet är dock
stort och spretigt, och omfattar ingående analyser av diagnoser, sjukdomsbilder
och sjuklighet såväl som längre svep över flera århundraden av svårmätbara
symtom och könad sjuklighet.
Hysteriforskningen torde vara den största enskilda delen av detta forskningsfält. Historikern Mark Micale, som publicerat ett antal böcker och artiklar kring
hysteri och psykiatrihistoria, talade redan 1995 om ”hysteria studies” som ett
eget ämne. Sedan dess har inte intresset för hysterin minskat, snarare tvärtom.
Inom modern hysteriforskning dominerade länge feministiska perspektiv, men
också sociala, professionscentrerade, psykologiska och biologiska perspektiv
finns representerade. Micales genomgång i Approaching Hysteria: Disease and Its
Interpretations är belysande för den mångfald av ingångar hysterin som diagnos,
upplevd sjukdom, mytologiserad bild, tolkningsmönster, beteende och kulturell
stereotyp givit upphov till.11 Ett relativt nutida bidrag är norska historikern Hilde Bondeviks avhandling Medisinens orden og hysteriets uorden: Hysteri i Norge 1870–
1915.12 Svenska historikern Anna-Karin Frih undersöker i sin avhandling Flickan i medicinen: Ungdom, kön och sjuklighet 1870–1930 från 2007 ett bredare spann
av diskurser kring sjuklighet och kön gällande svenska flickor och pojkar kring
det förra sekelskiftet.13
Av studier som griper sig an frågan om sjukdomsbilders förändring över
längre tid bör lyftas fram Edward Shorters From Paralysis to Fatigue: A History of
Psychosomatic Illness in the Modern Era, Elaine Showalters The Female Malady:
Women, Madness and English Culture 1830- 1980, Petteri Pietikainens Neurosis and
Modernity: The Age of Nervousness in Sweden, Martha Noel Evans Fits and Starts: A
Genealogy of Hysteria in Modern France, Mark Micales Hysterical Men: The Hidden
History of Male Nervous Illness och Allan Youngs The Harmony of Illusions: Inventing
Post-Traumatic Stress Disorder.14 Som framgår av titlarna fokuserar ovan nämnda
studier på olika studieobjekt. Shorter och Showalter anlägger ett brett perspekJanet Oppenheim, ”Shattered Nerves”: Doctors, Patients and Depression in Victorian England (New
York, 1991), Sander Gilman red. Hysteria Beyond Freud (Berkeley, 1991), Elaine Showalter, The
Female Malady: Women, Madness and English Culture (London, 1987), Karin Johannisson, Den mörka
kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle (Stockholm, 1994).
11 Mark S. Micale, Approaching Hysteria: Disease and Its Interpretations (Princeton, 1995). Micale diskuterar och jämför över 400 verk från den anglosaxiska världen i ämnet, varför Approaching Hysteria
får betraktas som det i särklass mest ambitiösa översiktsverket i ämnet.
12 Hilde Bondevik, Medisinens orden og hysteriets uorden: Hysteri i Norge 1870–1915, Universitetet i
Oslo (Oslo, 2007).
13 Anna-Karin Frih, Flickan i medicinen: Ungdom, kön och sjuklighet 1870–1930, Örebro universitet
(Örebro, 2007).
14 Edward Shorter, From Paralysis to Fatigue: A History of Psychosomatic Illness in the Modern Era (1992;
New York, 1993), Showalter, The Female Malady, Pietikainen, Neurosis and Modernity, Martha Noel
Evans, Fits and Starts: A Genealogy of Hysteria in Modern France (Ithaca, 2001), Mark Micale, Hysterical
Men: The Hidden History of Male Nervous Illness (Cambridge Mass., 2008), Allan Young, The Harmony
of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder (Princeton, NJ, 1995).
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tiv och föresätter sig att berätta en symtomgrupps (den psykosomatiska) respektive en kopplings (kvinnor, galenskap och engelsk kultur) långa historia. Noel
Evans, Micale och Young fokuserar på specifika diagnoser, Pietikainen diskuterar en diagnostisk klass: neuroser.
Frågor kring diagnoser, sjukdomsbilder och förändring över tid diskuteras
också av forskare som primärt intresserat sig för psykiatrins historia, som exempelvis i Mikkel Borch-Jacobsens Making Minds and Madness: From Hysteria to
Depression, i antologin A History of Clinical Psychiatry: The Origin and History of Psychiatric Disorders av German Berrios och Roy Porter, The History of Mental Symptoms av German Berrios, samt i svenske psykiatrikern Jan Otto Ottosson i Psykiatrin i Sverige: Vägval och vägvisare.15 Jacobsen och Ottosson representerar, i
detta sällskap, ytterligheter. Jacobsen skriver i en utpräglat psykiatri- och psykologikritisk tradition, där psykisk sjukdom betraktas som bokstavligen skapad av
den psykiatriska vetenskapen.16 Ottosson, själv psykiatriker, problematiserar inte
det psykiska sjukdomsbegreppet utan diskuterar psykiatridisciplinens förändring
och viktiga förgrundsgestalter i ett övergripande utvecklingsperspektiv.17 Fältet
är som sagt stort, och min genomgång i det följande diskuterar vissa specifika
problem av relevans för min undersökning och denna typ av medicinhistoria i
stort.
Danske litteraturprofessorn Mikkel Borch-Jacobsen, mest känd för sin skarpa polemik mot psykoanalysen, menar att historikerns förhållningssätt till psykiatriska och svårmätbara sjukdomsbilder måste klargöras.
The question to ask about a historical reality like MPD [multiple personality
disorder] is not the critical and disqualifying one of the philosopher/ judge:
”Is it true or false? Real or imaginary?” It is the technical and pragmatic one
of the artisan or the engineer: ”How is it made? Out of what elements? How
does it work? What purpuse does it serve?”18

Invändningen kan tyckas självklar. Filosofen Ian Hacking, vars utgångspunkter
är väl använda inom det medicinhistoriska fältet, har gång på gång gjort samma

15 Mikkel Borch-Jacobsen, Making Minds and Madness: From Hysteria to Depression (Cambridge,
2009), German Berrios & Roy Porter, A History of Clinical Psychiatry: The Origin and History of Psychiatric Disorders (London, 1995)., German Berrios, The History of Mental Symptoms: Descriptive Psychopathology Since the Nineteenth Century (Cambridge, 1996), Jan Otto Ottosson, Psykiatrin i Sverige: Vägval
och vägvisare (Stockholm, 2003).
16 En av de mer välkända debattörerna i denna fåra är Thomas Szasz, vars bok The Myth of Mental
Illness (1961) vanligen betraktas som portalverket inom denna tradition. Också delar av Michel
Foucaults produktion har tolkats som psykiatrikritisk, även om han aldrig uttalat hävdade att
psykisk sjukdom objektivt inte existerar.
17 Ottosson kan därmed, åtminstone i viss utsträckning, sägas skriva i den tradition som brukar
kallas ”Whig history”. Whig används i dag som ett samlingsbegrepp för historieskrivning med
underliggande teleologiska antaganden, inom medicinen ofta ett utpräglat framstegsperspektiv där
retrospektivt viktiga upptäckter lyfts fram och misslyckanden förbigås med tystnad.
18 Borch-Jacobsen, Making Minds and Madness, s. 71.
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poäng.19 Jag ansluter mig till ståndpunkten – historikern skall utreda hur sjukdomsdiskurser fungerar, inte agera domare eller avslöjare – men vill samtidigt
betona att det är lättare sagt än gjort. Diagnoser som hysteri, neurasteni och
neuros, i nutiden exempelvis utbrändhet, fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom, är politiskt och socialt laddade. Laddningen är relaterad till sjukdomsbildernas och symtomens svårmätbara karaktär. Eftersom symtomen inte låter sig
mätas eller verifieras med biomedicinskt vedertagna metoder, skapas tveksamhet kring själva sjukdomsbegreppet. Om sjukdom inte syns, finns den då? Patienter, läkare, politiker och forskare investerar sin trovärdighet i diagnosers status som ”verkliga” eller ”psykologiskt betingade” (ett begrepp som i sammanhanget ofta tycks betyda ”mindre verkligt”), legitima eller illegitima.20
Karin Johannissons begrepp ”kultursjukdom”, ett samlingsbegrepp för sjukdomstillstånd som
uppfattas som sjukdomar i ett bestämt tidsrum och som uppkommer, namnges och sprids i relation till kulturen (normer, föreställningar, hotbilder),
hämtar de flesta av sina symtom ur en gemensam repertoar eller symtompool,
försvinner för att tillståndet inte längre betraktas som sjukdom eller för att
sjukdomsbilden slukas av andra, nyare diagnoser.21

har till exempel fått stor spridning, men har också använts som slagträ i dagsdebatten. ”Kultursjukdomar” har i vissa sammanhang konceptualiserats som en
egen kategori, i motsatsställning till ”riktig”, objektiv sjukdom, trots att begreppet precis som Borch-Jacobsen förordar fokuserar på funktion snarare än sjukdomsbilders natur.22 Alltså: medicinhistorikern som studerar svårmätbara symtom och flyktiga sjukdomsbilder, bör inte underskatta de maktaspekter som
finns inbyggda i ämnet. Utsagor kring historien spiller över in i nutiden. Den
fråga som både Hacking och Borch-Jacobsen diskuterar, ”is it real?”, finns där,
även om syftet inte är att döma eller skilja ut.23 Medicinhistorien tangerar alltid
frågor om människan och samhället generellt i lika hög grad som frågor om
sjukdom speciellt: vem var människan, drabbad eller skyldig, utsatt eller mani-

Se Ian Hacking, övers. Bengt Hansson, Social konstruktion av vad? (Stockholm, 2004), Rewriting
the Soul: Multiple Personalities and the Sciences of Memory (Princeton, 1995), Historical Ontology (Cambridge, 2002), Mad Travellers: Reflections on the reality of Transient Mental Illness (Charlottesville, 1998).
20 Jfr Robert A. Aronowitz, ”From Myalgic Encephalitis to Yuppie Flue: A History of Chronic
Fatigue Syndromes”, i Framing Disease: Studies in Cultural History, Charles Rosenberg, Janet Golden,
red. (1992; New Brunswick, 1997), s. 155–181, särskilt 173–174.
21 Karin Johannisson, ”Om begreppet kultursjukdom”, i Läkartidningen, 2008-10-28, nr. 44.
22 Johannisson, ”Om begreppet kultursjukdom”. Jfr Agneta Pleijel, ”Att vilja se”, i Svenska Dagbladet, 2009-05-14, http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/att-vilja-se_2889851.svd, Björn Johnson, Kampen om sjukfrånvaron (Lund, 2009), s. 233.
23 Hacking, Rewriting the Soul, s. 8–20.
19

17

pulerande, fast i samhälleliga strukturer eller herre över sitt eget öde? Och vilket
var samhället, förtryckande eller fritt, pressande eller omhändertagande?
Mot den bakgrunden har jag valt att tala om neuroser och stress som diskurser, och särskilt fokusera analysen på hur människan och samhället konstrueras i
dessa diskurser. Mitt perspektiv ligger alltså närmare det Roy Porter kallar ”sickness culture”, sjukdomskultur – ett samhälles transfereringsssystem för hur
sjukdomskänsla uttrycks och tolkas – än Johannissons ”kultursjukdom”.24 För
att förtydliga och utveckla Borch-Jacobsens och Hackings ståndpunkt: jag menar att det är medicinhistorikerns uppgift att utreda hur sjukdomsdiskurser
fungerar, men också att problematisera, nyansera och bryta upp förenklande
dikotomier: kanske kan samhället vara både förtryckande och omhändertagande, människan både utsatt och självständig?
De diskurser jag studerar spänner över ”svårmätbara” symtom. Jag återkommer mer utförligt till relationen mellan svårmätbara symtom och diskurs
under nästa rubrik (s. 24), här skall dock något sägas om hur flytande, rörliga
diagnoser och sjukdomsbilder begreppsligt hanterats av andra forskare.
Janet Oppenheim, vars ”Shattered Nerves”: Doctors, Patients and Depression in
Victorian England regelmässigt citeras i studier av sekelskiftets nervsjuklighet,
beskriver sitt studieobjekt som ”nervous breakdown”, men konstaterar också
att nutida medicin antagligen skulle kalla liknande tillstånd ”depression”, en
diagnos som också nämns i undertiteln.25 Historikern Edward Shorter annonserar också i titeln på sin omfångsrika studie hur han uppfattar patienters sjukdomsbilder: From Paralysis to Fatigue: A History of Psychosomatic Illness in the Modern
Era.26 Litteraturvetaren Elaine Showalter väckte starka reaktioner då hon kallade
bland annat kroniskt trötthetssyndrom, Gulfkrigssyndrom och bortträngda
minnen för ”hysteriska epidemier”.27 Deras olika ingångar illustrerar flera sammanlänkade problematiker av relevans för medicinhistoria generellt. För det
första, hur kan symtom, diagnoser och sjukdomsbilder som tyckts flyktiga inför
den samtida medicinens ögon, studeras historiskt? Att som hysteriforskaren
Phillip R. Slavney genomgående sätta beteckningen ”hysteria” inom citationstecken kan tyckas komiskt, men säger ändå något om vidden av svårigheterna.28
För det andra, är det rimligt att som Oppenheim lyfta fram diagnosen depression, trots att den inte användes i samtiden för att beskriva det hon studerar?
Eller att som Shorter tillskriva alla de olika sjukdomsbilder han studerar samma
nutida förklaringsmodell, den psykosomatiska? Återigen dyker den fråga – is it
real? – som diskuterades ovan upp. Och om inte, vad är det man studerar, hur
kan studieobjektet definieras?
Jag menar att det finns anledning att vara försiktig med begreppen, delvis
mot bakgrund av ämnets laddade karaktär. Att som Shorter utgå från en förPorter, ”The Body and the Mind”, s. 228.
Oppenheim, “Shattered Nerves”, s. 5–8.
26 Shorter, From Paralysis to Fatigue.
27 Elaine Showalter, Hystories: Hysterical Epidemics and Modern Culture (London, 1997).
28 Phillip R. Slavney, Perspectives on ”Hysteria” (Baltimore, 1990).
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klaringsmodell många patienter, historiskt och i nutiden, uppfattat som kränkande och förminskande är inte en bra utgångspunkt. Begreppet ”psykosomatisk” förlägger dessutom historikerns perspektiv nära den historiska läkarblicken, och för därmed vidare den polarisering mellan ”verklig” och ”psykologiskt
betingad” sjukdom hans framställning handlar om. Oppenheims ingång är inte
lika problematisk eftersom hennes analys av nerver och nervsammanbrott är
både balanserad och bred, men studien fastnar ändå delvis i samma problematik. De patienter undersökningen handlar om tillskrivs diagnosen depression
retroaktivt. En nutida diagnostisk kategori appliceras på historiska sjukdomsbilder, medicinens nutida kunskapsläge bildar facit för historien. Mot den bakgrunden talar jag hellre om diskurser och behåller de historiska termerna neuros
och stress. En term med mindre anspråk och laddning, ”svårmätbara symtom”
syftar till att markera att jag inte, som Shorter och i viss mån Oppenheim, tillskriver patienterna någon specifik sorts sjuklighet. Ändå är det en balansgång,
och mitt sätt att närma mig problemet gör endast anspråk att försöka hantera
det. Någon lösning finns troligen inte, inte så länge frågor om sjukdom och
hälsa bär den laddning de gör.
En annan ingång i ämnet rörliga diagnoser i sin kontext är att fokusera på
kön. Särskilt kvinnligt kön har en framskjuten plats i historisk forskning kring
rörliga diagnoser som hysteri och nervsjuklighet. Som bland andra Mark Micale
påpekat är detta delvis en konsekvens av att hysteri på många plan utgjort själva
urtypen för en kvinnlig diagnos. Porter noterar att relevansen av kön nästan är
övertydlig strax innan och under sekelskiftet 1900: det spelar ingen roll om
analysen fokuserar på mikro- eller makronivå, kvinnligt kön hamnar i fokus
ändå.29 Särskilt hysteri har direkt relaterats till föreställningar kring kvinnans
biologi, och sedermera till kvinnans nervsystem och psyke.30
Relationen mellan kön och diagnos är dock, som senare forskning visat, mer
komplex än den ibland framställts. Hysterin har till exempel aldrig varit enkönad, trots namnet (av hystera, livmoder).31 Kritik har också riktats mot att hysteriforskningens ensidiga fokus på det kvinnliga förstärkt snarare än problematiserat kopplingen kvinna – hysteri, eller mer specifikt medelklasskvinna – hyste-

Porter, ”The Body and the Mind”, s. 229.
Elaine Showalter, ”Hysteria, Feminism and Gender”, i Hysteria Beyond Freud, red, Gilman,
s. 286–344., Micale, Approaching Hysteria, s. 19–29. Se också Helen King, ”Once upon a Text:
Hysteria from Hippocrates”, i Hysteria Beyond Freud, red. Gilman, s. 3–90., för en diskussion kring
hur den hippokratiska texten kom att användas som hysterins ”ur-text”, trots att den i själva
verket inte nämner beteckningen hysteri. Namnet kommer av den förmodade orsaken: livmodern
vandrade, enligt antika källor, runt i kvinnokroppen och gav upphov till en rad olika symtom som
värk, domningar, kvävningskänslor, förlamningar, blindhet, stumhet och krampanfall. Namnet
hysteri, och kopplingen till kvinnor och det kvinnliga följde med också då den teoretiska ramen
förändrades, och sjukdomsbilden härleddes till nervsystemet i stället – kvinnans nervsystem
betecknades då som särskilt känsligt. Se exempelvis Showalter, Hystories, s. 15–17.
31 Bondevik, Medisinens orden og hysteriets uorden, s. 190–193., Micale, Approaching Hysteria, s. 161–
168., samt Showalter, The Female Malady, s. 167–194.
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ri.32 I Hysterical Men diskuterar Micale manliga hysteripatienter, och noterar att
betydelsen av kön tycks ha varierat med andra samhälleliga faktorer.
Those times and cultures in which people felt threatened – regardless of
whether the nature of the threat was military, economic, religious, cultural or
sexual – experienced a greater need to rearticulate traditional gender identities, in contrast to the times perceived as ages of stability and security.33

Påpekandet är intressant här av två uppenbara skäl. Dels eftersom det i förlängningen genererar frågor på metanivå om forskning kring diagnoser, sjuklighet och kön: hur kan frågan om kön i medicinhistorien hanteras på ett sätt som
tar hänsyn till, men inte överbetonar, könade aspekter och därmed förstärker
kopplingen mellan kvinnligt kön och en viss sorts sjuklighet in i nutiden? Min
undersökning provar en, tämligen uppenbar, väg: att studera en annan period
än det förra sekelskifte där kön hade en så framskjuten position. Dels är Micales
påpekande intressant eftersom det antyder ett andra sätt att hantera frågan om
kön: genom att placera det könade i ett större sammanhang, som en framskjuten fråga för analysen snarare än en utgångspunkt. Frågan blir då vad kön gör, hur
det fungerar, i sjukdomsdiskursen, i stället för hur diskursen kring den sjuka
kvinnan ser ut.
Undersökningar där kön bildar utgångspunkt, som exempelvis Showalters
The Female Malady, Johannissons Den mörka kontinenten eller historikern AnnaKarin Frihs Flickan i medicinen, redovisar alla att den kvantitativa empirin visar
sig vara mer komplex än utgångspunkten: ansatsen att undersöka det kvinnligt
sjukliga leder till slutsatsen att kön förvisso spelat en viktig, men inte en allt
överskuggande roll.34 Andra ingångar, som Shorters fokus på relationen mellan
medicin och allmänhet, läkare och patient, eller historikern Petteri Pietikainens
ambition att studera hur idéer kring neurosen i Sverige mellan 1880 och 1950
fungerade och förändrades, förskjuter i stället frågan om kön till resultatnivå.
Shorter och Pietikainen konstarerar i linje med tidigare forskning att neuroser,
”psykosomatiska symtom”, hysteri och neurasteni var vanligare hos kvinnor än
hos män. De gör dock inga egna ansatser att analysera hur diskrepansen mellan
könen kan förstås.35
Micale, Approaching Hysteria, s. 66–77, 87. Frågan om klass har , som Micale och även Jan Goldstein påpekat, komplicerat bilden av hysteri- och nervsjukligheten kring sekelskiftet: den tolkning,
först framförd av Carroll Smith-Rosenberg, att hysterin specifikt kunde kopplas till diskrepanser
mellan den unga medelklasskvinnans förväntningar på livet, och de krav som sedan ställdes på
henne är övertygande i sin logik, men emotsägs av det faktum att journaler från sjukhus och
läkarmottagningar berättar om många hysterisjuka arbetarklasskvinnor. Se till exempel Jan Goldstein, Console and Classify: The French Psychiatric Profession in the Nineteenth Century (1987; London,
2001), s. 325–326.
33 Micale, Hysterical Men, s. 278.
34 Jfr Showalter, The Female Malady, s. 167–194, Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 141-145,
Frih, Flickan i medicinen, s. 173., Oppenheim, ”Shattered Nerves”, kap. 5.
35 Shorter, From Paralysis to Fatigue, särskilt s. 51–64, 117, Pietikainen, Neurosis and Modernity,
s. 139–150.
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Min ambition är att balansera mellan kön-som-utgångspunkt, och kön-somresultat. Detta gör jag genom att, som Micale antyder ovan, placera kön som en
framskjuten fråga: vad gör kön i diskurserna, hur fungerar det?
Hur kön, särskilt kvinnligt kön under perioden mellan 1950 och 1979 fungerar i relation till neuros- och stressdiskurserna är en högrelevant fråga, men på
ett helt annat sätt än tidigare. Kopplingarna mellan kön och sjukdomsdiskurser
kring sekelskiftet 1900 var tydliga, iögonfallande och påtagligt hierarkiska: kvinnan betraktades som sämre, svagare och bräckligare än mannen. Under den
period jag undersöker går de svenska hemmafruarna ut på arbetsmarknaden,
uppmuntrade och understödda av konkreta reformer såväl som demokratisk
ideologi.36 Välfärdsstaten byggs delvis av och kring kvinnor som grupp. Det
kvinnliga, och kvinnorna, rör sig alltså vid denna tid på ett sätt som gör kön i
relation till neuroser och stress till ett problemfält värt att studera utan alltför
låsta utgångspunkter.

Diskurs, svårmätbara symtom och kön:
teori och metod
Neuroser och stress är begrepp som använts för att beteckna ett brett spann av
svårmätbara symtom. Under modern tid är det medicinen som haft tolkningsföreträde kring vad som är att betrakta som ett symtom, och följaktligen också
kring vad som varit att betrakta som ett svårmätbart symtom. Den åtskillnad
medicinska antropologer gör mellan illness och disease kan användas för att illustrera detta förhållande: illness betecknar den subjektivt upplevda sjukdomen,
disease den objektivt mätbara.37 Disease-modellen (för att förklara sjukdom)
fungerar väl för exempelvis infektionssjukdomar, cancer och iakttagbara skador
eller förändringar, men mindre väl för kroniska sjukdomar, förslitningsskador,
långvariga smärttillstånd och viss psykisk ohälsa, där man i stället kan tala om
en högre grad av illness.38 Illness kan alltså finnas utan att upplevelsen av att
vara sjuk kan knytas till en biomedicinskt legitim orsak, som bakterieinfektion
eller vävnadsskada.39
Frågan om illness kontra disease har länge utgjort ett problematiskt område
för biomedicinen – biomedicinen är specialiserad på disease, men subjektiv
sjukdomsupplevelse utan objektivt verifierbara sjukdomstecken är mycket van-

36 Se Yvonne Hirdman, Med kluven tunga: LO och genuskontraktet (Stockholm, 1998), del II, Christina Florin & Bengt Nilsson, ”Något som liknar en oblodig revolution-”: jämställdhetens politisering under
1960- och 70-talen,Jämställdhetskommittén, (Umeå, 2000).
37 Antropologen Lisbeth Sachs var den som introducerade dessa begrepp i svensk kontext, se
Lisbeth Sachs, Medicinsk antropologi (Stockholm, 1987), s. 50–52.
38 Winston Chiong, ”Diagnosing and Defining Disease”, i Health, Disease and Illness: Concepts in
Medicine, (Washington, DC, 2004), red. Arthur L. Caplan, James J. McCartney & Dominic A. Sisti,
s. 130.
39 Sachs, Medicinsk antropologi, s. 50–52.
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ligt förekommande, och tillhör allmänläkarens vardag.40 Det i svensk kontext
lika välkända som nedsättande epitetet svbk – ”svid-värk-och-bränn-käring” –
illustrerar både hur stort genomslag disease-modellen haft och fortfarande har,
och den låga status symtom utan verifierbara sjukdomstecken, särskilt hos
kvinnor, tillmätts.
I ett historiskt perspektiv blir det dock tydligt att varken disease eller illness
är stabila över tid. Vad som kan mätas ”objektivt” beror på den kunskap och de
mätmetoder som står till buds vid en given tidpunkt. Både de ohälsotillstånd
som har en tydlig organisk grund och de som inte har det är således rörliga, det
som var diffust vid en viss tidpunkt kan, med hjälp av förfinade diagnostiska
tekniker vara objektivt verifierbart vid en annan tidpunkt. Men rörelser kan
också ske åt motsatt håll, ett faktum som är viktigt att komma ihåg. Medicinen
kan inte betraktas som en vetenskaplig framgångsmaskin som successivt ackumulerar korrekt kunskap. I stället sker oavlåtligen revideringar, mätmetoder
förkastas och byts ut, skeenden som blir särskilt tydliga i relation till svårmätbara symtom i historien.41
När jag i det följande talar om svårmätbara symtom avser jag en grupp
främst somatiska symtom som värk på olika ställen i kroppen, hjärtklappning,
andnöd, yrsel, koncentrationssvårigheter, magbesvär, darrningar och kramper
som i relation till medicinens kunskapsläge vid den aktuella tidpunkten, inte kunnat
verifieras objektivt. Det svårmätbara hos dessa symtom ligger alltså i medicinens sätt att betrakta dem, inte som en inneboende egenskap.
I relation till diskursbegreppet förhåller sig svårmätbara symtom på samma
vis som Michel Foucault (tolkad av historikern Paul Veyne) betraktade händelser eller handlingar i historien: de är oåtkomliga i sig själva, de blir svårmätbara
och betraktas som symtom via medicinen, och då har de redan transformerats
till diskurs.42 Veyne exemplifierar genom att peka på hur sexuella handlingar
förståtts som en del av fundamentalt olika fenomen under olika tider: antikens
”pleasures”, medeltidens ”flesh” och vår samtids ”sexuality”:
Those are three general ideas that some people have successively elaborated
around a kernel that is incontestably real and probably trans-historical, but
that remains inaccessible, lurking behind them. Inaccessible, or, rather, impossible to extricate: we would inevitably turn them into ’discourse’.43
40 Kathryn Montgomery Hunter, Doctors Stories’: The Narrative Structure of Medical Illness (Princeton,
NJ, 1991), s. xxi.
41 Som illustrativt exempel kan här anföras J. M. Charcots berömda försök med att inducera
hysteriska anfall genom att trycka på patientens ”hysterogena zoner”. Charcot menade att effekten bevisade hans tes: hysterin var en neurologisk sjukdom. Snart efter Charcots död ifrågasattes
dock hela hans teoribygge, och hans sätt att framkalla anfall hos sina patienter kom snabbt att
omtolkas i termer av suggestion och psykologisk påverkan., se exempelvis E. Trillat, ”Conversion
Disorders and Hysteria”, i G. Berrios och R. Porter, red. A History of Clinical Psychiatry: The Origin
and History of Psychiatric Disorders (London, 1995), s. 433–440.
42 Jfr också Arnold I. Davidson, The Emergence of Sexuality: Historical Epistemology and the Formation of
Concepts (Cambridge, Mass., 2001)
43 Paul Veyne, Foucault: His Thought, His Character (Cambridge, 2010), s. 7.
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Diskursbegreppet definierar jag pragmatiskt: en diskurs är utsagor och praktiker
kring någonting, det vill säga tal och handlingar som skapar kunskapsobjekt,
neuroser och stress till exempel, och samtidigt skapar legitim kunskap och legitima förhållningssätt kring dessa objekt.44 Diskursbegreppet i denna mening blir
inklusivt – praktiker, terapier, statistik, sjukdomsbilder, institutioner och skrivna
eller verbala utsagor blir alla delar i diskursen.45 Diskurser speglar alltså inte
verkligheten, de är och skapar verkligheter; ”sammansmält text och social materalitet”, som statsvetaren och socialatropologen Iver B. Neumann uttrycker
det.46 Som Ian Hacking påpekar går det inte att skilja på språk och verklighet
eftersom beteckningar, sätt att tala, tänka och agera alltid strukturerar den värld
vi lever i.47
En relativt nutida händelse kan illustrera hur språklig, betecknad och materiell verklighet oavlåtligen flätas samman. När Socialstyrelsen i slutet av 2000talet uppmanade läkarkåren att sluta använda beteckningen ”utbrändhet”, och
sedermera skärpte riktlinjerna för sjukskrivning med diagnosen utmattningssyndrom, var det ett sätt att försöka stoppa något man upplevde som en inflation både i begreppet utbrändhet och i den grupp människor som kunde räknas till
kategorin utbrända.48 Genom att utvisa kategorin utbränd(a) från de legitima
sjukdomarnas domän kom Socialstyrelsen att förändra verkligheten på begreppslig, individuell, materiell, ekonomisk, social och politisk nivå: begreppets
legitimitet avlägsnades, och utbrändhetsdiskursen – verkligheten – i alla dess
språkliga och materiella delar, förändrades. De sjuka var inte längre sjuka, i
legitim mening, eftersom begreppet inte längre betraktades som legitimt.
Diskurser skall alltså förstås som en samling utsagor i vilka världen förändras.49 Jag vill särskilt understryka denna språkliga aspekt av diskursbegreppet.
Det är i språket, i utsagor som med hjälp av metaforer, synonymer, begrepp
med olika laddning och anspråk, sammankopplade kluster av termer som neuroser och stress – och därmed människan och samhället – blir till. Metodologiskt innebär detta att en diskursanalys är en läsning och tolkning av diskursiva
texter, en läsning som likställer utsagor med agens: utsagor gör något.
Men, som antyddes inledningsvis är neuros- och stressdiskursernas görande
av kön motsägelsefullt och oklart, särskilt då det handlar om det Andra/andra
könet: det kvinnliga. Talet om neuroser och stress, och den uppmätta sjuklighe44 Jfr Iver B. Neumann, Mening, materialitet, makt: En introduktion till diskursanalys (Lund, 2003),
s. 17.
45 Här skiljer sig min användning från den metod som skiljer på ”diskurs”, ”diskursiv praktik”
och i vissa fall också ”diskurs” i relation till ”verklighet” ,se exempelvis Frih, Flickan i medicinen,
s. 63–65.
46 Neumann, Mening, materialitet, makt, s. 36.
47 Hacking, Historical Ontology, s. 23., 99–114.
48 För en tämligen heltäckande bild av fenomenet utbrändhets framväxt i Sverige, och den därpå
följande debatten kring diagnosen, se Torbjörn Friberg, Diagnosing Burn-Out: An Anthropological
Study of a Social Concept in Sweden (Lund, 2006), Johnson, Kampen om sjukfrånvaron.
49 Kristin Aasdahl, red., Tekst og historie: Å lese tekster historisk (Oslo, 2010), s. 112.
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ten tycks inte kompatibla: mellan neuros- och stressdiskurserna och det kvinnligt könade under undersökningsperioden finns diskrepanser och spänningar,
en komplexitet som gör både ansatser som tar kön som utgångspunkt och ansatser som förlägger kön på resultatnivå, till en förenkling. Kvinnligt kön förefaller inte operera i talet om neuroser och stress så mycket som i relation till det:
det explicit könade, det kvinnliga Andra, placeras utanför eller i utkanten av
diskursiva sammanhang där det mänskliga/manliga är primärt.50 Veyne menar
att det finns anledning att ta denna sorts diskursiva oklarheter på största allvar.
Suppose we were planning to write a history of love or of sexuality through
the ages. We might feel satisfied with our work when we had reached the
point at which a reader could learn about the variations that pagans or Chistians had elaborated, in their ideas and practices, on the well known theme of
sex. But suppose, having reached that point, there was still something that bothered us and
we thought that we should press on further with our analysis. We might, for example,
have felt that in one way or another a Greek or medieval author had expressed himself using particular words or turns of phrase which, despite our
analysis, left a residue, a hint that suggested that, instead of taking no notice
of that residue, as if it were just a clumsy expression, an approximation, a
dead passage in the text, we should make an extra effort to make explicit
what it appeared to imply. [min kurs.]51

Jag har valt att ta Veynes uppmaning på allvar, och pressa analysen på den
punkt där talet om neuroser och stress blir osammanhängande och skevt: i
relation till (kvinnligt) kön. Därför har till den medicinskt-diskursiva nivån i
undersökningen lagts en kompletterande exkurs. De frågor som svårtydbara formuleringar i talet om neuroser och stress i relation till kön genererar, ställs till
texter och utsagor av icke-medicinsk karaktär. Specifikt har jag valt texter om
det kvinnliga, om kvinnan och om hennes plats i samhället.
På ett plan är naturligtvis också dessa texter en del i neuros- och stressdiskurserna. En grundläggande skillnad är dock att texterna om det kvinnliga inte
formuleras från medicinsk ståndpunkt. Beteckningen ”exkurs” inskärper denna
grundläggande skillnad. Undersökningens uppläggning – som jag återkommer
explicit till i dispositionsdiskussionen nedan – har alltså formen av en analys i
två steg. Först diskuteras två olika aspekter av det medicinska talet om symtom,
neuroser och stress. Därefter diskuteras talet om symtom, neuroser och stress i
relation till kvinnligt kön specifikt. Syftet med detta upplägg är att konkret byta
utsiktspunkt när det gäller frågan om kön i diskurserna: att få syn på relevanta
kopplingar och klargöra sammanhang, genom att betrakta studieobjektet från
ett annat håll än det medicinska. Upplägget kan möjligen vid en första anblick

Jfr Ulrika Nilsson, Kampen om Kvinnan: Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi
1860–1925 (Uppsala, 2003), s. 17. Se också Londa Shiebinger, red. Feminism and the Body (Oxford,
2000), s. 14.
51 Veyne, Foucault, s. 7.
50
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tyckas splittrat, men speglar just därför undersökningsobjektet bättre än en i
efterhand konstruerad enhetlighet.

Bakgrund och avgränsningar
Neuroser och stress mellan 1950 och 1980 i Sverige är ett område som ännu
inte utforskats i särskilt stor utsträckning. Kanske beror detta helt enkelt på att
sjuklighet och diagnoser kring sekelskiftena 1900 och 2000 är så lätta att få syn
på. Hysteri, neurasteni och kloros å den ena sidan, kroniskt trötthetssyndrom,
utbrändhet, depression och fibromyalgi å den andra är sjukdomsbilder och
diagnoser som alla genererat stort kulturellt, medialt och medicinskt intresse.
Roy Porter kallar den senare delen av 1800-talet för ”hysterins kronologiska
epicenter”, och en liknande karaktäristik, men med utbrändhet och stress som
förtecken har bäring på det sena 1900-talets Sverige.52
Diagnosen neuros var år 1900 namnet på den diagnostiska klass som under sig
ordnade bland annat hysteri och neurasteni. Neuros var alltså ett samlingsbegrepp för sjukdomar i nervsystemet vars etiologi ännu var okänd.53 Denna
okända etiologi blev efter hand allt mer problematisk; ”problemet med den
saknade lesionen” – den förmodade vävnadsskada på hjärna eller nerver som
aldrig återfanns – aktualiserades samtidigt som Freud omformulerade neurosbegreppet, och lade till det lilla epitetet ”psyko”.54 Neuros blir alltså psykoneuros, och en neurologisk förklaringsmodell byts mot en psykologisk. Men i Sverige kvarstod tvetydigheten. I Wilhelm Wernstedts välkända och välanvända
Medicinsk terminologi från 1944 definieras neuros som
funktionella nervlidanden utan känd anatomisk förändring, ett samlingsnamn
för dels huvudsakligen psykogena nervlidanden med allmänna symtom ss.
hysteri, neurasteni, lindrigare psykoser, psykoneuroser, dels lokala nervlidanden ss. yrkesneuroser t. ex. skrivkramp l. organneuroser.55

Porter, ”The Body and the Mind” , s. 226–227.
José M. Lopez Pinero, Historical Origins of the Concept of Neurosis, övers. D. Berrios (New York &
Melbourne, 1983), s. 11–24, Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 58, Simon Wessley, ”Neurasthenia and Fatigue Syndromes”, i A History of Clinical Psychiatry, Berrios & Porter, red., s. 512–515.
54 Mark S. Micale, ”The Psychiatric Body”, i Medicine in the Twentieth Century, red. Roger Cooter &
John Pickstone 2000), s. 329. Freud var dock inte ensam om att tänka i psykologiska banor kring
neuroser. Också Pierre Janet i Frankrike utvecklade samtidigt ett system som i sina grunddrag
liknade Freuds., se Franz Luttenberger, Neuroser och neuroterapi ca 1880–1914, Institutionen för idéoch lärdomshistoria, Uppsala universitet, Skrifter nr. 2 (Uppsala, 1982).
55 Wilhelm Wernstedt, Medicinsk terminologi (Stockholm, 1944), s. 329. För statistiska bilder och
diskussion kring förhållandet mellan neuros, neurasteni och hysteri, se Pietikainen, Neurosis and
Modernity, s. 283. De siffror Pietikainen presenterar är dock svåra att tolka, särskilt från 1930-talet
och framåt: antalet fall är generellt mycket mindre än tidigare, varför jämförelser är svåra att
värdera. Sverige saknar dessutom offentlig diagnosstatistik från år 1920 och framåt, vilket gör det
än mer problematiskt att ta ställning till Pietikainens siffror från Serafimerlasarettet. För tidigare
statistiska bilder, se Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 144, 146.
52
53

25

Begreppen neuros och psykoneuros används alltså parallellt och två förklaringsmodeller, en psykologisk och en neurologisk, lyfts fram. Psykoneurosdiagnosen finns formellt kvar än i dag: neurotiska syndrom nämns i ICD 10, alltså
Världshälsoorganisationens sjukdomsklassifikation.56 I princip försvinner dock
neuros/psykoneurosdiagnosen ur kliniskt bruk i samband med publiceringen av
DSM III, den amerikanska psykiatrikerorganisationens diagnosmanual, år
1980.57 Historikern Petteri Pietikainen menar att diagnosen neuros/psykoneuros redan 1950 kommit att inkludera så mycket att läkarkåren
drog sig för att använda den.58 Som jag kommer att visa var så inte riktigt fallet.
Begreppet stress användes redan kring sekelskiftet 1900, men då i relation till
den så kallade ”energiförlustmodellen”, alltså teorin att varje individ är utrustad
med ett visst mått energi, energi som genom oförsiktig användning kan börja
sina.59 Det stressbegrepp som började diskuteras inom medicinen i Sverige under 1960-talet var baserat på en annan teoretisk grund. Stress i denna nya betydelse beskrevs först av den ungersk-kanadensiske forskaren Hans Selye, som
använde begreppet för att beteckna en generell fysisk reaktion då individen
reagerar på påfrestningar: via ökad utsöndring av hormoner och ökad blodströmning till musklerna uppkommer symtom som exempelvis hjärtklappning,
magvärk, ytlig andning, temperaturförhöjning och svettningar, menade Selye.60
Det stressbegrepp Selye formulerade har fortfarande legitimitet, och utgör en
viktig aspekt av beteckningar och diagnoser som utbrändhet, utmattningssyndrom och utmattningsdepression.61
Samtidigt bör det framhållas att stress varken är eller har varit en diagnos.
Stressbegreppet är i sig komplext – jag återkommer till detta i de empiriska
kapitlen – och betecknar delvis olika saker beroende på om det används i vardagligt tal eller i medicinska sammanhang.62 Dessa dubbla betydelser är inte nya,
snarare har de funnits med stressbegreppet sedan det tidiga 1900-talets diskussion kring ”wear and tear”, modernitet och ett allt snabbare accelererande samhälle.63 Till skillnad från neuros är stress ett begrepp som betecknat en orsak till
56 Förkortningen står för International Classification of Diseases. För diskussion av neurosdiagnosen,
se: http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/sokdiagnoskodicd-10
57 DSM står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Diseases. För en diskussion kring hur
DSM III förändrat och sedermera utrangerat neurosdiagnosen se Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 5, Young, The Harmony of Illusions, s. 90–117.
58 Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 356.
59 Cary L. Cooper & Philip Dewe, Stress: A Brief History (Oxford, 2004), s. 1-8, Karin Johannisson,
”Den moderna tröttheten: Historiska perspektiv”, i Stress: Individen, samhället, organisationerna,
molekylerna red. Rolf Ekman & Bengt Arnetz, (Stockholm, 2005), s. 15. Jfr Oppenheim, ”Shattered
Nerves”, s. 79–91
60 Cooper & Dewe, Stress, s. 24–28. För en utförlig diskussion av stressbegreppet ur fysiologiska,
evolutionära, terapeutiska och översiktliga perspektiv, se Lennart Levi, ”Stress – en översikt.
Internationella och folkhälsoperspektiv”, samt Björn Folkow, ”Evolution och fysiologi”, Hege R.
Erikson, Holger Ursin, ”Kognitiv stressteori” i Stress, red. Ekman & Arnetz, s. 28–71.
61 Folkow, ”Evolution och fysiologi”, Erikson & Ursin, ”Kognitiv stressteori”, i Stress, red. Ekman & Arnetz, s. 28–71.
62 Erikson & Ursin, ”Kognitiv stressteori”, s. 47–49.
63 Oppenheim, ”Shattered Nerves”, s. 101–103.
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symtom eller sjukdom: stress är ingen diagnos, men man kan bli sjuk av stress,
för att sammanfatta den grundläggande skillnaden.
Mot denna bakgrund är neuros- och stressdiskurserna mellan 1950 till 1980
högintressanta: under denna period och inom ramen för dessa diskurser möts
två fundamentalt olika modeller för att förklara och förstå svårmätbara symtom, inom såväl som utanför medicinen. Vilka konsekvenser får det att man går
från att tala om en diagnos, neuros, till att tala om en tänkt sjukdomsorsak,
stress? Hur förändras människan, samhället och det könade när neuroser blir
stress-symtom?
Det skulle kunna invändas att en lämplig startpunkt för att undersöka neurosdiskursen borde förläggas till 1920-30-talen, då tyngdpunkten enligt Pietikainens undersökning skiftar från hysteri och neurasteni till neuros.64 En sådan
invändning tar dock inte hänsyn till att sjukdomsdiskurser kring svårmätbara
symtom, särskilt under 1900-talet, i högre utsträckning än tidigare var nationella
fenomen. De två världskrigen, och de nationellt sett tämligen olika utvecklingslinjerna inom medicinska, psykiatriska och psykologiska discipliner och praktiker gör att varje land utvecklar egna diskurser kring svårmätbara symtom, särskilt under efterkrigstiden. Krigförande länder som USA och England kom
snabbt att inkorporera psykologiska ansatser i psykiatrisk och medicinsk verksamhet: det stora antalet psykiskt och fysiskt skadade soldater gjorde att Freuds
teori om skrämmande, ”traumatiserande” händelser som en faktor för neuros
och hysteri framstod som plausibel på många håll.65 I Frankrike fick däremot
inte Freuds idéer något genomslag, i stället var det Janets psykologiska teorier
och Babinskis tankar kring ”verklig” och ”självsuggegerad” hysteri och som
kom att utgöra teoretiska fundament för psykologiskt/psykiatriskt tänkande in
på 1900-talet.66
I Sverige var dock läget ett annat efter världskrigen. Psykologiska och framför allt psykoanalytiska idéer fick inte riktigt fotfäste, i stället var neurologin
parallellt med den mer biologiskt inriktade psykiatrin de discipliner som framför
allt diskuterade neuroser.67 Också politiskt och ekonomiskt var svenska förhållanden speciella: en intakt industri och en god ekonomi, tillsammans med hög
sysselsättning och fred på arbetsmarknaden utgjorde grunden för det socialdemokratin kallade ”det starka samhället”.68 Idén var enkel: samhället skulle, genom ett utbyggt socialt skyddsnät, ta hand om de individer som behövde hjälp,
samtidigt som alla arbetsföra medborgare förväntades bidra till det gemensam64 Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 283–285. Pietikainens siffror är dock svåra att tolka då det
totala antalet patienter är betydligt större i början av undersökningsperioden (1922) än i slutet
(1950).
65 Micale, ”The Psychiatric Body”, s. 331.
66 Noel Evans, Fits and Starts, kap. 2–3.
67 Se Pietikainen, Neurosis and Modernity, kap. 3–4.
68 Jenny Andersson, Mellan tillväxt och trygghet: Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk, socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden (Uppsala, 2003), s. 32–36 Se också Klas Åmark, ”Sammanhållning och intressepolitik”, i Den svenska modellen, red. Per Tullberg & Kjell Östberg (Lund, 1994),
s. 36–38.
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ma (inte nödvändigtvis genom yrkesarbete – hemmafrun betraktades också som
produktiv). Staten framstod så som garant och problemlösare på samma gång.
Neurosdiskursen förändras alltså i grunden på 1950-talet: med den allmänna
sjukförsäkringens införande 1955 blir sjukdom, diagnoser och symtom, människan, medborgaren och samhället, generellt något annat än det varit tidigare.
För första gången kopplas sjukdom och symtom generellt och formellt samman
med arbetsförmåga för alla. I Sverige gjordes läkaren och medicinen bokstavligen till ”sjukförsäkringssystemets grindvakt”, och sjukvården finansierades
nästan helt via skattsedeln.69 Staten eller samhället blir alltså en ständigt närvarande tredje part i mötet mellan läkare och patient, och medicinens anspråk att
bota och lindra får konkurrens av ett tredje uttalat mål: att återföra patienten i
arbete.70 Dessa idéer fanns naturligtvis tidigare: makarna Myrdal och Signe och
Axel Höjer utgör de mest kända företrädarna.71 Men, det är under 1950-talet
reformerna, nu uppdaterade och anpassade till ett nytt moders- och hemmafruideal, genomförs. Från och med femtiotalet konstrueras sjukdomsdiskurser i
relation till en samhällelig, social sfär där frågor kring hälsa och sjukdom självklart betraktas som frågor för den expanderande välfärdsstaten. Mot den bakgrunden har jag förlagt startpunkten för undersökningen till femtiotalet, närmare bestämt 1950.
Under perioden mellan 1950 och 1980 expanderar också medicinen kraftigt.
Tiden kan beskrivas som medicinens ”guldålder”, en period då en rad snabba
och omvälvande upptäckter förändrar både medicinens självbild och synen på
medicinen generellt.72 Penicillin, cortison, klorpromazin, öppen hjärtkirurgi och
senare P-piller och IVF (provrörsbefruktning) förmedlade bilden av en framtid
då mänskligheten, tack vare medicinen, i princip skulle vara befriad från de
flesta svåra sjukdomar och medicinska problem.73 Neurosedynskandalen i början av 1960-talet brukar ibland pekas ut som början på slutet av denna ”guldålder”: förtroendet för medicinen hos allmänhet, forskare, läkare och myndigheter fick en allvarlig törn, och det striktare regelverk för läkemedelstestning som
följde satte stopp för det dittills snabba utflödet av nya, potenta läkemedel.74
Under 1960- och 70-talet, parallellt med att stress diskuterades allt mer intensivt, ökade kritiken mot den svenska välfärdsstaten och medicinen. Makarna
Rafael Lindquist, Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati: Den svenska sjukförsäkringssystemets utveckling
1900–1990, (Lund, 1990) s. 163.
70 Debattens vågor gick höga angående just detta då den allmänna sjukförsäkringen skulle införas.
Läkarkåren protesterade starkt mot att förvandlas till statens förlängda arm, och menade att deras
yrkesmässiga och professionella roll sattes ur spel: deras uppdrag var att hjälpa patienterna, inte
fungera som statlig kontrollinstans, menade många. För en mer utförlig diskussion kring den
allmänna sjukförsäkringens tillkomst och läkarnas roll, se Lindquist, Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati, s. 101–102.
71 Se exempelvis Yvonne Hirdman, ”Alva Myrdal – En studie i feminism”, i Yvonne Hirdman,
Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (Stockholm, 1992), s. 113–142.
72 James Le Fanu, The Rise and Fall of Modern Medicine (1999; New York, 2002), del 1.
73 Le Fanu, The Rise and Fall of Modern Medicine, del 1. Se också Stuart Anderson, red. Making
Medicines: A Brief History of Pharmacy and Pharmaceuticals (London, 2005), s. 177–201.
74 Anderson, red. Making Medicines, s. 253–259.
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Inghes debattbok Den ofärdiga välfärden från 1967 lyfte fram grupp efter grupp
som inte tycktes omfattas av det sociala skyddsnätet, och ställde implicit frågan
om något var fel med själva fundamenten för välfärdsbygget.75 I den antipsykiatriska debatten mellan 1968 och 1973 utmålades psykiatriker, psykiatri och
psykologiska förklaringsmodeller som ett sätt för staten och kapitalet att
gemensamt skydda sina intressen genom att utnyttja arbetskraften och sjukförklara vantrivsel, alienation – och stress.76 När 1980-talet stod för dörren framställdes inte längre fortsatt utbyggnad av välfärdsstaten som svaret och lösningen på alla problem.77 Då hade också medicinens guldålder definitivt passerat,
och inom bara några år skulle medicinen stå handfallen inför de första AIDSpatienterna.78
År 1980 togs också neurosdiagnosen formellt ur bruk, efter långa och bittra
strider i det amerikanska psykiatrikerfacket. I DSM III hade neurosdiagnosen
raderats, och ersatts av en rad nya, symtombaserade diagnoser. En av dem var
post-traumatiskt stress-syndrom: stress hade alltså slutligen letat sig in i den
officiella psykiatriska diagnosklassifikationen.79 Här, vid årsskiftet 1979/80,
sätter jag punkt för min undersökning.

Material och urval
Diskurser kan undersökas på många olika sätt, men ett urval måste göras: att
läsa alla utsagor, undersöka alla praktiker som kan betraktas som delar i en
diskurs är helt enkelt inte möjligt.80 Mot den bakgrunden har jag valt att analysera neurosdiskursen och stressdiskursen via två olika medicinska materialtyper:
ett journalmaterial från två internmedicinska kliniker, och en publicerad, allmänt hållen medicinsk rådgivnings- och debattlitteratur. Jag har dessutom i
syfte att särskilt belysa hur kön fungerar i diskurserna, kompletterat analysen av
den medicinska diskursen med en exkurs. Exkursen utgörs av litteratur där kön
diskuteras explicit, närmare bestämt samtida texter om kvinnan och det kvinnliga. Genom att ringa in skilda typer av källmaterial, analyseras det samtida talet
om neuroser, stress och kön ur ett brett perspektiv.
Patientjournaler och publicerad litteratur förhåller sig till varandra som två
sidor av ett mynt. Studerade tillsammans erbjuder de möjligheter att undersöka

Gunnar Inghe & Majbritt Inghe, Den ofärdiga välfärden (Stockholm, 1967).
Anna Ohlsson, Myt och manipulation: Radikal psykiatrikritik i svensk offentlig idédebatt 1968–1973
(Stockholm, 2008).
77 Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, s. 99–119
78 David Thorsén, ”AIDS i Sverige”, i In på bara huden: Medicinhistoriska studier tillägnade Karin
Johannisson, red. Torbjörn Gustafsson Chorell & Maja Bondestam, (Stockholm, 2010), s. 214–218.
79 För en ingående diskussion av turerna kring hur och varför stress till slut accepterades av den
grupp psykiatriker som redigerade DSM III, trots att begreppet stress går emot de uttalat symtombaserade kriterier som i övrigt låg till grund för upplagan, se Young, The Harmony of Illusions,
s. 107.
80 Neumann, Mening, materialitet, makt, s. 51.
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olika nivåer i diskurserna, nivåer som är viktiga på olika sätt.81 Det är inte säkert
att det medicinen säger i ett publikt sammanhang och det den gör i praktiken är
samma sak. Ny kunskap och nya perspektiv artikuleras till exempel ofta snabbare än de tillämpas inom medicinen, av det enkla skälet att hur medicinen gör
inte kan förändras från dag till annan. Praktiker och handlingar är bokstavligen
inbyggda i sjukvårdens institutionella och materiella struktur.82
Ett tämligen banalt, men likafullt viktigt faktum att poängtera är också att
vårdpersonal och läkare inte byts ut varje gång nya perspektiv eller nya diagnostiska kriterier introduceras. Samma läkare kan vid sin yrkesbanas slut ha varit
med om att behandla magsår med både diet och antibiotika.83 Diagnosen neurasteni, som förklarades obsolet av den medicinska vetenskapen redan under
1900-talets första decennier, ställdes trots detta ofta långt in på 1900-talet av
läkare som inte alls tagit notis om att diagnosen vetenskapligt sett betraktades
som illegitim.84 Också i nutiden nödgas läkare förklara för hoppfulla patienter
att det ”mirakelpreparat” patienten hört om på tv-nyheterna eller läst om på
internet är under testning, och tidigast kan komma ut på marknaden – och därmed förskrivas från vårdcentralen – om tio år eller mer. Glappet mellan medicinens forskningsfront och praktiserande läkare har alltså varit stort, och det
finns all anledning att understryka att medicinen är verksam på många nivåer
samtidigt, men inte nödvändigtvis simultant. Genom att undersöka det praktiska och det publika parallellt skapas med andra ord möjlighet att se hur sådana
olika diskursiva nivåer konstrueras, förändras och förhåller sig till varandra.
Diskursanalysen kompletteras genom att den fortsätter med en exkurs i en
litteratur om kvinnan och det kvinnliga. I stället för att låta mina frågor kring
relationen mellan neuroser, stress och det könade stanna vid medicinens gränser, har jag som Veyne föreslår valt att ta analysen ett steg till. Frågor genererade av medicinens tystnader och oklara resonemang ställs till ett annat material,
till texter som formulerats utanför medicinen. Till skillnad från den praktiska
eller publika medicinen, där huvudparten av skribenter och debattörer agerar
och skriver utifrån en medicinsk expertposition, är författarna till litteraturen
om det kvinnliga lösligt, om alls, förankrade i statliga och vetenskapliga maktstrukturer. De representerar inte makten eller vetenskapen på samma sätt som
läkare och medicinska skribenter gör, men de representerar naturligtvis inte
heller alla kvinnor eller kvinnor som grupp. De exkurser jag gör måste därför
förstås som några av många möjliga, ett alternativ av flera tänkbara för att förstå och belysa hur talet om neuroser, stress och det könade hänger ihop. Ex81 Valet av just dessa två material innebär naturligtvis att andra uteslutits. Jag har till exempel inte
undersökt respektive diskurs rent vetenskapliga och inomprofessionella diskussioner, och inte
heller andra mera populära eller fiktionella mediala framställningar.
82 Se exempelvis Anders Åman, Om den offentliga vården: Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning (Uddevalla, 1976), Lars Eric
Jönsson, Det terapeutiska rummet: Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850–1970 (Stockholm, 1997).
83 Le Fanu, The Rise and Fall of Modern medicine, s. 147–156.
84 Wessley, ”Neurasthenia and Fatigue Syndromes”, s. 519–520.
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kursavsnitten gör alltså inte anspråk på representativitet. De ska läsas som försök att, med Veynes termer, pressa analysen i syfte att skapa större förståelse
för hur det hela fungerar än som annars varit möjligt.

Medicinsk praktik och urval: patientjournaler
Från en praktisk nivå i diskursen undersöker jag patientjournaler från två internmedicinska avdelningar på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, närmare
bestämt från åren 1950, 1960 och 1969. Valet har fallit på just dessa år av praktiska skäl: 1970 ändras systemet för journalarkivering och katalogisering i Sverige på så sätt att journaler från och med detta år arkiveras och katalogiseras efter
personnummer i stället för som tidigare efter journalnummer. Förändringen
innebar konkret att journaler efter 1969 inte längre arkiveras efter vårdtillfälle,
utan efter personnummer. Att, som jag har gjort, bläddra igenom samtliga journaler för alla patienter som varit inlagda på en viss avdelning under ett visst år,
blir således omöjligt efter denna förändring.85 Perioden för undersökningen av
journalerna har alltså, som en konsekvens av detta, pressats bakåt i tiden. Detta
blir särskilt uppenbart då journaler från 1969 i det sista empiriska kapitlet placeras jämsides med publicerad litteratur från 1970-talet. Jag har dock ansett att tre
nedslag, för tre hela år, ger bredare underlag för analysen då avståndet i tid
mellan nedslagen tydliggör hur sjukdomsbilder, tolkningsmönster och diagnoser
förändras.86 Dessutom uppdateras gällande diagnosklassifikation 1968, alltså
året före mitt sista nedslag 1969. Klassifikation av sjukdomar 1968 fanns i bruk
fram till 1977, då den nya, internationella upplagan av ICD utkom. I relation till
gällande diagnostisk terminologi torde alltså lite ha skett mellan 1969 och mitten av 1970-talet.
Att jag studerar journaler från medicinklinikerna beror på de kategorier patienter som söker sig, eller remitteras, till internmedicinen. Till medicinklinikerna
kom patienter med svårmätbara somatiska symtom: värk, trötthet, hjärtklappning, magbesvär, yrsel, koncentrationssvårigheter, kramper och så vidare. Där
det somatiska har företräde får diskursiva tolknings- och konstruktionsprocesser en framskjuten position. Som bland andra psykiatrihistorikern Svein Atle
Skålevåg påpekar tycks journaler från psykiatrin fungera annorlunda: där finns
redan vid inskrivningen en psykiatrisk förklaringsmodell närvarande, patienten
85 Inga Nilsson nämner detta i Medicinsk dokumentation genom tiderna: En studie av den svenska patientjournalens utveckling under 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet (Lund, 2007), se s. 135. Nilsson hävdar
dock att detta började ske redan under 1950-talet, vilket dock inte stämmer för Sabbatsbergs
sjukhus. Snarare förefaller det där ha varit införandet av tiosiffriga personnummer, vilket skedde
1967, som slutgiltigt gör att man två år senare, vid årsskiftet 1969/1970, går över till att sortera
journalerna efter personnummer.
86 Hacking noterar dessutom en liten pekuliaritet som är värd att testa: han påpekar att kategorier,
särskilt i statistika kategorier, ger intryck av att förändras cykliskt, och att var tionde år är den
magiska tidsgränsen: var tionde år förändras kategorierna. Denna iakttagelse är förvisso för löslig
för att bygga urvalskriterier på, men den är likafullt intressant att ha i åtanke., se Hacking, ”Making Up People”, i Historical Ontology, s. 100.
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tolkas i ljuset av sin potentiellt psykiska sjukdom.87 Inom internmedicinen är de
möjliga tolkningarna inledningsvis fler: symtomen kan tänkas bero på allt från
infektioner till komplicerade neurologiska och hormonella sjukdomar, eller
psykiska problem. Denna bredd och de många tänkbara tolkningarna gör journaler från medicinklinikerna särskilt relevanta, givet mina utgångspunkter.
Det urval journaler jag har gjort relaterar direkt till dessa möjliga tolkningar.
Som diskuterats tidigare har jag ingen ambition att efterdiagnostisera patienter.
Det jag varit intresserad av är snarare hur medicinen agerat och resonerat när
man utrett och diagnostiserat patienter vars symtom inte betraktades som ”objektivt” verifierbara. Urvalet har därför baserats på den eller de diagnoser som
anges på journalen. Således har jag inte undersökt journaler där en objektivt
verifierbar diagnos eller åkomma uppgetts som huvuddiagnos: magsår, hjärtinfarkter, embolier (blodproppar) och infektionssjukdomar – tillstånd som vid
tiden kunde verifieras med hjälp av laboratorieprover eller röntgen – har inte
betraktats som relevanta. Sammanlagt har jag undersökt 168 journaler, varav 69
från 1950, 66 från 1960 och 33 från 1969. I relation till det totala antalet journaler är mitt urval tämligen litet: varje år utredde medicinklinikerna mellan 1500
och 2500 inneliggande patienter, varav de flesta diagnostiserades med olika
typer av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes eller andra endokrina sjukdomar,
magsår, cancer eller infektionssjukdomar.
Mitt urval innefattar i stort tre urskiljbara diagnos- eller beteckningsgrupper:
1.) Neuroser. Neurosdiagnosen, och dess underkategorier som psykoneuros,
neurasteni, psykogen asteni och så vidare utgör den enskilt största gruppen
journaler över hela perioden.
2.) Utredningsfall och symtombeteckningar. En andra större grupp som inkluderats är de journaler där ingen formell diagnos anges, det vill säga journaler
där det endast står ”utredning”, ”observatio”, alternativt där ett eller flera symtom (huvudvärk, kräkningar, värk i rörelseapparaten etc) anges i stället för diagnos.
3.) Oklara fall. Slutligen har jag också inkluderat en mindre grupp journaler
där informationen på journalens framsida på annat vis tydligt visat att relationen
mellan det svårmätbara och det mätbara, mellan illness och disease, varit föremål för tveksamhet. Journaler med många ”lättare” diagnoser, journaler där det
står ett frågetecken efter diagnosen, eller journaler med långa utredningstider
för relativt bagatellartade åkommor, ingår alltså också i urvalet jag gjort.
Eftersom min analys inte rör en diskurs, utan två och därmed också en övergång från neuroser till stress är journaler där ”utredning” eller oklara diagnoser
anges särskilt relevanta: gränsdragningar mellan neuros och stress, men också
mellan diagnos och tystnad, är en del av studieobjektet.
Då syftet med journalanalysen är diskursanalytiskt skall mitt urval inte tolkas
som statistiskt representativt. Urvalet är dels för litet för att ha statistisk signifikans, dels bereder journalerna – jag återkommer till detta i respektive kapitel –
87

Svein Atle Skålevåg, Fra normalitetens historie: Sinnsykdom 1870–1920 (Bergen, 2002) s. 55.
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särskilda problem för den som vill göra en sådan kvantitativ undersökning. Till
exempel anges inte genomgående vad som är huvud- respektive bidiagnos, och
de diagnostiska kategorierna förändras också under den tid undersökningen
spänner över. För uppgifter kring hur diagnoser och sjukdomsbilder beskrevs
kvantitativt i samtiden har jag i stället använt mig av publicerad statistik, som
sjukförsäkringsstatistik, publicerade intervju-undersökningar, kartläggningar av
upplevd ohälsa och statliga utredningar kring hälsa och sjukdom.
Förtydligas bör också att patientjournaler omgärdas av sträng sekretess, varför jag har ändrat sådana uppgifter som skulle kunna identifiera patienterna.88
Det är också av detta skäl alla referenser till enskilda journaler i texten är kodade: den öppna referensen anger arkiv, serie och volym, varpå följer en sifferkod
i stället för journalnummer.89 Det som sker i praktiken är att medicinen betraktar, tolkar, diagnostiserar och behandlar patienter som söker för svårmätbara
symtom: diskurs skapas då symtom ges, eller inte ges, ett diagnostiskt namn. I
praktiken, och särskilt i journalen, åskådliggörs därmed tolknings- och konstruktionsprocesser på mikronivå: i journalen möts en enskild patient och en
enskild företrädare för medicinen.
Journalen, särskilt den intermedicinska, har en egen inneboende kronologi:
en början, en mitt och ett slut, men också en diagnostisk dramaturgi. Den börjar med ett frågetecken, och slutar med en diagnos.90 Så är det i alla fall tänkt,
patientens illness skall transformeras till disease, sådan är medicinens ”principiellt
reduktionistiska dröm”, med Karin Johannissons ord.91 Det som gör journalen
speciell och relevant som historiskt dokument är att den skrivs i realtid. Till
skillnad från till exempel medicinska fallberättelser, som skrivs när fallet är avslutat och med den ställda diagnosen som naturlig utgångspunkt, är journalen
en öppen text: när den börjar vet varken författaren (läkaren) eller huvudpersonen (patienten) hur den ska sluta. Lösa trådar och information kring antaganden som i ett senare skede visar sig vara felaktiga hypoteser, står kvar. De journaler jag undersöker har en kronologi sträcker sig från några dagar till några
veckor, och de dokumenterar under denna tid medicinens tolkningsprocess och
patientens agerande.92 Att läsa journaler utgör alltså en möjlighet att komma
medicinens vardag, dess mikrotolkningar och dess inledande antaganden nära.
Jag har använt mig av journalens kronologiska upplägg i min analys: det som
sägs är inte bara intressant för att det sägs, utan också i relation till när.
88 Detta innebär att personuppgifter konsekvent är ändrade med avseende på namn, ålder och så
vidare. I vissa fall har jag också ändrat uppgifter kring andra förhållanden som skulle kunna
identifiera patienten, till exempel specifika händelseförlopp som beskrivs eller uppgifter kring
andra i journalen omnämnda personer, arbetsplatser eller livsomständigheter.
89 Kodnyckel förvaras dels på inst. för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, samt på
Stockholms läns landstingsarkiv i Flemingsberg.
90 Montgomery Hunter, Doctors’ Stories, s. 84–89.
91 Karin Johannisson, ”Kultur och hälsa: Två problematiska begrepp”, i Kulturen och hälsan: Essäer
om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd red. Gunnar Bjursell & Lotta Westerhäll
(Stockholm, 2008), s. 28.
92 Montgomery Hunter Doctors’ Stories, s. 45.
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Micale och andra har påpekat att sjukdomsdiskurser sällan är så entydiga
som de ser ut. I patientjournalen synliggörs förhandlingar, och hur olika sätt att
betrakta patienten – som representant för sitt kön eller sin klass till exempel fungerar i praktiken. Samtidigt uttalas sällan i journalen varför läkaren agerar
och tolkar som han gör. Sådan information utgör underförstådd kunskap, som
inte måste artikuleras eftersom den tänkta läsaren redan vet. Läsaren av en
journal är inte primärt patienten eller hans eller hennes anhöriga, utan i första
hand annan sjukvårdspersonal. Patienten riskerar alltid, som norske psykiatrihistorikern Petter Aaslestad visat, att inte känna igen journalens berättelse som
sin egen. Journalen berättar alltså mer om medicinen än om patienten: den är
informativ på ett vis, men fåordig eller stum på andra.93 Just därför måste journaler analyseras i relation till andra utsagor.94

Publik medicin och urval: ”populär” litteratur
I min andra materialkategori artikuleras en annan typ av utsagor. Publicerad,
populär rådgivnings- och debattlitteratur kring neuroser och stress på svenska
utgör en del av medicinens publika tal om dessa fenomen. Ämnesmässigt står
frågor om orsakssammanhang, symtom, behandlingsmöjligheter, tänkta utlösande eller förvärrande omständigheter och allmänna tips och råd i centrum i
denna litteratur, alltså den sorts kunskap som ofta är ”tyst” i journalerna. Att
jag, som i rubriken ovan, kallar denna andra materialtyp för ”publik medicin” i
stället för det mer vardagliga ”populärmedicin”, är relaterat till undersökningens
syfte och metod. Populärmedicin kan i princip handla om vad som helst, och
anger enbart att det rör sig om en popularisering av medicinska resultat och
resonemang. Begreppet ”publik medicin” syftar till att markera att den litteratur
som finns i fokus inte enbart förmedlar legitim kunskap – även om sådan
kommunikation utgör en stor del – utan i hög utsträckning skapar de fenomen
den beskriver och diskuterar.
Publik medicinsk litteratur med uttalat folkbildande, kunskapsförmedlande
eller agiterande ambitioner är särskilt relevant givet undersökningens syfte. I en
publik sfär är diskursers verklighetsskapande potential stark; som Neumann
påtalar kan ett aldrig så intressant resonemang vara helt oväsentligt ur ett
diskursanalytiskt perspektiv om det inte hade någon spridning.95 Genom att
beskriva något, ibland om igen, ibland på ett nytt sätt, skapas och omskapas
verkligheter, ”kinds of people” eller sjukroller för att tala med Hacking och

Petter Aaslestad, The Patient as Text: The Role of the Narrator in Psychiatric Notes, 1890–1990 (1997;
Oxon, 2009), s. 7.
94 Guenter B. Risse, John Harley Warner, ”Reconstructing Clinical Activities: Patient Records in
Medical History”, i Social history of Medicine, vol. 5, nr. 2, 1992, s. 199.
95 Neumann, Mening, materialitet, makt, s. 50.
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Smith-Rosenberg, och därmed beteckningar som människor kan identifiera sig
med.96
Specifikt har jag undersökt svensk, publicerad litteratur med neuroser, lättare
psykiska eller psykosomatiska besvär och stress som huvudsakligt objekt. Urvalet är begränsat till verk på svenska, av svenska författare. Jag har också, mot
bakgrund av dess kunskapsförmedlande men samtidigt relativt basala innehåll
tagit med läroböcker i till exempel psykiatri och rehabilitering riktade till sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Precis som i fallet med journalerna är urvalsfrågorna svåra. Sjuklighet, symtom och begrepp av det slag jag undersöker
var inte begränsade till en sfär eller ett sammanhang, snarare kopplades de
samman med många olika företeelser i tiden. De diskuteras dessutom ofta i
anslutning till större fält, som ”hälsa”, ”sjukvård” eller ”samhälle”. Urvalet har
också komplicerats av att litteraturutgivningen ökade mycket under undersökningsperioden: det gavs ut många fler potentiellt relevanta verk under 1970-talet
än tjugo år tidigare.
Sökningar har gjorts via Svensk bokkatalog, under rubriken ”Medicin”: ”Populär medicin med elementära läroböcker” för åren från 1950 till och med
1979. Jag har hållit mig inom ramarna för perioden tämligen konsekvent, och i
första hand undersökt förstaupplagor. För 1950-talet har jag dock gjort avsteg
från denna princip och inkluderat vissa böcker som utkom i en första upplaga
under 1940-talet. Den svenska utgivningen var ännu ganska begränsad vid denna tid, dessutom utkom vissa mycket spridda verk i en rad upplagor och var på
så vis del i talet om neuroser under 1950-talet, trots att de utkommit i en första
upplaga tidigare.
Sökningen har initialt omfattat alla former av begreppen neuros och stress,
men också angränsande begrepp och termer som i samtiden fungerade som
synonymer, till exempel ”psykisk insufficiens”, ”psykiska besvär”, ”nervös”,
”nervositet”, ”psykosomatisk”, ”press” och så vidare.97 Jag har även gjort titelsökningar på tämligen generella begrepp som ”hälsa”, ”kropp”, ”sjukdom” och
”samhälle” eftersom dessa vida begrepp ibland också fungerar som utgångspunkt för diskussioner kring neuroser och stress. Det bör inskärpas att mitt
urval är ett urval med anspråk på diskursiv signifikans snarare än en fullständig
genomgång av alla böcker som kan tänkas nämna neuroser. Jag har fokuserat på
böcker och författare som var väl kända i sin samtid. Mot bakgrund av undersökningens bredd med avseende på övrigt material, har jag dragit en gräns vid
15–20 böcker per årtionde. Som Neumann påpekat är detta tillvägagångssätt
det enda möjliga med en diskursanalytisk ingång. Diskursiva gränser är svårlokaliserade och framför allt flytande: att inkludera allt av tänkbar relevans är inte
möjligt.98
96 Hacking, ”Making Up People”, s. 99–114, Smith-Rosenberg, ”The Hysterical Woman”, s. 197–
216.
97 Jag har således sökt på ”nervös”, ”neurotisk”, ”neuroser”, ”nervositet”, ”psykisk*”, ”psykosomatisk”, ”psykosomatik” och så vidare.
98 Neumann, Mening, materialitet, makt, s. 51–52.
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Eftersom talet om neuroser och stress förändras, och undersökningens syfte
är att redogöra för och undersöka denna förändring, återkommer jag mer i
detalj till de specifika begrepp som använts som sökbegrepp i respektive avsnitt.
Det kan konstateras att publik medicinsk litteratur generellt är ett betydligt mer
”rörligt mål”, för att tala med Hacking, än journaler: begrepp och perspektiv
kan i den publika sfären ändra betydelse snabbt, och nya termer laddas med
betydelse – och för denna undersöknings del relevans – på några få år.99

En kompletterande exkurs: det Andra perspektivet
Hur frågan om kön hanteras och diskuteras i relation till neuroser och stress
undersöks och analyseras dels inom ramen för journalmaterialet och den publika medicinska litteraturen. Men, jag har valt att också belysa frågan om kön via
ett icke-medicinskt material. Tre olika litteraturer, alla med den uttalade ambitionen att tala om kvinnor, det kvinnliga och kvinnans plats i samhället i sin
samtid, har konsulterats. Syftet med detta angreppssätt är att metodologiskt,
som Veyne föreslår, pressa analysen ett steg till med avseende på kön: att betrakta medicinens motstridiga och ofta svårtolkade utsagor kring kön i relation
till nervös och stressrelaterad sjuklighet ur ett annat perspektiv. I denna bemärkelse representerar litteraturerna kring det kvinnliga exkurser ut ur ett medicinskt sammanhang.
Samtidigt kan naturligtvis också litteraturer kring det kvinnliga betraktas som
delar i neuros- respektive stressdiskurserna: där talas också om sjuklighet, symtom och sjuktal, ofta med samma begrepp som inom medicinen. Men de gör
det ur ett annat perspektiv, utanför ett medicinskt-vetenskapligt sammanhang
och i vissa fall med medicinen och läkarna som objekt för diskussionen snarare
än utgångspunkt.
Exkurserna utgörs av tre sinsemellan tämligen olika litteraturtyper. En som
diskuterar det så kallade ”kvinnoproblemet” under 1950-talet, en som utkom i
samband med 1960-talets könsrollsdebatt, och sist en skönlitteratur med självbiografiska drag och rötter i 1970-talets kvinnorörelse. Den sistnämnda kallades
ofta i samtiden för just ”kvinnolitteratur” eller ”bekännelselitteratur”. De litteraturer jag studerar avbildar således i sig en rörelse, från hemmafrun, Kvinnan
med stort K över 1960-talets ifrågasättande av könsrollerna, till 1970-talets
klassmedvetna, men också påfallande självmedvetna kvinnoporträtt.
Urvalet motiveras dels av respektive litteraturs publika genomslag: jag har
valt litteratur som var spridd, välkänd och medialt exponerad i sin samtid.
Genomgången av denna litteratur gör inte anspråk på systematisk fullständighet; urvalet representerar snarare delar av större litteraturer som uppfattades
höra till samma genre i sin samtid. Syftet med analysen av denna litteratur för
min del är kompletterande, och därmed begränsat; jag har specifikt fokuserat på
aspekter av relevans för förståelsen av kön i relation till neuroser och stress.
99

Ian Hacking, ”Historical Ontology”, s. 18.
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Precis som för medicinens publika litteratur har jag begränsat antalet verk, här
till ett tiotal per genre, och återkommer mer specifikt till det exakta urvalet i
respektive avsnitt.
Diversiteten hos den litteratur jag undersöker är en poäng i sig: det fanns
fundamentala skillnader mellan hur kvinnan och kvinnor betraktades och omtalades mellan 1950-talets hemmafruvurm och 1970-talets nyvaknade kvinnorörelse. Det talas inte om, eller till, samma publik genom hela undersökningsperioden. Tvärtom visar tilltalet att de tänkta läsarna tillhör olika kategorier: de
hemmafruar som tydligt lyfts fram då ”kvinnoproblemet” diskuteras lyser med
sin frånvaro i 1970-talets ”kvinnolitteratur”.

Disposition
Undersökningen disponeras kronologiskt, dels för översiktlighetens skull, dels
för att på ett så rättvisande sätt som möjligt spegla förändring i de olika materialtyper – nivåer i diskursen – analysen fokuserar. De tre empiriska kapitlen är
således centrerade kring var sitt årtionde: 1950-tal, 1960-tal och 1970-tal. De
empiriska kapitlen inleds alla med översiktliga bakgrundsteckningar, där relevanta skeenden och idéer inom och utanför medicinen berörs, och förhållanden
som är viktiga för förståelsen av de mer analytiska delarna lyfts fram. Varje
kapitel är strukturerat på samma sätt: i tre fristående avsnitt diskuteras och analyseras neuros- och stressdiskursen i journaler, publik medicinsk litteratur och i
texter om det kvinnligt könade.
Kapitel II handlar om 1950-talets neurosdiskurs. Först diskuteras neurosen i
journalerna från Sabbatsberg, och olika aspekter av hur teorier kring ”nervositet” påverkar medicinens syn på patient och terapi diskuteras och analyseras.
Därpå följer den del som behandlar 1950-talets publika neurosdiskurs, alltså
böcker om nerver, neuroser och mentalhygien som hade stort genomslag i tiden. Analysen fokuseras särskilt kring hur idéer om det ”starka samhället” konstrueras i relation till en neurossjuk människa som betraktas som konstitutionellt avvikande och patologisk. Sist behandlas litteraturen kring det så kallade
”kvinnoproblemet”. Syftet är att i relation till talet om neuroser belysa hur de
”dubbla roller” kvinnan tilldelades under 1950-talet bidrog till att placera det
kvinnliga utanför neurosdiskursen. Kapitlet avslutas med en sammanfattade
diskussion, där de tre materialtyperna diskuteras i relation till varandra och slutsatser lyfts fram.
Kapitel III behandlar 1960-talets borttynande neurosdiskurs och parallellt
framväxande stressdiskurs. Som i det förra kapitlet inleds analysen på sjukhuset,
med att undersöka hur patienter med svårmätbara symtom betraktas, tolkas och
beskrivs i journaler från år 1960. Här diskuteras hur förändrade förhållanden
inom medicinen gör ”stress” till ett svårhanterligt begrepp i praktiken, och hur
patienter med svårmätbara symtom år 1960 ofta inte får någon diagnos alls.
Kapitlet fortsätter med att undersöka 1960-talets publika stressdiskurs, och den
nya människo- och samhällssyn som artikuleras där. Särskilt diskuteras den
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förskjutning från avvikande och patologiskt mot normalt och biologiskt som
arikuleras i talet om stress i tiden. Här problematiseras hur det kvinnligt könade
också i talet om stress görs osynligt och underordnat. Sist diskuteras den i samtiden mycket uppmärksammade könsrollsdebatten, och den syn på det könade,
det kvinnliga och kvinnorna i relation till stress och svårmätbar sjuklighet som
tar form där. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion, där de viktigaste resultaten och slutsatserna diskuteras..
Kapitel IV diskuterar hur stressdiskursen konsolideras under 1970-talet, men
också hur den explicit kopplas till tidens radikala idéer kring klassförtryck och
utsugning. Analysen inleds med patientjournaler från Sabbatsbergs sjukhus
medicinkliniker, och fokuserar på hur stress nu blivit ett begrepp – men ingen
diagnos – som används i den medicinska praktiken. Här lyfts också fram hur
nya teorier kring psykologi, psykoanalys och individualitet manifesteras i behandlingen av patienter med svårmätbara symtom på sjukhuset. Jag diskuterar
också hur aspekter som kön och klass visar sig viktiga i relation till sådan terapi.
Nästa avsnitt undersöker vidare hur radikala idéer får genomslag i 1970-talets
publika diskurs kring stress, och hur två parallella sätt att betrakta människan
tar form. Klass blir en i tiden viktig kategori, men också klassbegreppets motsats; en unik individ som tar sitt öde i egna händer, synliggörs i 1970-talets medicinska stressdiskussion. Här diskuteras också hur kvinnligt kön flyter mellan
dessa kategoriseringar. Kapitlet avslutas med en exkurs till 1970-talets kvinnliga
bekännelselitteratur. Den svårdefinierade kvinnliga identitet som kan anas i
medicinens tal och stress och klass, belyses och problematiseras i analysen av
självbiografiska romaner. Också detta kapitel avslutas med en sammanfattande
diskussion, där resultat och slutsatser diskuteras och vägs samman.
Avhandlingen som helhet avslutas med ett slutkapitel, som dels består av en
kortare kronologisk sammanfattning av resultat och slutsatser. Dels innehåller
slutkapitlet också en mer analytisk diskussion där resultaten diskuteras i relation
till syfte och frågeställningar.
Detta upplägg gör olika läsningar möjliga. Genom att varje kapitel är uppdelat i tre fristående avsnitt baserade på materialkategori, kan den läsare som inte
önskar läsa allt välja den del som intresserar mest. Bakgrundsteckningen och
sammanfattningen av varje kapitel fungerar som en ram. Journaldelarna fokuserar på mikronivå, på det som sker i praktiken. Därmed centreras avsnitten kring
journaler kring små skeenden, förskjutningar i praktik och retorik i journalerna.
En läsare specifikt intresserad av medicinens vardag, eller av journaler som
tidsdokument och historisk källa, har således mycket att hämta här. De avsnitt
som behandlar diskursernas publika texter berör mer konventionellt idéhistoriska aspekter: här är det makronivån som finns i fokus, vad medicinen säger,
hur man uttrycker sig och hur dessa utsagor relaterar till sin kontext. En allmänintresserad läsare, eller den som snabbt vill orientera sig specifikt kring talet om
neuroser och stress, kan utan problem uteslutande läsa dessa avsnitt. Exkursavsnitten kring det kvinnligt könade kan, trots sin karaktär av just exkurs i sammanhanget, läsas separat, till exempel av en läsare specifikt intresserad av ett
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kronologiskt perspektiv på det kvinnliga och hu kvinnors sjuklighet diskuterats
mellan 1950 och 1979. Denna läsare bör dock hålla i minnet att exkursavsnitten
inte gör anspråk på fullständighet.
Den mest mångfacetterade bilden av förändringar i synen på människan,
samhället och könen, de intrikata sammanhang svårmätbara symtom, neuroser,
stress och kön ingår i vid den tid undersökningen avser, belyses dock bäst vid
en läsning av avhandlingen som helhet.
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Bild 1. Neurotikerna. Bilden är hämtad från skriften Vår nervhälsa (1952), författad av
psykiatrikern Gunnar Lundquist i samarbete med försäkringsbolaget Thule. Att de så
kallade ”neurotikerna”, eller patienter med psykiska och nervösa besvär, utgjorde 50
procent av det totala antalet patienter som sökte allmänläkare var ett påstående som
upprepades gång på gång under 1950-talet. Nervösa besvär och psykiska symtom var
således inte bara ett problem för de drabbade patienterna, utan också ett logistiskt problem för medicinen och sjukvården: att patienterna sökte sig till allmänläkare i stället för
psykiatriker tycks ha uppfattats som ett nästan lika stort problem som att de var sjuka.
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II. Ett neurotiskt årtionde?

Femtiotalet – en bakgrund
Det svenska 1950-talet var ”det starka samhällets” tid, men det var också den
starka medicinens tid.1 I Sverige blev stora delar av människans liv medicinens
domäner, och gränserna suddades ut: socialpolitik, folkhälsosträvaden och medicin bildade överlappande fält.2 Begrepp som psykosomatisk medicin, mentalhygien och helhetssyn präglade diskussionen läkare emellan, och rådgivningsbyråer för familjefrågor, hjälpbyråer för sociala frågor och polikliniker för lättare
psykiatriska problem växte fram.3 Vilo- och konvalescenthem för ”nervöst” och
kroniskt sjuka hade funnits länge, men under 1900-talets första del hade också
dessa institutioner successivt blivit en del av välfärdsstaten, då patienter skickades dit i Pensionsstyrelsens regi och Pensionsstyrelsen dessutom etablerade
egna, sådana institutioner.4
Hemmafruns och familjens tillvaro utgjorde särskilt föremål för välfärdsstatens intresse. Semesterhemmen för utarbetade hemmafruar blev fler och utökaBegreppet det starka samhället myntades av Tage Erlander, delvis som ett nytt begrepp för det
som Per Albin Hansson avsett med ”folkhemmet”. Det starka samhället byggde således på samma grundidéer, som solidaritet, inkomstutjämning och en stark stat, men däri fanns också, som
bland annat ekonomhistorikern Jenny Anderson diskuterat, en mer uttalad ambition att införliva
och knyta samman den ekonomiska politiken med socialpolitiken. Jenny Andersson, Mellan tillväxt och trygghet: Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk, socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden
(Uppsala, 2003), s. 32–35.
2 Se Jenny Björkman, Vård för samhällets bästa: Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850–1970
(Stockholm, 2001), s. 200–208, Elin Bommenel, Sockerförsöket: Kariesexperimenten 1943–1960 på
Vipeholms sjukhus för sinnesslöa (Lund, 2006), s. 18–50 för en god översikt av de täta kopplingarna
mellan medicin, expertis och politik innan och under femtiotalet, Annika Berg, Den gränslösa
hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen (Uppsala, 2009), s. 31-34, för en diskussion kring
folkhälsa som ett av målen för välfärdsstaten.
3 Katarina Piuva, Normalitetens gränser: En studie om 1900-talets mentalhygieniska diskurser, Stockholms
universitet (Stockholm, 2005), s. 46–48, 121–149, Anna-Karin Kollind, ”Vem är expert på äktenskapsproblem?”, i Psykiatrins marginaler: gestalter, positioner, debatter, red Roger Qvarsell & Bengt Erik
Eriksson (Linköping, 1997) s. 143, Roger Qvarsell, ”Mentalhygien och psykisk hälsovård”, i Hur
skall själen läkas? Förändringar inom den psykiatriska vården, red. Roger Qvarsell & Bengt Erik Eriksson (Stockholm, 1997).
4 Petteri Pietikainen, Neurosis and Modernity: The Age of Nervousness in Sweden (Leiden, 2007), s. 316–
327.
1
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de sin verksamhet.5 Hemvårdarinnorna, en yrkeskår som skapats redan under
1940-talet med syftet att kunna rycka in om hemmafrun blev sjuk eller behövde
semester, blev också fler under 1950-talet.6 Trötta, utslitna hemmafruar som
behövde ”piggas upp” var ett återkommande ämne i dagspressen, som flitigt
rapporterade om kafferep, modevisningar och basarer med syfte att gjuta ny
energi i de utslitna hemmafruarna.7 Hemmafrun befann sig dock, som historikern Yvonne Hirdman uttrycker det, på en ”blåsig plats” där olika budskap och
ideal fördes fram från olika håll.8 Hennes status som ikon och ideal var å ena
sidan stark: de så kallade Husmors filmer, och det nybildade Hemmens forskningsinstitut hade ambitionen att uppvärdera och professionalisera hemmafrun.
Men det var, som Hirdman påpekar, ett gammalt ideal i en delvis ny förpackning.9 Hemmafrun skulle bli modern, men det betydde inte att hon skulle yrkesarbeta, snarare att hon anmodades modernisera sina arbetsmetoder i hemmet.
Å andra sidan fick det starka hemmafruidealet hård konkurrens av industrins
stora behov av arbetskraft. Den ekonomiska utvecklingen gick på högvarv och
1951 menade läkaren Bertil Falconer att ”jäktet” hade blivit en folksjukdom: det
uppdrivna tempot i industrin, trafiken och jakten på status och mera pengar
förgiftade människornas sinnen så till den grad att de blev sjuka.10 Jäktet, menade Falconer och många med honom, slet framför allt på nerver och psyke.
Femtiotalets ”nerver” – neuros eller ”psychoneuros” som var den term som
användes i Statistisk klassifikation för sjukdomar, skador och dödsorsaker från 1951 –
var dock en tvetydig diagnos. I Klassifikation formar ”Mentala sjukdomar, psykoneuroser och patologiska personlighetstyper” en egen rubrik, och psykoneurosens placering mitt emellan mentala sjukdomar och personlighetstyper var
ingen tillfällighet.11 Psykiatrikern Ernst Kretschmers och andra ”typ- och konstitutionsteoretikers” inflytande över synen på neuros, hysteri och andra rörliga
diagnoser har inte utforskats i särskilt stor utsträckning, men för svenska förhål-

5 Annika N. Lindqvist, ”Mitt hjertevarma tack för semestervilan”: En berättelse om semesterhemmet Frykenstrands historia (Karlstad, 2006).
6 Karin Carlsson, ”Public care work in private contexts. A historical perspective on the Swedish
welfare state” i Global Care Work: Gender and Migration in Nordic Societies, red. Lise Widding (Lund,
2010), s. 199.
7 Gullan Sköld, ”I första hand husmoder”, i Nittonhundrafemtiofem: Journalistiken och folkhemmet, red,
Jan Ekecrantz, Tom Olsson &Kristina Widestedt (Stockholm, 1995), s. 232–233.
8 Yvonne Hirdman, ”Konsten att vara kvinna: Stilleben Sverige 1950”, i Den socialistiska hemmafrun
och andra kvinnohistorier (Stockholm, 1992), s. 203.
9 För en utförligare diskussion kring Husmors filmer, se Boel Berner, Sakernas tillstånd: kön, klass
teknisk expertis (Linköping, 1996), särskilt kap. 4, samt Yvonne Hirdman, ”Kvinnor – från möjlighet till problem? Genuskonflikten i välfärdsstaten – den svenska modellen”, i Kjönn og velferdsstat,
red. Anne-Hilde Nagel (Bergen, 1998), s. 130.
10 Bertil Falconer, Jäktet: en folksjukdom (Stockholm, 1951).
11 Diagnosklassifikationer har funnits också tidigare, men 1951 års upplaga är av mer officiell
karaktär än tidigare: den är en svensk version av WHO:s internationella klassifikation, och en del i
ett försök att samordna diagnosstatitisken över nationsgränserna. Det framgår av förordet i den
svenska upplagan att arbetet inte varit enkelt, och att vissa diagnosgrupper föranlett mycket
diskussion, samt att de inblandade från svensk sida inte var helhjärtat nöjda med resultatet.
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landen var detta inflytande påtagligt.12 Typ- och konstitutionslärorna diskuterades mycket ofta i anslutning till neurosdiagnosen under 1950-talet, och de influerade både psykiatrin och allmänmedicinen. Kretschmers bok Kroppsbyggnaden
och karaktären (1921) beskriver den kanske mest kända läran. Teorin gick i korthet ut på att det hos alla individer, friska såväl som sjuka, fanns en korrelation
mellan kroppstyp och karaktär. Begreppen omfattade karaktärer som ”astenikern”; den slanka, finkänsliga, ängsliga typen och den ”pykniska”; rundlagd,
gladlynt och med korta armar och breda händer.13 Amerikanen W. Sheldon stod
bakom ytterligare ett konstitutionssystem, vilket i stora drag var en utveckling
av Kretschmers.14 Sverige hade också en egen ”psyko-typolog”, lundapsykiatrikern Henrik Sjöbring, vars konstitutionspsykologi urskiljde ”ett begränsat antal
mänskliga grundtyper”.15
Placeringen av psykoneurosdiagnosen i Klassifikation, den vildvuxna flora av
symtom diagnosen innefattade och det samtida språkbruket vittnar således om
att ”nerver” och ”nervositet” inte ensidigt kan betraktas som omskrivningar för
det vi idag skulle kalla lättare psykiska besvär.
Neurosdiagnosen kopplades alltså samman med teorier kring typ och konstitution, men också med fältet mentalhygien (”själslig hälsovård”) i vid mening.16
Mödravårdscentraler och barnavårdscentraler skulle samtidigt övervaka, stötta
och hjälpa mödrar och små barn. Den öppna psykiatriska vården skulle, i mentalhygienens namn, hjälpa den del av befolkningen som hade lättare psykiska
problem.17 Samtidigt fortsatte de radikalt preventiva åtgärderna, varav steriliseringarna var ett exempel.18
Tilltron till experter i allmänhet, och medicinska experter i synnerhet var
stor, och uppmuntrades aktivt av staten som via media förmedlade vetenskapliga föredrag av läkare, psykiatriker och andra vetenskapliga auktoriteter.19 Läkaren framställs ofta som en vetenskapens fanbärare vid denna tid, en nyckelgestalt i det nära förhållande som rådde mellan svensk vetenskap och socialpolitik.20 Läkarkåren tilldelades rent praktiskt en nyckelposition i den svenska välfärdsstaten: i samband med beslutet om den allmänna sjukförsäkringens

Mark Micale, Approaching Hysteria: Disease and its Interpretations (Princeton, 1995), s. 55.
Se Karin Johannisson, Tecknen: läkaren och konsten att läsa kroppar (Stockholm, 2004), s. 237–241.
14 Johannisson, Tecknen, s. 243–244.
15 Torbjörn Gustafsson Chorell, ”Psykiatri och fenomenologi: Om Henrik Sjöbrings ofullbordade
psykologi”, i In på bara huden: Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson, red. Torbjörn
Gustafsson Chorell & Maja Bondestam, s. 129–143, Roger Qvarsell, Utan vett och vilja: Om synen på
brottslighet och sinnessjukdom (Stockholm, 1993), s. 262–264.
16 Wilhelm Wernstedt, Medicinsk terminologi (Stockholm, 1944), s. 279.
17 Piuva, Normalitetens gränser, s. 47. Se också Qvarsell, ”Mentalhygien och psykisk hälsovård”, i
Hur skall själen läkas?
18 Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i Sverige (Stockholm, 1991), s. 161–177.
19 Karin Nordberg, Folkhemmets röst: radion som folkbildare 1925–1950 (Eslöv, 1998) s. 244–248.
20 För mer utförliga kommentarer till förhållandet mellan vetenskap och politik se till exempel
Bommenel, Sockerförsöket:, s. 22–26.
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införande år 1955 bestämdes att läkarkåren skulle få bestämma vad som var att
betrakta som sjukdom.21
Generellt präglades medicinen i hela västvärlden av stor optimism under
femtiotalet: man hade inte löst alla problem än, men en framtid utan svåra och
dödliga sjukdomar framstod inte som en omöjlighet.22 Ord som ”idyll” och
”framsteg” är också ett begrepp som använts för att beskriva tillståndet eller
”mentaliteten” i det svenska samhället generellt under denna tid.23 Det var dock
inte frågan om att politikerna, eller läkarna, inte såg några problem. Snarare
handlade inställningen om att problem och missförhållanden betraktades som
”rester” från en tidigare, mindre lyckosam tid, alternativt som mindre problemområden som endast tillfälligtvis uppkommit i samband med samhällets omdaning, och därför snart skulle lösas med ytterligare reformer.24
Det som i backspegeln framstår som en ”optimistisk” hållning hindrade
dock inte debatter kring skattetrycket, den ökande sjukfrånvaron, ”jäktet”, och
inte minst neuroserna. Kvinnorna på arbetsmarknaden beskrevs i denna kontext som särskilt problematiska: när SAF och LO 1951 gemensamt utredde
kvinnornas situation på arbetsmarknaden visade det sig att kvinnors sjukfrånvaro var dubbelt så hög som männens, och uppgick till hela 12 procent av den
ordinarie arbetstiden.25 Mest frånvarande av alla var de gifta kvinnorna, eller de
”förvärvsarbetande husmödrarna”, som de kallas.26 I den offentliga sjukskrivningsstatistiken var det dock enbart yrkesarbetande kvinnor som synligjordes,
eftersom sjuktalen under 1950-talet enbart redovisar frivilligt sjukförsäkrade.
Enligt Mentalsjukvårdsdelegationens betänkande 1958 utgjorde också neuroserna ett växande problem.

Rafael Lindqvist, ”Medikalisering och välfärdsstat”, i Medikalisering, professionalisering och hälsa: Ett
sociologiskt perspektiv, red. Rafael Lindqvist (Lund, 1997), s. 44.
22 James Le Fanu, The Rise and fall of Modern Medicine (New York, 1999), s. 173, Roger Qvarsell,
”Samhället: medicinen och det publika”, i Medicinen blir till vetenskap: Karolinska Institutet under två
århundraden, red. Karin Johannisson, Roger Qvarsell & Ingemar Nilsson, Karolinska Institutet
university press (2010), s. 116–118. Jfr Björkman, Vård för samhällets bästa, s. 202–203.
23 Kim Salomon, En femtiotalsberättelse: Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige (Stockholm, 2007),
s. 19, 216-223
24 Se Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, s. 36, för en diskussion om konstruktionen av ”restnöd” i socialdemokratins socialpolitiska debatt.
25 Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning, SAF-LO (Stockholm, 1951), s. 45.
26 Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning, s. 45.
21

44

Fig 1. Sjuktal och kön under 1950-talet27
Hemmafruar

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

Anställda kvinnor

Män generellt

Kvinnor
generellt

969,2
996,2
979,4
918,2
971,0
10,5
12,4
13,0
12,7
12,4

1234,2
1228,6
1211,0
1158,6
1201,1
12,1
13,7
14,2
13,8
13,3

Tabellen bygger på sjuktal som de redovisas i publikationerna Erkända sjukkassor, och Allmänna
sjukkassor från 1950 till 1959.

Man hänvisade till Erik Essen-Möllers första undersökningsdata från den så
kallade ”Lundbyundersökningen”, som angav att 8 procent av de vuxna kvinnorna och 4 procent av de vuxna männen hade sådana besvär att de kunde
diagnostiseras med ”neuros”, och förordade mot den bakgrunden en omfattande utbyggnad av den psykiatriska vården.28 Kvinnornas sjukfrånvaro, och neurossjuklighetens närvaro utgjorde alltså välkända, statistiskt uppmätta, och enligt Mentalsjukvårdsdelegationen delvis överlappande fenomen i det svenska
1950-talet. En övergripande fråga som jag diskuterar i detta kapitel är om de i
samtiden utgjorde samma fenomen. Vem var neurotikern, en han eller hon, och
var den sjukskrivna kvinnan en neurotiker?

27 Erkända sjukkassor år 1950, Pensionsstyrelsen, Stockholm (1952), s. 17, Erkända sjukkassor 1951,
Pensionsstyrelsen, Stockholm (1953), s. 18, Erkända sjukkassor 1952, Riksförsäkringsanstalten,
Stockholm (1956), s. 13, Erkända sjukkassor 1953, Riksförsäkringsanstalten, Stockholm (1957),
s. 12, Erkända sjukkassor 1954, Riksförsäkringsanstalten, Stockholm (1957), s. 17.
År 1955 ändrar man definitionen av ”sjuktal” från att gälla ”antalet sjukdagar på varje 100-tal
sjukförsäkrade medlemmar, till att gälla ”antalet sjukdagar per sjukpenningförsäkrad medlem vid
årets slut”, därav talens drastiska förändring från år 1955 och framåt. Siffrorna för åren mellan
1955–1957 är hämtade från Allmänna sjukkassor 1957, Riksförsäkringsanstalten, Stockholm (1959),
s. 19, då det finns ett glapp mellan just dessa år i den publicerade statistiken, Allmänna sjukkassor
1958, Riksförsäkringsanstalten, Stockholm (1960), s. 18, Allmänna sjukkassor 1959, Riksförsäkringsanstalten (1961), s. 24.
28 Erik Essen-Möller, Individual Traits and Morbidity in a Swedish Rural Population (Lund, 1956),
Kommittén för översyn av hälso- och sjukvården i riket. Mentalsjukvårdsdelegationen. Mentalsjukvården: planering och organisation : betänkande 3 (Stockholm, 1958), s. 100.
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Neuroser, neuroser, överallt neuroser
Praktiken 1950
Den i särklass vanligaste diagnosen för patienter med svårmätbara symtom på
Sabbatsbergs sjukhus medicinkliniker år 1950 var neuros. Redan här aktualiseras dock de urvalsproblem som diskuterades inledningsvis: journalerna från år
1950 redovisar inte tydligt vad som är huvud- respektive bidiagnos. I vissa fall
framgår det, då det ibland anges genom att huvuddiagnosen skrivs först, med
stor bokstav, och bidiagnosen står efter ett + tecken. Detta är dock inte fallet
genomgående. På vissa journaler står enbart ett antal olika diagnoser angivna,
och i dessa fall är det urval jag gjort i hög grad ett resultat av en bedömning från
min sida: jag har i dessa fall valt bort journaler där objektivt verifierbara symtom förefaller ha utgjort större delen av patientens sjukdomsbild. Detta är dock
långt ifrån någon exakt vetenskap, och jag vill därför än en gång inskärpa att
mitt urval och mina analyser inte kan betraktas som statistiskt signifikanta.
Av de sammanlagt 69 journaler jag undersökt från år 1950 diagnostiseras 40
kvinnliga patienter med ”neuros”, alt. ”psychoneuros” som ensam diagnos eller
tillsammans med andra, lättare diagnoser.29 11 manliga patienter ges diagnosen
neuros eller psykoneuros, ensam eller tillsammans med andra lättare diagnoser.30 Av det sammanlagda antalet neurospatienter är dock ett tiotal patienter
som inkommer för läkemedels- eller gasförgiftning, alltså sannolika självmordsförsök, vilka uppenbarligen kategoriskt tilldelades neurosdiagnosen. I relation
till kön är detta intressant, då gas- eller läkemedelsförgiftade män också förekommer på medicinklinikerna. Männen är dock i högre utsträckning än kvinnorna också påverkade av alkohol när de skrivs in. Dessa fall gavs inte diagnosen neuros i första hand, utan snarare diagnosen Abusus etyl, alltså missbruk av
alkohol. Övriga 18 patienter utgörs av två män och 16 kvinnor som tilldelats
symtomdiagnoser, andra diagnoser inom neurosspektrat som neurasteni, eller
diagnoser med frågetecken, alternativt inga diagnoser alls.31
Stockholms läns landstingsarkiv, Arkiv 578, Sabbatsbergs sjukhus – medicin, serie F1A, vol. 1:
Journalnr.: BNR, DDB, FHH, FHJ; vol. 2: HNH, JDN; vol. 3: RDN, BDNH; vol. 6: DTDN;
vol. 8: DPTJ; vol. 10: FJBB, FJDJ; vol. 15: HRDJ; vol. 18: LTNF, LBLT; vol. 21: LRPF; vol. 22:
NTDN; vol. 23: NHLL; vol. 27: PNJP, PPHH; vol. 28: RTLT, RBPH; vol. 29: RHLF, RHRB,
RLFP, RRFD; vol. 30: RRNN; vol. 32: BTHBB, BTJDP, BTJPN, BTLTN; vol. 33: BTPFH;
vol. 34: BBTDB, BBTDR; vol. 37: BDBBT; vol. 38: BDFNF, BDHRL; vol. 39: BDLBD,
BDLPH; vol. 40: BDPFD.
30 Vol. 2: JHR; vol. 7: DBBP; vol. 20: LJJB, LNJD; vol. 24: NPFD; vol. 29: RLFD; vol. 36:
BBPJH; vol. 37: BBDHN, BDBTN; vol. 38: BDHJJ; vol. 39: BDLNL.
31 Vol. 6: BPBR: Cephalalgia + Psychastenia DX, BPJF: hypertonia + oläsligt, BRLH: psychastenia; vol. 7: DBBN: Debilitas; vol. 8: DLNJ: myalgia clovis?; vol. 13: HFTN: Cephalalgia; vol. 15:
JTRD: Arthritis U; vol. 17: JHJB: asthmaticus + graviditas; JJHD: oläslig diagnos; vol. 18: JRBP:
oläslig diagnos. Vol. 22: NBPD (man): oläsligt + myalgia; vol. 24: NPFT: cephalalgia; vol: 25:
PBFB: depression mentis; vol. 27: RTNB: hypertonia, albuminuri, cephalalgia, RTRR: oläsligt;
29
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Min analys – och detta avsnitt – följer journalens kronologiska struktur. Alltså inleds avsnittet med journalens inledning; läkarens första frågor och reflexioner, och fortsätter via journaltextens utredning mot utskrivning/avslutning.
Utskrivningen föregås dock inte, som vi skall se, enbart med en diagnos. Neuros i praktiken visar sig ha vidare implikationer än så.

Mötet: nerver och socialt sammanhang
Innan medicinen börjat tala om patienten tycks delar av tolkningen redan vara
färdig. Som litteraturvetaren Petter Aaslestad påtalat är den medicinska berättelsen alltid påverkad av och i dialog med sin samtid.32 Ytligt illustreras detta i
journalen i de rubriker som delar upp informationen. Journalen inleds med
rubrikerna ”Hereditet”, ”Social hygien”, ”Tidigare sjukdomar” samt ”Status”,
och det är dessa rubriker som finns i fokus i det följande. Under dessa rubriker
sammanfattas information kring patientens liv före sjukhusbesöket, och fram
till det aktuella mötet med läkaren.
Rubriken ”Soc. Hyg”, ”social hygien” kopplar bokstavligen journalens innehåll till en vidare diskurs kring ”hygien”, med alla dess olika implikationer under, och innan, femtiotalet.33 Under denna rubrik beskrivs patientens arbetssituation, civilstånd och boendesituation. För kvinnor inkluderas också information
kring menstruation, eventuella graviditeter, veneriska sjukdomar och aborter
under denna rubrik. För män förefaller information kring värnplikt utgöra motsvarande könsspecifik information. Patientens bruk av tobak och alkohol
nämns också regelmässigt här. ”Hereditet” beskriver och lyfter fram arvsanlag
som viktig information i relation till patientens nuvarande tillstånd. ”Tidigare
sjukdomar” ringar in ännu ett intresseområde; patientens sjukdomshistoria. Här
finns information kring patientens sjukdomar från barndomen till det aktuella
besöket på sjukhuset. Ofta anges också här om patienten varit sjukskriven, och
om så är fallet, hur länge. ”Aktuellt” beskriver patientens nuvarande besvär och
under ”Status” återges läkarens första bedömning av patientens tillstånd. Litteraturvetaren Katryn Montgomery Hunter menar att den medicinska praktiken
kan liknas vid ett detektivarbete där journalens rubriker ordnar viktiga ledtrådar.34 Vad är det då medicinen letar efter?

vol. 28: RDNH: psykogen depression, RDJP: spondylosis deformans reg. + neurasthenia; vol. 32:
BTJJL (man): neurocirkulatorisk astheni.
32 Petter Aaslestad, Pasienten som tekst: Fortellerrollen i psykiatriske journaler, Gaustad 1890–1990 (Oslo,
1990), s. 21.
33 Se Piuva, Normalitetens gränser, s. 66-71 Piuvas iakttagelser är dock svåra att värdera eftersom
hon inte gör skillnad mellan mentalhygieniska idéer i Sverige i jämförelse med till exempel USA.
Se också Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 122–124, Björkman, Vård för samhällets bästa, s. 201,
215–218.
34 Kathryn Montgomery Hunter, Doctors’ Stories: The Narrative Structure of Medical Knowledge (Princeton, New Jersey, 1991) s. 45.
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De två första rubrikerna avhandlar hereditet samt social hygien. Ofta är texten kortfattad, som i exemplet nedan.
Hereditet: En kusin död i tbc pulm. För övr. 0 tbc i släkten. Fadern död av
ålderdom. Modern lever. 2 syskon friska.
Soc. Hyg: Gift sedan 1946. Maken klippare vid Göranssons kabelverk. Inga
barn. Menses tidigare regelb. Sista åren oregelbundna, ibland upp till 3 mån
uppehåll. S. M. [sista menstruation] mars 1950. sedan ett år svettningar, hjärtklappning, blodvallningar. Sökte i maj 1950 gynekolog (dr. S. Andersson) för
dessa besvär. Gynstatus enl. pat. u. a. Bltr: 150. S. R. normal. Fick tabl. Klianyl och blev bättre. Abusus et. ven. neg. Pat sköter hushållet åt sig och maken. Har dessutom tidvis haft olika arbeten utom hemmet. Har ej orkat arbeta de sista mån.35

Det framgår att läkarens frågor följer ett specifikt schema, och punkt för punkt
redogör för tänkbara sjukdomsframkallande faktorer: under hereditet tilldrar sig
förekomsten av tbc intresse, i övrigt förefaller inget anses relevant. Sedan noteras utan kommentarer att patienten är gift, makens yrke och arbetsplats samt att
hon inte har barn. Därpå, vid noteringen ”menses tidigare regelbundna”,
frångås den tidigare frågeordningen och texten stannar upp. Här finns uppenbarligen ett förhållande som kräver ytterligare upplysningar, vilka inhämtas och
redogörs för. Häri betraktar vi journalens funktion som verktyg; det som sker är
att läkaren genom utvikning och följdfrågor utreder och avskriver patientens
menstruationsbesvär som källan till sjukdom. Därefter fortsätter frågeordningen
utan avbrott, och avslutas sedan med en notering som berättar om patientens
nuvarande situation.
Formen för denna redogörelse är sig tämligen lika i alla de journaler jag studerat, dock med skillnader i vad som får läkaren att stanna upp och ställa följdfrågor. I exemplet ovan är det en oregelbunden menstruation som drar uppmärksamheten till sig. Menstruationen nämns som sagt alltid under denna rubrik, ibland med prefixet ”gynstatus”. Att kvinnors menstruation diskuteras
tillsammans med patientens arbetsförhållanden och civilstånd är i sig ett intressant förhållande, och antyder att menstruationen tillmäts en betydelse utöver
dess rent biologiska funktion. Sociologen Eva Palmblad har i sin studie av abortsökande kvinnor under femtiotalet noterat att menstruationen, och förmågan att kunna lämna detaljerade upplysningar om den, infogas i ett socialt sammanhang: att adekvat kunna redogöra för senaste mentruation är kvinnans plikt,
och att inte kunna göra det misstänkliggör henne, menar Palmblad.36 Det kan
tänkas att en liknande logik opererar bakom placeringen av informationen här:
menstruationen blir på så vis en angelägenhet för läkaren både ur ett biologiskt
och ett socialt perspektiv.
Vol. 18: LBLT.
Eva Palmblad, Den disciplinerade reproduktionen: Abort- och steriliseringspolitikens dolda dagordning
(Stockholm, 2000), s. 88.
35
36
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Alla förhållanden som berörs ovan kan föranleda följdfrågor. Om en kvinna
meddelas till exempel att maken missbrukat sprit och att skilsmässa varit påtänkt.37 Om en annan patient skriver läkaren:
Gift sedan 4 mån. 0 para. 0 abort. Menses regelb av typen 4/28 dagar. Obet.
smärtor i samband med regleringarna, s. m. den 13/8 1950. Arbetar på Sparbanken. Sysslar med ränteberäkningar på sparpengar. Trivs inte med arbetet,
tycker det är för jäktigt, monotont och ointressant. Inga konflikter med arbetsledningen el kamrater. Haft samma arbete de sista 5 åren. ½ timmas
lunchpaus, får i allmänhet vänta ¼ timme på maten och blir tvungen att kasta
i sig maten för att hinna med. Middagen intages i hemmet, lagar maten själv
för sig och mannen. Tidigare ibland slarvat härmed, den allra senaste tiden
lagt ner omsorg för att få i sig ordentligt med mat. Maken ingenjör. Abusus
och venerea [missbruk och könssjukdom] negeras.38

Patientens arbetssituation tilldrar sig intresse här, och beskrivningen blir mycket
detaljerad: varför trivs hon inte, exakt vad beror vantrivseln på, finns det konflikter? Vissa fenomen får alltså texten att stanna upp. Patientens sociala förhållanden kommenteras och trivsel på arbetsplatsen, i äktenskapet och bostaden
förbigås med tystnad. Antydningar om vantrivsel eller ”missförhållanden” genererar däremot följdfrågor.
Under ”hereditet” skriver läkaren i ett fall att ”2 systrar har ’dåliga nerver’”.39
I ett annat fall noteras ”ingen neurositet” under samma rubrik.40 I journalerna
från Sabbatsberg är ”neuros” alltså något annat än den psykologiska psykoneuros som bland andra Freud lanserat: en psykoneuros kunde inte, teoretiskt sett,
vara ärftlig eftersom den tänktes uppkomma i den enskilda individens psyke.41 I
det svenska neurosbegreppet vid denna tid finns dock inte de idéerna, i stället
kan typ- och konstitutionsteorierna anas i talet om ”hereditet”. I samtida medicinsk terminologi definieras hereditet helt kort som ”ärftlighet”, dock är det en
ärftlighet med speciella implikationer.42 Historikern Maija Runcis noterar i sin
avhandling om den svenska steriliseringspolitiken just detta: sociala och eugeniska indikationer tenderade att smälta samman, gränserna mellan det biologiskt
konstitutionella och det sociala att lösas upp.43 I denna betydelse kan angivandet
Vol. 21: LRPF.
27: RTLT.
39Vol. 8: DPTJ.
40Vol. 29: RHLF; se också vol. 17: JHJB; vol. 20. LJJB; vol. 22. NBPD (”sinnesjukdom”); vol. 24.
NPFD; vol. 29: RHLF, RHRB; vol. 34. BBTDB för ytterligare exempel där det explicit framgår
att man frågat efter nervsjukdom i släkten.
41 Som den skarpt psykologi- och psykiatrikritiske litteraturvetaren Mikkel Borch-Jacobsen lyfter
fram var Freud långt ifrån ensam om att betrakta psykets roll som fundamental, och neuroser i
allmänhet som psykologiskt framkallade sjukdomar. Se Mikkel Borch-Jacobsen, Making Minds and
Madness: From Hysteria to Depression (Cambridge, 2009), s. 129.
42 Wernstedt, Medicinsk terminologi, s. 177.
43 Maija Runcis, Steriliseringar i folkhemmet (Stockholm, 1998), s. 148–153, för en diskussion av hur
”sociala” och eugeniska indikationer för sterilisering kom att sammansmälta. Se också Broberg &
Tydén, Oönskade i folkhemmet särskilt s. 164–165, 179–180, för en diskussion av hur det hårdare
rasbegreppet under efterkrigstiden successivt ersattes med det mera neutralt klingande ”arv”, och
37

38Vol.
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av ”dåliga nerver” under rubriken ”hereditet” förstås; det handlar om ett perspektiv där vissa sjukdomar, sjuklighetsdispositioner och framför allt expositioner kan ”finnas i släkten” i social och biologisk bemärkelse på samma gång.44
Patientens tidigare sjukdomshistoria utgör ytterligare ett viktigt område för
medicinen. Under rubriken ”Tidigare sjukdomar” smalnar det tidigare brett
upplagda angreppssättet av.45
Frisk som barn. Vid 18 års ålder ”magsår”. Vårdades i hemmet ett par mån
med diet (ej rtg). Sedan i stort sett frisk till 40-års åldern. Var då sjukskriven i
flera perioder för ”nerverna”. Pat:s besvär voro (”nervositet”) och nedstämdhet samt svårigheter att äta pga illamående och kräkningar. Pat sökte
olika läkare men fick besked att det bara var nervöst. 1942 upptäcktes emellertid, att pat hade myom. Hon op då på Sabbatsbergs sjukhus. Efter op var
pat tämligen pigg och arbetsför till år 1946. Hösten 1946 var hon åter sjukskriven ett par mån för nerverna. Hon hade börjat få nervskakningar i händer
och huvud. Sedan dess har pat periodvis lidit av dessa nervskakningar och
blivit alltmer deprimerad de följande åren.46

Begreppen ”nerver” och ”nervositet” återkommer gång på gång, de blir den
röda tråden i utsagan – myomet (myom: godartad livmodertumör) blir det som
avviker. Att nervositet och nervösa sjukdomar noteras i patientens sjukdomshistoria förekom i flera fall 1950.47 Som diskuterats inledningsvis var ”neuros” vid
denna tid en samlingsbeteckning som under sig kategoriserade högre och lägre
grader av både ”psykogena” och ”lokala” lidanden. I sjukdomshistorien ovan
tydliggörs detta: nerver och nervositet nämns, men också nervskakningar och
att patienten blivit ”deprimerad”. Denna parallella användning av begrepp är
vanlig, och speglar teorins, och därmed terminologins osäkerhet vid denna tid:
talet om neurosen bygger på en syntes av många olika medicinskt-teoretiska
perspektiv.48 Som i Slavneys studie av ”hysteria” illustrerar citationstecknen hur
begreppen och det de betecknar tycks betraktas som flyktiga.49 Trots, eller kanske på grund av denna flyktighet tillmäts det nervösa stor vikt, och blir det nav
som hela utsagan cirklar kring.

hur verksamheten vid rasbiologiska institutet samtidigt kom att få en mera biomedicinsk inriktning.
44 Se vol. 8: DLNJ; vol. 24, NPFT; vol. 27. PPHH, RTLT; vol. 28. RBPH för ytterligare exempel.
Se också Ulf Jönson, ”Rådgivning, rashygien och sterilisering”, i Hur skall själen läkas? red. Qvarsell & Eriksson, s. 165, för en diskussion om hereditetsbegreppet i journaler från en rådgivningsbyrå för barn- och ungdomar under den aktuella perioden. Jfr Pietikainen, Neurosis and Modernity,
s. 295–296.
45 Rubriken kallas omväxlande ”tidigare sjukdomar” och ”föregående sjukdomar”, jag använder
mig för enkelhetens skull av den förstnämnda termen.
46 Vol. 8: DPTJ.
47 Se till exempel vol. 2: HNH; vol. 6, BPJF; vol. 7. DBBN (diagnos: adipositas, debilitas), vol. 32.
BTHBB; vol. 39. BDLBD.
48 Jfr Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 356.
49 Phillip R. Slavney, Perspectives on ”Hysteria” (Baltimore, 1990).
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Under rubriken ”Status” skärps fokus på det nervösa. Om den patient vars
tidigare sjukdomshistoria beskrivs ovan skriver läkaren:
Status den 14/2-1950 (Eriksson): Opåverkat at.50 Hull och muskulatur ua.
Hår, hud och naglar ua.51 Inga hjärtinkompensationstecken.
Psykiskt: Pat förefaller mkt affektlabil. Hon gråter av och till. Under affekt
framträder lätta skakningar av huvud och händer.52

Här är blicken på patienten, och kontrasten mellan hennes belägenhet och läkarens position nästan plågsam: hennes upprörda känslor transformeras till ett
potentellt viktigt tecken, och noteras i journalen.53 Om en annan patient skriver
läkaren: ”Pigg och vaken. Något nervös. Gråter lätt”.54 En liknande karaktäristik
lyder: ”Pat verkar nervös. Stark motorisk oro”.55 Illustrativ på ett annat vis är
följande beskrivning: ”Pat tycks vara ytterst medveten om sin sjukdom och gör
kanske ett ngt beskäftigt och neurotiskt intryck. Anser själv det icke vara fråga
om en nervös åkomma.”56 Gråt och känslosamhet förefaller alltid uppmärksammas då det förekommer, som i fallen ovan. Detsamma gäller dock för motsatsen. Ett för stabilt och ”beskäftigt” agerande föranleder också läkaren att tala
om nervositet. Dessa utsagor kan läsas som en sorts gränsmarkeringar: både
känslosamhet och för stor säkerhet hos patienten förefaller leda till samma
slutsats. För patienten gäller det att balansera, uppvisa lagom mycket känslor,
lagom mycket säkerhet. Eva Palmblad noterar något liknande i synen på abortsökande kvinnor vid denna tid. Hon skriver: ”Normalitetens väg var smal. [---]
Det gällde att uppvisa måttfulla och adekvata uttryck.”57 Den tolkande blick
som indirekt beskrivs i journalen tycks tränad att upptäcka tecken på ”nervösa”
eller ”neurotiska” drag hos patienten, och dessa drag lyfts fram var och när de
än förekommer. Hos anhöriga, i patientens sjukdomshistoria eller i hennes
beteende, det ”nervösa” noteras överallt.
Sammantaget berättar journalens inledande rubriker om flera intressanta
förhållanden i relation till svårmätbara symtom, ”nervositet” och neuros i praktiken på Sabbatsberg. För det första flyter gränser mellan ärftlighet och miljö,
biologi och sociala faktorer samman i medicinens sätt att betrakta patienten.
För det andra löper uppmärksamheten på det ”nervösa” som en röd tråd. Utrymme för något annat, andra sätt att tolka och beteckna patientens beteende
”a.t” är den förkortning som används för termen ”allmäntillstånd” i journalerna.
”u.a” betyder ”utan anmärkning”.
52 Vol. 8: DPTJ.
53 ”Affekt” definieras enligt samtida medicinsk terminologi som ”hastigt påkommen stark, vanligen kortvarig, även kroppsliga funktioner påverkande sinnesrörelse”. ”Labil” definieras som
”benägen att falla, osäker”. Källa: Wernstedt, Medicinsk Terminologi, s. 16, 240.
54 Vol. 28: RBPH.
55 Vol. 38: BDFNF.
56Vol. 38: BDHRL.
57 Palmblad, Den disciplinerade reproduktionen, s. 141.
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och tidigare besvär verkar inte finnas – det nervösa markerar gränsen mot både
för mycket och för lite känslosamhet, mot för stor beskäftighet eller för osäkert
beteende. Oavsett om det handlar om sjukdomshistoria, socialhygieniska frågeställningar eller ärftlighet finns misstanken om neuros närvarande och aktuell
redan när patienten första gången träffar läkaren.

Symtomen: 1950 års sjukdomsbilder
Beteckningar och det beteckande förhåller sig till varandra i en sorts symbios,
menar Ian Hacking.58 Då begreppen ”utbränd” eller ”hysterika” uppfinns, skapas samtidigt möjligheten att bli den sortens person. Men vad händer då individen inte vet vilken beteckningen är? I följande avsnitt diskuteras symtom och
sjukdomsbilder från år 1950. Som Veyne påpekar börjar diskursen långt före
det medicinska talet – redan i det ögonblick patienten varseblir kroppsliga sensationer och tolkar dessa som symtom har det diskursiva arbetet inletts.59 Men, i
journaltexten skapas diskurs på mikronivå, i tät relation med medicinen. Det är
medicinens blick patienten står inför, läkaren befinner sig i en maktposition när
patientens symtom skall beskrivas, utredas, bedömas och skrivas ner.60 Symtomen beskrivs dock noggrant i journaltexten, ibland låter formuleringarna som
om patienten själv berättat. På ett plan var det antagligen så: för internmedicinen var och är det särskilt viktigt att fånga upp alla tänkbara ledtrådar.61
Utdragen som diskuteras här är typiska; exemplen får representera generella
drag i journalerna. Samtliga utdrag är hämtade från rubriken ”Aktuellt”, alternativt ”Nuvarande sjukdom” i journalen, då det är under dessa rubriker patientens
nuvarande sjukdomsbild beskrivs.
En vanlig symtombild år 1950 handlar om flera symtom från olika organ och
kroppsdelar samtidigt. Det är som om patientens kropp med emfas försöker
kommunicera att något är fel.
Aktuellt: Sedan en mån. gått och haft obehagliga sensationer från cor i form
av hjärtklappning och praecordiala smärtor. Skötts av dr. Andersson med olika medikamenter u.d. Neurosis Cordis. Sista veckan dessutom haft smärtor i
hela buken med illamående och ständiga kräkningar. Har ej fått behålla ngn
mat alls. Samtidigt huvudvärk.62

Påfallande är symtomens fysiska form. Inget nämns om psykiska symtom eller
om patientens reaktioner på de fysiska symtomen, det är bara kroppen som
tillmäts uppmärksamhet. Samtidigt kan en distans mellan patient, läkaIan Hacking, ”Making Up People”, i Historical Ontology (Cambridge, 2002) s. 106.
Paul Veyne, Foucault: His Thought, His Character (2008; Malden, London, 2010) s. 7.
60 Jfr Montgomery Hunter, Doctors’ Stories, s. 87.
61 Vikten av att redovisa alla tänkbart relevanta symtom blir särskilt stor just inom denna disciplin, eftersom den omfattar systemsjukdomar såväl som mer specifikt lokaliserade sjukdomar.
62 Vol. 18: LTNF. Se också vol. 13: HFTN; vol. 10: FJDJ; vol. 6: BPRP, BPBR.
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re/berättare och den implicita läsare journalen riktar sig till anas i texten. Upplysningen kring den tidigare diagnosen Neurosis Cordis (hjärtneuros), tycks vara
riktad till annan vårdpersonal i första hand: den berättar att patienten redan har
en neurosdiagnos. Det är möjligt, men svårt att säkert avgöra, att angivandet av
denna diagnos fungerar som en implicit upplysning från en läkare till en annan.
Bortsett från denna typ av kommunikation som skymtar i journalen, är de
kroppsliga symtomen det mest framträdande i beskrivningen: det är patientens
kropp, inte hennes psyke, som placeras i utsagans centrum.
Symtom från hjärtat är vanligt förekommande, både tillsammans med andra
symtom och enskilt.
Aktuellt: Sedan den 17/9 1950 dagligen besvärats av att hjärtat slår dubbelslag, efterföljt av ett längre uppehåll, ssk när pat. ligger, men även om dagen
och i sht. när hon stått länge. Sensationen i praecordiet brukar försvinna om
pat anstränger sig ngt, ex. vis går uppför en trappa eller springer. Under sista
3 veckorna fått liksom anfall, yttrande sig i att hon liksom blir vanmäktig. Allting försvinner, tycker sig få svårt att andas, blir rätt [sic?] det svartnar aldrig
för ögonen och föremålen snurra ej runt åt ngt visst håll, förlorar aldrig medvetandet, i samband med anfallen. Dessa bruka komma på på dagen när hon
stått länge liksom på natten och har då karaktären av de ovan beskrivna anfallen på natten.63

Två symtom uppmärksammas särskilt här; hjärtat och de ”anfall” patienten
beskriver. Precis som i det tidigare citatet är det kroppen och organen som
beskrivs i första hand. Patienten har ”sensationer” eller ”besväras” av organen:
symtomen beskrivs alltså via en sorts tudelning, där medvetandet noterar kroppens förnimmelser. I ett andra steg upphör kopplingen mellan medvetande och
kropp att fungera. Medvetandet förlorar kontrollen och blir ”vanmäktigt”,
oförmöget att förmå kroppen att se, andas och agera. Också här finns implicita
meddelanden från den journalskrivande läkaren till annan vårdpersonal: upplysningen att patientens hjärtsymtom försvinner om hon anstränger sig indikerar
för den medicinskt utbildade läsaren att symtomen sannolikt inte beror på
hjärtsjukdom. Hjärtsjuka patienters besvär ökar nästan alltid vid ansträngning,
inte tvärtom. Just exemplet att gå uppför en trappa dyker upp i flera journaler:
beskrivningen som finns under rubriken Aktuellt kan alltså inte läsas som att
patienten ”talar fritt”.64 Snarare har han eller hon svarat på ett antal frågor ställda av läkaren, men i journaltexten formuleras beskrivningen om så att dessa
frågor görs osynliga.
En tredje beskrivning som återkommer i journalerna från år 1950 handlar
om trötthet. Tröttheten presenteras dock sällan som huvudsymtom, och har
inte någon framträdande plats i beskrivningen av sjukdomsbilden. Dock är den
mycket vanligt förekommande tillsammans med andra symtom, och återfinns i
majoriteten av de journaler som studerats extensivt här. ”Ofta trött”, skriver
63
64

Vol. 28: RBRH. Se också vol. 32: BTHBB; vol. 33: BTPFH; vol. 38: BDFNF.
Vol. 10: FJDJ, ant. från 1957; vol. 20: LNJD (manlig patient); vol. 29: RHLF.
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läkaren om en kvinna som sökt för värkbesvär.65 ”Sista halvåret varit trött och
hängig”, konstateras om en annan patient vars huvudsymtom utgörs av en tilltagande huvudvärk.66 ”Sedan 25-års åldern besvärats av trötthet och lätt uttröttbarhet samt periodvis yrsel och tomhetskänsla”, beskriver läkaren en tredje
patients symtom.67 Tröttheten löper som ett tematiskt stråk genom den beskrivna sjukligheten, dock presenteras den sällan som huvudorsak till läkarbesöket.68
Symtomen som beskrivs kan till del betraktas som hämtade ur en kulturellt
gemensam ”symtompool”.69 Historikern Edward Shorter, som myntat begreppet, menar att varje kultur har sin ”symtompool”: ”a cultures collective memory
of how to behave when ill”.70 Kärnan i Shorters resonemang är att detta kollektiva minne – ”the symtompool” – förändras i relation till medicinens perspektiv
och teorier, och vad patienterna uppfattar som ”verklig” eller ”legitim” sjukdom. Shorters teori har, trots att den i mitt tycke lägger för stor vikt vid medicinen, en fördel: den ger symtom mening och betydelse. De många beskrivningarna av symtom från hjärtat blir delvis förståeliga med ett sådant perspektiv.71 Hjärt- och kärlsjukdomar hade under fyrtio- och femtiotalen seglat upp
som det enskilt största hotet mot folkhälsan.72 De fanns alltså bokstavligen högt
upp i både medicinens och allmänhetens medvetande, på en central position i
symtompoolen.73
Utöver journaltextens kopplingar till hjärtat, pockar också de påtagligt interna och multisymtomatiska symtombilderna på uppmärksamhet. Hur kan symtomens påfallande fysiska, somatiska karaktär förstås?
En delförklaring kan ligga i olika sjukdomsbildernas status. I allmänhetens
ögon fanns det vid denna tid grovt sett två typer av sjukdomar: mentala sjukdomar, varav neuroser utgjorde en stor del, och somatiska sjukdomar. De mentala sjukdomarna betraktades av många som stigmatiserande, oavsett om de
diskuterades i termer av ”bara nerver”, och därmed förminskades och bagatelliserades, eller det tyngre ”sinnessjukdom”, med dess skrämmande och obehagliga associationer till galenskap och inspärrning. Denna stigmatisering torde till
Vol. 4: BDNH.
6: BPBR.
67 Vol. 10: FJDJ.
68 Se här vol. 13: HFTN; vol. 21: LRPF; vol. 24: NPFT; vol. 27: RTLT; vol. 28: RDJP; vol. 33:
BTPFH; vol. 37: BDBBT.
69 Edward Shorter, From Paralysis to Fatigue: A History of Psychosomatic Illness in the Modern Era (1992;
New York, 1993), s. 2–10.
70 Shorter, From Paralysis to Fatigue, s. 2.
71 Maria Björk, ”Folkhemshjärtat: om en g(l)ömd kultursjukdom”, i In på bara huden, red. Gustafsson Chorell & Bondestam, s. 195–209.
72 Qvarsell, ”Samhället:, medicinen och det publika”, i Medicinen blir till vetenskap, red. Johannisson,
Nilsson & Qvarsell, s. 118-120, Le Fanu, The Rise and fall of Modern Medicine, s. 5.
73 Samtidigt bör de hjärtsymtom som beskrivs i mitt journalurval inte betraktas som en diffus
”imitation” av mer reella hjärtsjukdomar, som hjärtinfarkt. Genusmedicinen i dag har visat att
kvinnors symtom på just hjärtinfarkt kan se annorlunda ut än mäns. Det är alltså möjligt att de
symtom som i mitt urval påstås sakna organisk grund i dag hade tilldelats diagnosen hjärtinfarkt.
65
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viss del ha accentuerats strax innan och under 1950-talet. Petteri Pietikainen
påpekar att den successiva ”psykiatriseringen” av neuroser bidrog till att det
tidigare neurologiska, och därmed legitima och okontroversiella sjukdomsområdet, omplacerades till en psykiatri där gränserna mot tyngre psykiska sjukdomar var suddigare, och framför allt närmare. Neurologen föreslog sällan inläggning på mentalsjukhus för neurotiker, av det enkla skälet att neurotiker, ur neurologens perspektiv, inte betraktades som psykiskt eller ”mentalt” sjuka. För
psykiatrikern däremot, var en sådan åtgärd både rimlig och legitim, även om
symtomen var milda.74 De dramatiskt somatiska symtombilder journalerna från
Sabbatsberg beskriver, kan ur ett sådant perspektiv förstås som kulturellt och
psykologiskt legitima: patienten beskriver med emfas sina fysiska symtom, som
för att inskärpa deras tillhörighet som just somatiska och därmed legitima.
Trötthetens placering som undanskymt, men ändå ständigt närvarande symtom kan diskuteras utifrån samma perspektiv. Trötthet nämns som sagt ofta,
men anges sällan eller aldrig som den primära orsaken till sjukhusvistelsen. Karin Johannisson har påpekat att trötthet som symtom värderats högt och laddats med både medicinsk och kulturell mening under perioder och i samhällen
där snabb samhällsförändring och ett högt uppdrivet tempo problematiserats
starkt.75 Under 1950-talet diskuteras förvisso ”jäktet” som problem, men någon
djupgående problematisering av ”det moderna” kan knappast påstås ha funnits.
Snarare är det den positiva, optimistiska grundtonen som står ut: modernitet
under femtiotalet är ett löfte mer än ett hot. Trötthet, i den mån det alls diskuterades i ett samhälleligt sammanhang, betraktades dessutom inte i första hand
som ett symtom. Den hemmafrutrötthet som återkommer i nyhetsrapporteringen beskrivs först och främst i relation till isolering, tungt hushållsarbete och
barnpassning. Botemedlet var följaktligen inte medicinskt: modevisningar, kafferep och husmorsaktiviteter skulle ”pigga upp”, inget annat.76 Tröttheten finns
där, men blir relevant inför läkaren först som en del i en medicinskt sett mer
legtitim symtombild.

Från utredning till utskrivning
Litteraturvetaren Kathryn Montgomery Hunter poängterar att patientjournalen
inte är en berättelse om sjukdom, snarare är journalen en berättelse om den

74 Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 124–129, 334–335. För en mer utförlig bakgrund till
disciplinära och statusrelaterade skillnader mellan de till mentalsjukhusen knutna läkarna och de
privatpraktiserande neurologerna och allmänpraktikerna kring sekelskiftet 1900, se Janet Oppenheim, ”Shattered Nerves”: Doctors, Patients and Depression in Victorian England (New York & Oxford,
1991), s. 16–54.
75 Karin Johannisson, ”Den moderna tröttheten: Historiska perspektiv”, i Stress: Individen, samhället, organisationen, molekylerna, red. Rolf Ekman & Bengt Arnetz (Stockholm, 2005), s. 15–28.
76 Sköld, ”I första hand husmoder”, s. 232–233.
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uppmärksamhet medicinen ägnar åt en sjukdomsbild.77 Journalen har, som tidigare diskuterats, en dubbel kronologi; den skrivs och struktureras kronologiskt.
I följande avsnitt använder jag mig av denna kronologi för att undersöka och
analysera när, hur och mot vilken bakgrund medicinen tolkar patientens diffusa
symtom som den gör.
Journalanteckningarna från år 1950 varierar mycket i volym, några är fylliga
och rika på upplysningar, men många innehåller bara en anteckning om utskrivning utöver de rubriker som diskuterats ovan. Trots att utredningen löper
över en viss tid; mellan några dagar och några veckor, är alltså anteckningarna i
journalen ofta centrerade kring inläggning och utskrivning. Notering i journalen
förefaller ske när ett samtal, en undersökning eller en provtagning visar något
nytt eller objektivt avvikande. Finns inga sådana resultat är det oftast tyst.78 De
undantag som syns förefaller vara fall där patienterna beter sig på ett, ur medicinens perspektiv, avvikande eller överdrivet sätt.
Alla tolkningar är inte lika självklara ur medicinens perspektiv – medicinen
arbetar i enlighet med den aktuella kunskap man har, i dubbel bemärkelse. Som
i journalens inledning figurerar begrepp med delvis gemensam betydelse i journalernas utredningsdel. ”Nerver”, ”funktionella besvär” och ”asteni” fungerar
som utfyllnad i medicinens tolkningsprocess. Om en patient som läggs in flera
gånger under 1950-talet med trötthet, magbesvär och yrsel noteras följande vid
utskrivning: ”Vad man sålunda funnit är en måttlig anemi och en psykogen
rubbning som efter specialistundersökning rubricerats som neuros.”79 Anemi
(blodbrist) kan inte förklara varken mångfalden eller intensiteten i patientens
besvär, alltså behövs en kompletterande förklaring: en psykogen rubbning, mer
specifikt en neuros. Neurosen förklarar i sin tur allt utöver anemin, den fyller ut
klyftan mellan mätbart och upplevt, illness och disease. Samma patient förklaras
vid ett senare intagningstillfälle också vara en ”astenisk individ med den för
dessa människor så vanliga sensibiliteten och självobservationen vad hälsotillståndet beträffar”.80 En annan patient sägs uppvisa ”tydliga hysteroida drag”.81
Om en tredje patients symtom skrivs efter elva dagars utredning att
”[U]tredningen har ej visat ngn organisk förändring bortsett från lätta spondylosis def. förändr. i lumbalryggen. Hennes besvär uppfattas som funktionella”.82
Då det iakttagbara inte räcker till för att förklara det upplevda och utlevda,
måste en kompletterande förklaring läggas till.
En manlig patient som läggs in för utredning av gastroduodenit (inflammation i magsäck/tolvfingertarm), och som efter röntgenundersökning också påvisas lida av denna sjukdom, tilldelas också bidiagnosen neuros. Efter en dryg
Montgomery Hunter, Doctors’ Stories, s. 87.
Jfr Lars-Eric Jönsson, Det terapeutiska rummet: Rum och kropp i svensk sinnessjukvård (Stockholm,
1998), s. 83.
79 Vol. 10: FJDJ.
80 Vol. 10: FJDJ.
81 Vol. 28: RDNH.
82 Vol. 27: PPHH.
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månad på sjukhuset, där inget noterats kring nerver eller nervösa besvär, står
följande anteckning att läsa i hans journal: ”Pat är hypernervös och oroar sig
hela tiden för sin mage, antingen han har besvär eller icke.”83 I journalerna som
helhet finns fler exempel där en rad olika begrepp som alla är inordnade under
kategorin neuros skrivs in också efter en tids utredning.84 En funktion för neurosen i praktiken blir alltså att förklara det som inte kan förklaras objektivt, och
därmed att förklara alla patientens besvär, både kvalitativt och kvantitativt.
Här finns anledning att påminna om den diskussion som fördes i inledningen (s. 29–31): neurosen i Sverige vid denna tid är något annat än den psykologiskt konnoterade psykoneurosen. I den svenska praktiken används den övergripande termen neuros för att beteckna ett vitt spektra av beteenden, känslor
och utsagor, som i sin tur relaterar till olika idéer kring konstitution, typ, psykogenitet och nerver. Dessa beteenden och utsagor tilldelas olika namn: mest
vanligt är ”neuros”, ”nerver”, ”nervös”, men också ”hysteroida drag”, ”psykogena rubbningar”, ”asteniska drag” och ”funktionella besvär” nämns. Begreppen i sig vittnar alltså om det breda spektrat: ”Hysteroida drag” hänvisar till den
hysteriska personlighetstypen, en typ som dock inte finns med i Klassifikationens
”patologiska personlighetstyper”. ”Psykogena rubbningar” anger en idé om
kausalsamband: ”härstammande från psyke, av affektivt verkande föreställningar orsakade sjukdomar l. sjukliga symtom.”85 ”Asteniska drag” hänvisar både till
Kretschmers ”asteniska typ” och till den mer vardagligt-medicinska betydelsen
av asteni, ”kraftlöshet”.86 ”Funktionell sjukdom” definieras av Wilhelm Wernstedt slutligen som ”rubbning i sjukt organs funktioner utan påvisbara anatomiska förändringar (t. ex. neuroser).”87 Neurosens potential i praktiken tycks
ligga i att den, precis som hos Wernstedt i det sista exemplet, är en nästintill
outtömlig förklaringsmodell: den kan förklara allt, och det är vad som sker i
1950-talets journaler. Inget beteende, inget symtom gås förbi, allt oklart kan
också omtalas, förklaras och därmed skrivas in i neurosdiskursen. Pietikainen
menar att medicinen uppfattade detta som ett problem med neurosdiagnosen:
den omfattade enligt honom så mycket att den till slut betraktades som oanvändbar.88 I praktiken 1950 syns dock inga sådana indikationer, snarare tvärtom:
neurosdiagnosens plasticitet förefaller användas av medicinen.
Nerver och neurosdiagnos gör konkret alla beteenden och alla symtom välkända och förklarar dem. Med hjälp av neurosen kan i praktiken allt patienten
gör, säger och upplever konceptualiseras i bestämd form: det är som om medicinen är allvetande.

Vol. 20: LJJB.
Se vol. 17: JHJB, JJHD; vol. 18: JRBP, LBLT; vol. 25: PBFB.
85 Wernstedt, Medicinsk terminologi, s. 401.
86 Wernstedt, Medicinsk terminologi, s. 56.
87 Wernstedt, Medicinsk terminologi, s. 153.
88 Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 356–357.
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Kön i neurospraktiken: en underordnad kategori
Det iögonfallande med neuros och nervositet i praktiken är inte dess kopplingar
till det kvinnliga. Tvärtom: kön utgör inte en primär strukturerande kategori.
Dock finns vissa skillnader mellan hur män och kvinnor beter sig och betraktas,
men de är så små att de knappast syns i journaltexten. Om en manlig tandläkare
som kommer in efter ett självmordsförsök noteras följande under ”social hygien”:
Äger en praktik med 2 anställda. Gift, sedan 1941. Hustrun medförde ett 2årigt barn i boet, vilket adopterades av styvfadern efter ca. 5 års äktenskap.
Därefter har det blivit mer och mer slitningar i äktenskapet och en av orsakerna härtill anges vara att hustrun engagerat sig i Pingströrelsen. Man ligger
nu i hemskillnad och maken betalar 30 kronor i månaden i underhåll. Samtidigt har han fått en del ekonomiska bekymmer genom att praktiken ej burit
sig så bra som tidigare, vilket han anger vara den viktigaste orsaken till suicidalförsöket. Dricker upp sin ranson. Röker 5 st Havanna II. GC 1929, 1933.
Tidigare i stort sett frisk.89

Samma områden som tas upp i kvinnliga patienters journaler återfinns också
här, skillnaden ligger i hur självmordsförsöket tolkas: som diagnoser anges Alkoholism chron? och Neuros. Att patienten berusat sig upprepade gånger den
senaste tiden lyfts också fram under rubriken Aktuellt, och får en plats i tolkningen av hans besvär. Bruk och missbruk av alkohol nämns överlag på ett
mera påtagligt vis i männens journaler: ”Ingen sprit sedan c: a 1 år, tidigare nog
använt sin ranson 1 lit/månad.”, noteras till exempel om en montör med magbesvär.90 Dock kan denna skillnad knappast tillskrivas medicinen eller neurosdiskursen – med största sannolikhet var det helt enkelt så att män drack oftare
och mer än kvinnor i samtiden, varför männen också oftare svarade jakande på
medicinens frågor om alkoholbruk.91 Som historikern Jenny Björkman noterar
fanns också överlappningar mellan talet om neuroser och ”typer” å ena sidan
och debatten kring alkoholism och alkoholistvård å den andra: en åsikt som
framfördes bland annat av psykiatrikern Gunnar Lundquist var att alkoholister
ofta var ”substabila”, ”hysteroida” eller ”konstitutionellt slappa”.92 Det förefaller alltså rimligt att anta att den praktiska diagnostiken på sjukhuset skapar
skarpare skiljelinjer mellan neuroser och alkoholrelaterade sjukdomsbilder, än
vad som var fallet på andra nivåer.
Samma sorts könsrelaterade skillnader i beteende kan tänkas ligga bakom det
faktum att männen, av journalerna att döma, uppträdde mindre känslosamt.
Gråt och starka känslor noteras inte i någon av de manliga journaler jag undersökt. Frågan om beteende är naturligtvis starkt kopplad till föreställningar kring
Vol. 24: NPFD.
Vol. 29: RLFD. Se också vol. 37: BDBTN; vol. 38: BDHJJ.
91 Jfr Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 264–265.
92 Björkman, Vård för samhällets bästa, s. 227.
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manligt och kvinnligt, men i relation till neuros och nervositet i praktiken tycks
det inte göra någon skillnad. Också män, som montören ovan, beskrivs som
”nervösa”.93 Också mäns symtom var svårmätbara, men samtidigt påtagligt
somatiska: ”Pat klagar över alla möjliga besvär. Huvudvärk, yrsel, magbesvär
och haemorrhoider m. m.”94
Den skillnad som finns mellan könen är numerär: kvinnorna med neurosdiagnos är fler, men detta kan delvis, som nämnts tidigare, bero på mina urvalskriterier: jag har tagit med neurosdiagnoser , symtomdiagnoser och journaler utan
diagnos alls, däremot inte alkoholrelaterade diagnoser. Det är mycket möjligt att
medicinens uppmärksamhet på alkohol och alkoholmissbruk – som gäller alla
patienter, oavsett kön – gör att fler män tilldelas alkoholrelaterade diagnoser
också för svårmätbara symtombilder. Mäns förhållande till alkohol leder till en
annan tolkning av symtom och besvär som i övriga förhållanden är lika. Neurosdiskursen gränsar till alkoholdiskursen i den medicinska praktiken, men de
utgör inte samma diskurs.95

Beteendets betydelse: utredning, legitimitet och terapier
Kön utgör ingen primär strukturerande kategori i neurosdiskursen. Även om
kvinnorna är i majoritet syns inte i journalerna några kvalitativa skillnader i
medicinens sätt att betrakta manliga respektive kvinnliga patienter med svårmätbara symtom.96 Diagnosen utgör heller ingen skiljelinje. Neuros kan användas för att förklara allt omätbart, oavsett om det rör sig om upplevda enskilda
symtom eller sådant medicinen uppfattar som avvikelser i patientens sinnesstämning eller beteende.
Därmed inte sagt att den konstruktionen av neuros i praktiken saknar strukturerande hierarkier, tvärtom. Om den kvinnliga patient som intagits på grund
av svåra ryggsmärtor, förvisso med en anteckning kring ”dåliga nerver” under
rubriken tidigare sjukdomar, görs följande syrliga notering efter en tids utredning.
Har under natten skrikit och tjutit på avd. och väckt alla pat. Klagat över
smärtor och kramp i vä ben. Rör sig förvånande obesvärat i sängen. Rullar
runt på sidorna och på magen. Svåra smärtor i fingret i dag, när proverna
skola tagas.97

Vol. 29: RLFD; se också vol. 38: BDHJJ; vol. 40: BDPFD.
Vol. 29: RLFD.
95 Jfr Kommittén, Mentalsjukvården,, s. 95–96, där alkoholmissbruk diskuteras i direkt relation till
neuroser, nervösa sjukdomar och andra psykiska besvär.
96 Eftersom inga av männen tycks gråta, och inga av kvinnorna svara jakande på frågor om alkohol, är det ömöjligt att avgöra om kön är av betydelse medicinens tolkning, eller om medicinens
bedömning uteslutande baseras på patientens beteende.
97 Vol. 39: BDLBD.
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Patienten beskrivs ”skrika och tjuta”, dessutom ”klagar” hon. Begreppet ”klaga” återkommer några gånger i journaltexterna, och det ges en tämligen negativ
laddning. ”Patienten är synnerligen nervös och gråter och klagar. Modern som
samtidigt vårdas å avdelningen är likaså utomordentligt neurotisk”, noteras om
en patient med magbesvär.98 ”Särskilt nattetid klagar hon över svårigheter med
sömnen och vill helst ha sprutor (skall ha varit narkoman)”, noteras om en
annan patient.99 Termen ”klaga” tycks bära en särskild betydelse i journaltexterna: den används då patientens beteende förefaller betraktas som överdrivet i
relation till hennes symtom.100
I några fall uttrycker sig läkaren mer explicit. Om en kvinnlig patient som
sökt för ryggvärk noteras efter utredning följande:
Pat. har mkt dåligt minne och förefaller på det hela taget tämligen obegåvad.
Det är svårt att förklara hennes subjektiva besvär med det man finner vid den
somatiska undersökningen av henne på rtg. Det förefaller nog som om en del
kunde bero på hennes bristande vilja och hennes slöhet.101

Objektivt svårmätbara symtom blir således, i ljuset av patientens personlighet
och intelligensnivå, tecken på dålig moral. Intelligens var ett ofta förekommande begrepp i tiden: det hade, som Gunnar Broberg och Mattias Tydén noterar,
en plats i debatten kring steriliseringspolitiken, och därmed också i relation till
synen på befolkningen generellt: man talade om en fördelning, där vissa befann
sig långt ner, andra högt upp på en normalfördelningskurva.102 Detta synsätt
skymtar här, men patienten betecknas inte som ”sinnesslö”, utan ”obegåvad” –
och neurotisk. Diagnosen blir således dubbel, ”Arthritis deformans + neuros”;
den verifierbara delen av ryggbesvären ges en specifik diagnos, allt därutöver,
inklusive patientens moraliska och intellektuella tillkortakommanden, blir neuros. I ett brev som återfinns i en patientjournal uttrycker sig läkaren än mer
elaborerat.
Patienten i hög grad plågade personalen samt uppträdde som ett bortskämt
barn som var vant att få sin vilja fram i minsta detalj och minsta vink, varför
måhända den regim som måste följas på en hårt ansträngd sjukhusavdelning,
föreföll patienten främmande. [---] Att jag gentemot neuroser uppträder med
en viss fasthet och inte låter mitt handlande dirigeras av deras nycker måste
ju hos en del patienter te sig föga tilltalande [.]103

Utsagan är illustrativ och relevant på flera sätt. Den ekar på ett plan av liknande
tongångar som hördes kring hysteriska och neurasteniska patienter kring sekelVol. 1: DDB.
Vol. 18: LTNF.
100 Vol. 23: NHLL.
101 Vol. 18: LBLT.
102 Broberg & Tydén, Oönskade i folkhemmet, s. 172–173.
103 Vol. 1: BNR.
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skiftet 1900. Särskilt hysteriska patienter, som bland andra historikern Carroll
Smith-Rosenberg noterar, beskrevs ofta som just bortskämda och krävande,
och läkarkåren diskuterade regimer och förhållningssätt som kunde användas
för att uppfostra hysterikorna.104 I brevet ovan nämns dock också något annat,
personalen och den ansträngda sjukhusavdelningen: samhället och välfärdsstaten i miniatyr. Patientens beteende problematiseras i relation till sjukhuset och
dess personal.
Kanske kan brevet läsas som en illustration över neurosens plats i samhället
vid denna tid, i relation till välfärdsstatens ideologier och institutioner. Vårdens
mål var inte att lyda patienters önskemål, utan att fungera effektivt och rationellt. När avdelningen sägs vara ”hårt ansträngd” antyds att det finns andra
patienter vars behov är grundade på moraliskt mera legitima tillstånd, och att
det är dessa patienters behov avdelningen skall se till i första hand. Häri ligger
därmed en viktig skillnad mellan neurospatienterna på 1950-talet och de nervsjuka och neurasteniska kvinnor sekelskiftets sjukdomstal handlade om. Neurotikerns legitimitet ovan ifrågasätts mot bakgrund av ett större samhälleligt sammanhang: staten och vårdapparaten skall ta hand om alla efter behov, behov
som medicinen definierar. De övre samhällsklassernas nervsjuklighet kring
sekelskiftet legitimerades snarare än problematiserades, eftersom läkarkåren i
stort hade pengar att tjäna på nervsjukligheten.105
Alltså: i praktiken på Sabbatsberg opererar dels ett negativt neurosbegrepp,
som i någon mån flyter samman med en nidbild av det kvinnliga, men som
också täcker in andra mindre önskvärda kvaliteter som dålig moral och låg intelligens. Neuroser kan användas som ett namn på det omoraliska, det nyckfulla,
utåtagerande och bortskämda. Medicinens roll blir väktarens. Det medicinen
vaktar är dock inte bara en allmän moral och en gräns för acceptabelt beteende,
utan kanske också gränsen för välfärdsstatens välvilja: vård och omsorg skulle
ges efter behov som medicinen, inte patienten, definierade.
Alla utsagor om symtom och symtomens natur från patientens håll framställs dock inte i negativ dager. Gränsen tycks relaterad till vem som tar initiativet till att tala. En kvinna som sökt vård för värk i en axel, kopplar själv sina
smärtor till sin sociala situation.
1/3: Pat har de senaste dagarna ånyo haft smärtor. Pat uppger orsaken vara
att hon oroar sig för sin 6-åriga dotter som är sjuk. Pat har också en hel del
trassel i äktenskapet och framhåller att dessa framkallar eller intensifierar värken.106

Carroll Smith-Rosenberg, ”The Hysterical Woman: Sex Roles and Role Conflict in Nineteenth
Century America”, i Carroll Smith-Rosenberg, Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian
America (New York, Oxford, 1985), s. 204–207.
105 Se exempelvis Oppenheim, ”Shattered Nerves”, s. 37–39.
106 Vol. 4: BDNH.
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Tolkningen av patientens symtom tycks här vara knuten till interaktionen mellan henne och medicinen. Smärtan beskrivs som objektivt existerande, kanske
eftersom patienten agerar på ett korrekt sätt: hon ”klagar” inte, hon kräver inte,
hon ”uppger” – av formuleringen att döma har hon tillfrågats, inte spontant
berättat. Journaltexten ifrågasätter inte patientens utsaga, utan bekräftar den.
Detsamma gäller en patient som inkommer på grund av en överdos läkemedel.
Pat säger sig alltid ha haft lätt för att komma i affekt. Klarat skolor och sitt
arbete och avancement inom hotellbranschen briljant. Sista 2 mån varit deprimerad och nere till följd av ett avskedande av en kvinnlig kollega inom bolaget. Personalen skall härefter ha givit pat små stickord och gliringar om detta, vilket plågat henne. Allt detta i synnerhet sedan hon stå i ett visst förhållande till direktören inom bolaget. [---] Sedan inkomsten lugn och sansad.
Ger intryck av att vara en klok kvinna. [---] Tacksam för behandlingen. [---]
Efter samtal med direktören för bolaget där pat. arbetar i går, bekräftades de
uppgifter pat. själv lämnat. Möjligheten för att hon skall kunna få förflyttning
till ett annat hotell under likvärdiga ekonomiska förhållanden synas föreligga.107

Formuleringarna i utsagan är tydliga: patienten berättar själv om sin konstitution (hon säger sig alltid ha haft lätt att komma i affekt). Tonen i texten är vänlig och inkännande, nästan beundrande: det förefaller inte troligt att det är patienten själv som använder termen ”briljant” om sina yrkesmässiga framgångar.
Dessa båda patientjournaler är exempel på hur kategorin kön tillsammans
med klass kan operera i medicinsk praktik vid denna tid. Den intelligenta kvinnan som utbildat sig och gjort karriär av egen kraft, och den oroliga modern/hemmafrun är sinsemellan olika, men förefaller båda vara gångbara kategorier. Journaltexterna tydliggör hur respektive patient håller sig inom ramen
för sin klass- och könstillhörighet, och därmed framgångsrikt framställer sina
symtom som legitima. Kvinnan i hotellbranschen, barnlös och ogift, befinner
sig tämligen nära läkaren i status. Den andra patienten beskrivs, till skillnad mot
de ”klagande” patienterna, i linje med en positiv bild av det kvinnliga: den lidande men själuppoffrande modern och hustrun. Hon svarar alltså ”rätt” när
hon anför familjeskäl då hon tillfrågas om omständigheterna kring värken.
Dessa båda patienter illustrerar, i jämförelse med de ”klagande” patienterna,
ett annat plan i talet om neuroser i praktiken. Patienterna accepterar och införlivar medicinens förklaringsmodell. De accepterar expertisens tolkning, och gör
den till sin. Det som utmärker dessa två patienter är att de talar om rätt saker
vid rätt tillfälle; när de blir tillfrågade. De kan dessutom presentera skäl som, ur
medicinens perspektiv, framstår som rimliga i förhållande till symtom och sinnestillstånd: sjuka barn, olyckliga hemförhållanden eller svåra förhållanden på
arbetsplatsen. Ett legitimt, neutralt neurosbegrepp omfattar alltså symtom som
korresponderar med klart urskiljbara svåra sociala omständigheter.
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Neurosens rum: helhetssyn och social infrastruktur
Mellan de ”klagande” patienterna och de som förmår att prestera ”rätt” beteende och utsagor finns naturligtvis ett stort mellanskikt av tämligen anonyma fall,
där journalen inte särskilt tydligt berättar hur patientens beteende uppfattas.
Patientens beteende förefaller dock ha varit relaterat till de terapeutiska ordinationer som gavs.
På samma vis som ”neuros” och ”nerver” utgör en tolkning och förklaring
som ständigt förefaller finnas redo, blir symtom och besvär som upptäcks under vistelsetiden på sjukhuset föremål för utredning och åtgärder. Medicinens
ambition att förklara allt, att omfatta alla patientens symtom och beteenden i sin
tolkning, har alltså en direkt motsvarighet i hur man agerar då nya omständigheter och symtom kommer fram. Hotelltjänstemannen som diskuterades ovan
utgör ett talande exempel. Dels noteras i hennes journal att hon sannolikt
kommer att få byta arbetsplats, och man noterar också särskilt följande: ”Tacksam för att få vila sig här medan miljön saneras.”108 Dessutom upptäcks att
patienten lider av cancer i ett tidigt stadium, varför hon omgående remitteras till
Radiumhemmet.109 Att upptäckten av cancer får medicinen att agera är inte
förvånande, däremot illustrerar formuleringen ”miljön saneras” medicinens
instrumentella, rationella och påtagligt konkreta inställning till hur neuroser kan
åtgärdas: genom att avlägsna de neurosframkallande omständigheterna, ”sanera” den neurosframkallande miljön.
I ett annat fall söker patienten vård för ledsmärtor men remitteras dessutom
vidare till psykiatriker under sjukhusvistelsen, och till fortsatta samtal efter utskrivningen.110 Också om denna patient noteras att hon ”klagar”, men orsaken
är en annan jämfört med tidigare fall: ”Klagar över ångest och oro. Vill bara
gråta.”111 När patienten själv lyfter fram sina psykiska besvär agerar alltså medicinen för att åtgärda också dessa symtom, även om de inte var skälet till att
patienten lades in för utredning.
Medicinens terapeutiska praktik sträcker sig bortom vårdtiden, in i framtiden. Dels sker detta via rekommenderade läkemedel. För flertalet patienter
avslutas sjukhusvistelsen helt enkelt med ett eller flera recept på lugnande medel, utan vidare kommentarer. För andra utgörs den rekommenderade terapin
av vila, påfallande ofta på en annan plats än i hemmet. ”Subsolid personlighet.
F. n. ingen indikation för fortsatt sjukhusvård. Ingen suicidalrisk. – föreslår enl
hennes önskan vilohem en vecka”, noterar läkaren om den oroliga patient som
stört både medpatienter och personal på avdelningen sedan sin ankomst.112
”Tillrådes söka psykiatriska hjälpbyrån för att få ordnat med att resa bort och
Vol. 29: RHRB.
Vol. 29: RHRB.
110 Vol. 32: BTHBB. Se också vol. 32: BTJDP, BTJJL (man); vol. 34: BBTDR för exempel på
resonemang där andra åtgärder än rent medicinska tas upp i journalen.
111 Vol. 32: BTHBB.
112 Vol. 18: LTNF.
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vila sig ett tag”, skriver läkaren om en annan patient.113 ”Skall nu på semester,
vilket är att tillråda”, noteras för ytterligare en.114
”Psykiatriska hjälpbyrån” och andra, liknande inrättningar hade en kuratorsmässig och psykoterapeutisk funktion: i Stockholm drevs ”Psykiatriska
hjälpbyrån” i stadens regi, och hade som syfte att stötta och hjälpa psykiskt
sjuka. Men där fanns också den så kallade Mentalvårdsbyrån, som hade en liknande inriktning men även bedrev gruppterapi. Denna typ av verksamheter
fanns runtom i landet, dock under skiftande huvudmannaskap och med lite
olika inriktningar.115 Anteckningar kring förestående vilo- och konvalescenthemsvistelser är tämligen vanliga, och ordnas ofta direkt från sjukhuset.116 Konvalescenthemmen hade existerat länge redan på 1950-talet, och tog emot både
somatiskt sjuka patienter (den största gruppen var enligt Pietikainen reumatiker)
och fall där vila ansågs indicerat av sociala eller medicinska skäl.117 Konvalecenthemsvistelser rekommenderas dessutom för olika kategorier av patienter:
patientens beteende tycks inte ha varit avgörande för möjligheten att vistas på
vilohem. I praktiken är det troligt att dessa terapeutiska hjälpinstanser, precis
som neurosdiagnosen, hade en utfyllande och kompletterande funtion: de tar
sikte på gråzonen mellan objektivt och subjektivt, mellan mätbart och upplevt,
och därmed på hela sfären mellan den neurotiska patienten och hans eller hennes sociala och miljömässiga sammanhang. Att, som i ett av fallen ovan, nämna
förestående semesterresor blir därmed legitimt och relevant – en semesterresa
skiljer sig, i medicinens ögon, inte nämnvärt från en konvalescenthemsvistelse –
också sådana resor kan rekommenderas och ordnas av exempelvis ”Psykiatriska
hjälpbyrån”, och utgör en del av välfärdsstatens vårdarsenal.
Som en materiell del i neurosdiskursen finns alltså en infrastruktur av institutioner och inrättningar vars mål inte primärt var att bota, utan snarare att fungera som bolster och stöd för människor som ansågs behöva det. Konvalecenthemmen utgjorde en viktig del i denna infrastruktur. För denna typ av åtgärder är inte disease, objektivt mätbar sjukdom, något krav: det räcker med
illness. De tydliga gränser för önskvärt och legitimt beteende som markeras av
medicinen på sjukhuset, tycks dessutom sakna relevans när det kommer till
huruvida konvalecenthemsvistelser eller andra insatser rekommenderas.118
Det materiella möjlighetsutrymme dessa institutioner utgör, upprätthåller
samtidigt gränser för neurosdiskursen och dess patienter. Patienter som inte gör
läkarens tolkning av symtomens natur och orsaker till sin, eller åtminstone acVol. 18: LBLT.
Vol. 22: NTDN.
115 Det är oklart om journalen här syftar på den av Wiktor Wigert initierade Hjälpbyrån för psykiskt sjuka i Stockholm, som öppnade 1917 och togs över av staden 1931, eller på någon annan
hjälpbyrå med liknande funktion, till exempel Mentalvårdsbyrån, vars uppdrag primärt var att
hjälpa abortsökande kvinnor, men där även annan verksamhet, t. ex. gruppterapi, bedrevs, se
Kommittén, Mentalsjukvården, s. 224.
116 Se till exempel vol. 20: LJJB(man); vol. 21: LRPF; vol. 23: NHLL och vol. 27: PNJP.
117 Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 316.
118 Jfr Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 320–327.
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cepterar den, faller per automatik utanför nätet av hjälpinsatser. Detta illustreras
av de mycket få patienter som öppet motsätter sig tolkningen av symtomen i
termer av nerver och neuros. I en journal som intressant nog följer patienten
genom 1950-talet noteras efter flera år av utredningar följande talande anteckning:
Man kan sålunda nu åter utesluta organisk sjukdom och utskriver pat. med
besked om sjukdomens psykologiska orsaker i anslutning till de synpunkter
som framkommit vid samtalet med psyk. konsulten. Pat är emellertid icke tillfreds med beskedet, hon anser sig icke ha några nervösa symtom eller kontaktsvårigheter i arbetet, hon säger sig vilja arbeta med icke kunna göra det på
grund av tröttheten, som framför allt träffar armarna då hon suttit och arbetat en stund. Pat sjukskrives mellertid på enträgen begäran i 2 veckor, skall
sedan kontakta dr. Karlsson, som inrem. Pat.119

Här tydliggörs hur patienten framhärdar, och motsätter sig både läkarens tolkning av symtomen som ”nervösa” och den koppling som görs till hennes arbetssituation. Symtomen är, menar patienten, somatiska, inte psykiska eller
socialt framkallade. Därmed målar hon samtidigt in sig i ett hörn: alternativet
att hennes trötthetsbesvär från armarna skulle kunna vara somatiskt betingade
existerar bokstavligen inte för medicinen, som ”upplyser” patienten om detta.
Frågan om arbetsförmåga i relation till neuroser och psykiska besvär var förvisso svårmanövrerad för medicinen vid denna tid. Å ena sidan företrädde man
den medicinska expertisen, och förutsattes tillvarata patientens intressen. Å
andra sidan företrädde man välfärdsstaten, och kravet på att alla som kunde
skulle arbeta var starkt. I jämförelse med den kvinnliga hotelltjänstemannen
tydliggörs att patienten ovan sätter fingret på en öm punkt hos medicinen: hon
vill ha något medicinen inte kan erbjuda, en diagnos som inte finns. Därmed
stängs en rad hjälpinsatser för henne. Hade hon instämt i läkarens tolkning är
det möjligt att hon erbjudits hjälp med att byta arbetsuppgifter, kanske åka på
vilohem eller träffa psykiatriker. När hon öppet motsätter sig en tolkning av
symtomen i termer av neuros, diskvalificerar hon sig från denna typ av åtgärder,
eftersom utgångspunkten för dessa åtgärder är att symtomen är ”nervösa”.
Läkaren i fallet ovan går förvisso med på att sjukskriva patienten, men bara i två
veckor.
Beträffande terapier är alltså den i konceptuell mening så slutna neurosdiskursen påfallande öppen och mångfacetterad. Dess materiella institutioner och
praktiker ger medicinen nästan fria händer i förhållande till terapier. Patienterna
erbjuds allt från psykofarmaka, psykiatrikersamtal, hjälp med arbetsförhållanden
och sociala problem till konvalescenthemsvistelser och hjälp och uppmuntran
att åka på semester. Men dessa insatser är villkorade: patienten måste, åtminstone delvis, acceptera och införliva medicinens tolkning av symtomen som
”nervösa”.
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Neurosen och det nervösa i den medicinska praktiken år 1950 flyter in överallt.
Den fyller igen de glapp medicinens verifierande undersökningar lämnar efter
sig, och förklarar patientens beteende, upplevelser och symtom. Från läkarens
och patientens första möte till utskrivningen finns hos medicinen en beredskap
och vaksamhet för tecken på ”nervositet”. Sådana tecken spänner i sin tur över
ett brett spektra av beteenden, utsagor och kroppsliga manifestationer: såväl
tårar som motorisk oro och ”beskäftighet” blir nervösa tecken. Neurosen fyller
ut klyftan mellan mätbart och upplevt, illness och disease, i ett medicinskt
sammanhang där medicinen ger intryck av att vara allvetande.
I den praktiska neurosdiskursen opererar en rad olika begrepp och termer,
och olika sätt att förklara patientens nervösa besvär. Ärftlighet, ”hereditet” är
en faktor som betonas, men den ärftlighet som diskuteras i den medicinska
praktiken 1950 handlar inte om arv i ordets strikta, nutida biologiska betydelse.
Det är en ärftlighet som precis som neurosen flyter ut mot sociala omständigheter, men också mot Kretschmers, Sheldons och Sjöbrings typ och konstitutionsläror. Den nervösa patienten kan således vara nervös på grund av sin
”läggning”, en läggning medicinen lite ospecificerat tänker sig kan finnas i släkten. Men patientens besvär kan också vara ”psykogena”, alltså knutna till psyket, funktionella, knutna till ett organs funktion, eller socialt framkallade. Neurosdiagnosen riktar således fokus mot den drabbade individen: det förutsätts
ofta finnas något hos henne eller honom som utlöser eller förvärrar symtomen.
Patienten har därmed små utsikter att tilldelas en annan diagnos än neuros,
även om de symtombilden är somatisk. I beskrivningen av patienternas symtom
har de internt-somatiska symtomen en särställning: hjärtat och magen förekommer ofta, och i många fall är det en rad olika symtom samtidigt som utgör
sjukdomsbilden.
Detta kan tolkas som en diskrepans mellan patienternas och medicinen perspektiv: patienterna uppvisar det de uppfattar som ”legitima” symtom; hjärtat är
påtagligt närvarande i journaltexten, precis som i dödsorsaksstatistiken. I praktiken blir dock allt omätbart neuros, något annat legitimt alternativ i medicinens
perspektiv tycks inte finnas.
Neurosdiskursen i praktiken skulle kunna beskrivas som både rigid och flexibel, allomfattande och ensidig på samma gång – som en etikett som klistras på
alla patienter vars symtom inte kan mätas eller vars beteende uppfattas som
avvikande från normen. Det vore dock att förenkla och förminska dess praktiska funktioner. Neurosdiagnosen är inte ensidigt negativt laddad, även om den
delvis kan kopplas till en negativa egenskaper som låg intelligens, låg moral och
omotiverat ”klagande”. Snarare innebär diagnosens bredd att den i praktiken
spänner från en negativ pol till en positiv. Som journalerna berättar omfattar
det nervösa såväl oacceptabelt som önskvärt beteende, ur medicinens perspektiv. I praktiken fanns ingen direkt korrelation mellan diagnosen neuros och
värderingen av det beteende eller de symtom den betecknar. Däremot är patientens beteende, och framför allt hans eller hennes förmåga att presentera och
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placera sig själv och sina symtom i rätt relation till läkaren/experten, viktig i
relation till den terapi patienten erbjuds. De patienter som accepterar medicinens tolkning av symtomen, och gör den till sin, har stora möjligheter att få
hjälp att hantera sociala svårigheter, kanske byta arbetsplats, resa bort eller få
träffa psykiatriker för fortsatt behandling av psykiska besvär, också efter utskrivningen från sjukhuset. I princip alla patienter som vill erbjuds dessutom att
åka till konvalescenthem för att vila upp sig. Neurosdiskursen som diagnosdiskurs
betraktad kan alltså förefalla rigid och ensidig, men de konkreta och praktiska
åtgärder och insatser diskursen också inbegriper erbjuder öppningar för att
åtgärda och hantera också komplexa sociala och allmänmänskliga problem, via
medicinen.
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Neurosens plats
Den publika medicinen
I medicinens publika tal skapas, och inte minst sprids, beteckningar, försanthållanden och förklaringsmodeller: neuroser blir till som kunskapsobjekt. Här är
talet om nerver, neuroser och det nervösa avsett för den allmänintresserade
läsaren: här artikuleras det som är outsagt i den medicinska praktiken med
adress till en individ som i första hand är det vetenskapliga samtalets objekt,
inte en deltagare. Jag studerar det publika talet om nerver, neuroser och diffusa
symtom via 15 böcker och mindre skrifter, som sökts fram med hjälp av Svensk
bokkatalog. De mindre skrifterna i urvalet är publika i en i samtiden speciell
bemärkelse: de användes främst i studiecirklar, varför de, det ringa omfånget till
trots, är högrelevanta för undersökningen.
Några särskilda karaktäristika kännetecknar det publika talet om nerver och
neuroser under femtiotalet. För det första är det auktoriteter som talar. Psykiatrikern och överläkaren på Långbro sjukhus Gunnar Lundquist, psykiatrikern
Viktor Wigert, kardiologen och högermannen Gunnar Biörck, den populäre
”radiodoktorn” Bertil Söderling , psykiatrikern och förespråkaren för psykosomatisk medicin Torsten Lindner och arbetsmedicinaren Lennart Levi var alla
välkända namn i sin samtid, vissa än i dag. För det andra är den auktoritet och
status dessa skribenter åtnjöt analog med tilltalet i böckerna: man talar till, inte
med, sin läsare. Också texter av mera obemärkta författare vid samma tid, fungerar på samma sätt: läsaren förutsätts befinna sig i en underordnad position,
kunskapsmässigt sett.
Som nämnts tidigare gör jag för 1950-talet vissa avsteg från principen att använda förstaupplagor: Gunnar Lundquists Psykiatri och mentalhygien, kom i en
första, väsentligt kortare version redan 1946. Jag har valt att inkludera den fjärde omarbetade och utvidgade upplagan, dels då Lundquist var en stor auktoritet
på området, dels då Psykiatri och mentalhygien kom i tre sådana upplagor till under
1950-talet, varför boken i det längre format jag undersöker var både spridd och
välkänd (bland annat användes den på läkarutbildningen).120 Viktor Wigert var
också en auktoritet på området, och hans Psykiska sjukdomar användes som
lärobok för sjuksköterskor, varför jag inkluderat också tredjeupplagan från
1951. Erik Åkerlund och Elsa Belfrages Hälsolära kom också den första gången
1947, men i tre nya upplagor under 1950-talet – således har den också inkluderats.
Böckernas titlar illustrerar både hur neurosdiskursen såg ut, och de medicinskt-teoretiska sammanhang neuroser och nervösa besvär konstrueras i relation till. Titlar som Psykiatri och mentalhygien: Med en kort vägledning i socialpsykiatri,
120

Jfr Jan-Otto Ottosson, Psykiatrin i Sverige: Vägval och vägvisare (Stockholm, 2004), s. 23.
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Vår nervhälsa, ”Jag är så nervös, doktorn!”, Psykiska sjukdomar: ”Nervösa” sjukdomar
och sinnessjukdomar berättar att nervösa symtom och sjukdomsbilder var en del
ett vidare tal om mentalhygien och psykiatri, men också hur levande talet om
nerver och nervositet var under 1950-talet.121 Det i media mycket omskrivna
psykosomatiska perspektivet på sjukdom och hälsa utgjorde också en del i neurosdiskursen, bland annat formulerat i Helhetssyn på människan , Vi och vår hälsa,
Kropp själ och sjukdom, Husmors hälsa, Hälsolära, Samarbete till hälsa och Att leva med
hälsan. Dessa titlar tydliggör hur ”hälsa” skrevs in i ett kollektivt sammanhang
där också nervösa besvär och neuroser hade en plats.122 Psykosomatiska aspekter
på mag- och tarmsjukdomar och Om hjärtat krånglar: En bok för hjärtpatienter och deras
anhöriga berättar slutligen att ”det nervösa” inte bara var en fråga om individen,
utan också om det enskilda organet.123 Radiodoktorn är det verk som i sammanhanget som kan betecknas som mest publikt: boken är ett urval av frågor och
svar som diskuterats i det populära radioprogrammet med samma namn, och
där frågor kring nerver och nervositet var påtagligt närvarande.124

Neurosdiskursens dimensioner
Nära hälften av alla vårdplatser för sjuka i vårt land disponeras av psykiskt
sjuka eller defekta, och av det klientel, som söker en allmänpraktiserande läkare utgöres minst hälften av patienter, som huvudsakligen har psykiska symtom. [---] På goda grunder har man antagit att mellan 5 och 10 % av befolkningen har sådana nervösa besvär eller visar sådana psykiska brister att deras
harmoniska anpassning är betydligt försvårad.125

I Gunnar Lundquists utsaga, bekant från inledningen, blir de psykiska och nervösa besvären ett problem i flera dimensioner. För det första beskrivs de psykiskt sjuka patienterna ”gå fel” i vården: de söker vård hos allmänläkare och
läggs in på kroppssjukhus, trots att de har psykiska symtom, och, antyds det,
Gunnar Lundquist, Psykiatri och mentalhygien: Med kort vägledning i socialpsykiatri, 4:e omarbetade
upplagan, (Stockholm, 1952), Gunnar Lundquist, Vår nervhälsa, Thulebolagens skriftserie Vår
Hälsa nr. 8 (1956), Per Flordh, ”Jag är så nervös doktorn!” utg av Husmödrarnas samarbetskommitté
(Stockholm, 1954), Viktor Wigert, Psykiska sjukdomar: ”Nervösa” sjukdomar och sinnessjukdomar
Lärobok för sjuksköterskeelever 3:e omarbetade upplagan (Stockholm, 1951).
122 Torsten Lindner, Helhetssyn på människan: kropp och själ i nutida medicin, Kooperativa förbundet
(Stockholm, 1951), Bernt Bernholm, Vi och vår hälsa, utg. av Arbetarnas bildningsförbund (Stockholm, 1952), Lennart Levi, Kropp, själ och sjukdom: En introduktion i psykosomatisk medicin (Stockholm, 1959), Bertil Falconer, Husmors hälsa: en bok till och om kvinnan i hemmet (Västerås, 1951), Erik
Åkerlund & Elsa Belfrage, Hälsolära, 2:a upplagan (Stockholm, 1951), Astrid Janzon, Samarbete till
hälsa, 3:e upplagan (Stockholm, 1962), Gustaf Myhrman, Att leva med hälsan, Thulebolagens skriftserie Vår hälsa (Stockholm, 1954).
123 Martin Odin, Bengt J. Lindberg, Psykosomatiska aspekter på mag- tarmsjukdomar (Göteborg, 1952),
Gunnar Biörck, Om hjärtat krånglar: En bok för dem som har hjärtbesvär och deras anhöriga (Stockholm,
1953).
124 Bertil Söderling, Radiodoktorn: Populär programserie i radio, utg. av Sveriges radio (Stockholm,
1958).
125 Lundquist, Psykiatri och mentalhygien, s. 15.
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borde söka psykiatriker i stället. För det andra beskrivs en stor andel, fem till tio
procent, av den svenska befolkningen ha psykiska symtom eller brister av sådan
art att deras harmoniska anpassning är försvårad.126 Att de neurotiska utgör en
stor del av det totala patientantalet, närmare bestämt 50 procent, är ett uttalande som återkommer gång på gång i talet om nervösa besvär och sjukdomar
under femtiotalet.127 Källan till denna siffra torde ha varit professorn i neurologi
Nils Antoni som i En bok om nerver från 1946 uppskattat de neurotiskt sjuka i ett
invärtesmedicinskt klientel till 50 procent.128 För det tredje pendlar utsagan
mellan att tala om ”symtom” och ”brister”, ”sjuka” och ”defekta”: de psykiska
och nervösa symtom och sjukdomar Lundquist talar om förefaller samtidigt
betraktas som sjukdomar och symtom på svag karaktär eller konstitution.
Talet om neuroser och nervösa besvär har alltså flera nivåer. Dels konstrueras neuroser och psykiska symtom i relation till ett rumsligt sammanhang, och
blir ett logistiskt problem: patienterna befinner sig på fel plats i vårdapparaten
och symtomen hamnar hos fel disciplin. Dels skrivs det nervösa in i en befolkningskontext – en signifikant andel av densamma beskrivs som drabbad. Slutligen, görs det nervösa till en egenskap hos de sjuka individerna själva: begrepp
som ”brister” och ”defekter” anspelar på det i samtiden väl kända men tämligen snåriga tankekomplexet kring konstitution, disposition och typ hos den
enskilde individen. Det publika talet om nerver och neuroser under femtiotalet
pendlar mellan dessa fixpunkter; från det rumsliga, till det kvantitativa och kvalitativa. Som vi skall se är frågan om harmonisk anpassning under 1950-talet i hög
grad en fråga om inpassning.
Lundquists påpekande att psykiska symtom och besvär var vanliga var inte
unikt – allehanda diffusa symtom påstods ha ökat också i andra publika framställningar.129
Hur mycket sådana åkommor som astma, eksem, huvudvärk, underlivsbesvär, yrsel och allmän trötthet har ökat vet vi inte. Vi vet bara att de är vanliga. Alla läkare kan intyga, att det vimlar av till synes friska personer med en
arbetsnedsättande sjukdomskänsla, även om de kroppsliga rutinundersökningarna givit normala resultat.130

Denna siffra har under 1950-talet levt ett ganska långt liv i den svenska socialmedicinska
debatten: Gunnar och Alva Myrdal talade i Kris i befolkningsfrågan (1934) om just fem till tio procent av befolkningen som ”icke fullt toppvärdiga”, och menade att denna andel av befolkningen
riskerade att gå under i takt med att konkurrensen i samhället ökar, jfr Broberg & Tydén, Oönskade i folkhemmet, s. 75.
127 Se till exempel Bernholm, Vi och vår hälsa s. 27, Lundquist, Psykiatri och mentalhygien, s. 15,
Lindner, Helhetssyn på människan s. 30, 98, Lundquist, Vår nervhälsa, s. 2, 11.
128 Se Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 111.
129 Se till exempel Lindner, Helhetssyn på människan, s. 30, 37, Lundquist, Vår nervhälsa s. 11, Bernholm, Vi och vår hälsa, s. 27–28, Odin & Lindberg, Psykosomatiska aspekter, s. 5–6. Se också Sofia
Seifarth, Råd i radion: Modernisering, allmänhet och expertis 1939–1968 (Stockholm, 2007), s. 219, för
en diskussion av hur ”nerverna” var ett ofta förekommande ämne i den så kallade ”Sociala brevlådan” under 1950- och 1960-talen.
130 Söderling, Radiodoktorn, s. 16.
126
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Vissa läkare ansåg dock att den synbara ökningen berodde på nya attityder.
”Folk törs erkänna, att de är nervösa och söka läkare för det”, menade till exempel läkaren Per Flordh.131 Majoriteten av läkarna var dock av motsatt uppfattning, och lyfte fram de nedsättande attityder man menade fortfarande fanns
kring ”nervösa” och psykiska sjukdomar.132
Tesen att svårmätbara, ”nervösa”, ”psykiska” eller ”psykosomatiska” besvär
ökat och ökade var inte ny under 1950-talet. Som Petteri Pietikainen påpekar är
den snarast en konstant från slutet av 1800-talet och framåt, delvis eftersom
nervösa sjukdomar och svårmätbara symtom kopplats samman med moderniteten. Neurasteni, hysteri och neuroser betraktades på makronivå som symtom
framkallade av samhällets snabba förändringstakt.133 Det som är nytt under
1950-talet är i stället det sätt som Lundquist och andra beskriver psykiska symtom och neuroser på. De psykiska symtomen och de sjuka individerna framställs som ett logistiskt och rumsligt problem: patienterna går fel, befinner sig
på fel plats i vårdapparaten, och de psykiska symtomen flyter på ett oroväckande vis ut mot, och in i, de somatiska sjukdomarnas sfär. De fem av tio patienter
Antoni och andra talade om som neurotiska, blir inte enbart ett andelsproblem.
Snarare är dessa patienter ett problem som rör sig.
Man frågar sig: Vad skall man göra med hela denna stora ständiga ström av
sjuka människor, som formligen väller fram till sjukhus och polikliniker, i
förhoppning om att de alla skall få sina sjukdomar allsidigt utredda och att på
grundval härav bli friska och arbetsföra? 134

Formuleringar där patienten beskrivs ”vandra från läkare till läkare”, ”löpa gatlopp” mellan läkare och undersökningar eller ”fly in i sjukdom” berättar att
något skaver i relationen mellan den sjuka individen och samhällsrummet.
Oförmågan att hamna på rätt plats och stanna där görs till ett utmärkande drag
hos både de nervösa patienterna och i deras sjuklighet.135 Under 1950-talet är
således inte kopplingen till det moderna Pietikainen och Oppenheim identifierat
särskilt påtaglig: det är de nervösa patienterna snarare än det moderna samhället, som rör sig på ett oroväckande vis.

Flordh, ”Jag är så nervös…”, s. 4.
Lundquist, Psykiatri och mentalhygien s. 106. Se också Lindner, Helhetssyn på människan, s. 98–99.,
Biörck, Om hjärtat krånglar, s. 216, Levi, Kropp, själ och sjukdom, s. 64–65.
133 Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 76–77, 97, 309. Se också Oppenheim, ”Shattered Nerves”,
s. 100–105.
134 Lindner, Helhetssyn på människan s. 101, se också Janzon, Samarbete till hälsa, s. 34.
135 Janzon, Samarbete till hälsa, s. 35, Falconer, Husmors hälsa, s. 80, Flordh, ”Jag är så nervös…”,
s. 11.
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Det nervösa – eller allt mellan upplevt och mätbart
Diagnosen ’neuros’ ställes av icke specialisten ofta ’på uteslutningens väg’.
Detta innebär, att om en patient klagar över olika besvär, och läkaren vid sin
undersökning icke finner något ’organiskt underlag’ för dessa besvär, är han
benägen att kalla sjukdomen för en ’neuros’.136

Så beskriver Lundquist neurosdiagnostiken 1952, och detta är så nära en rättvisande definition av neurosbegreppet det går att komma vid denna tid. Neurosdiskursen cirklar kring ett neurosbegrepp som har en rad olika betydelser samtidigt: det kan användas till att beteckna allt från en avvikande personlighet till
åkommor i enskilda organ. Samma flytande och allomfattande karaktär kännetecknar neurosernas postulerade orsaker; en rad olika faktorer kunde ligga bakom neuroser.
”Helhetssynpunkten kan därför uttryckas så, att vi betraktar människan som
en kropps-själs-miljöenhet”, skriver Lundquist, och den klumpiga formuleringen är ingen tillfällighet – att finna fungerande begrepp var ett problem i talet
om neuroser vid denna tid.137 Psykiatri och allmänläkare hade att försiktigt navigera för att skriva in neuroserna inom den egna disciplinens domäner, samtidigt
som psykiatrin ville närma sig biomedicinen, distansera sig från uttalat psykoanalytiskt influerade tolkningar och inte minst från psykologerna som yrkesgrupp.138 ”Ärftigt anlag, yttre kroppsliga påverkningar och psykiska inflytelser samverka
ofta till sjukdomsbildens uppkomst”, poängterar Viktor Wigert, och konstruerar
precis som Lundquist neuroser som en sjukdomsbild främst psykiatriker, i sin
egenskap av kroppsläkare och experter på själen och psyket, kan och bör hantera.139 Poängen i Lundquists och Wigerts utsagor är enkel; personligheten betraktas som en sammansmältning av kropp, själ och miljö. Neurosen, som kardiologen Gunnar Biörck kallar just en ”personlighetssjukdom”, tillskrivs således
inte en av dessa faktorer, snarare flyter den däremellan, precis som psykiatrin
positionerade sig mellan somatisk medicin, psykologi och socialmedicin.140
Psykiatrins position i Sverige vid denna tid, och framför allt psykiatrins relation till andra, framväxande yrkesgrupper är ännu otillräckligt utforskad i Sverige. Det är alltså svårt att bedöma vilket inflytande psykiatrins närmande till
biomedicinen hade på neurosen som diagnostisk enhet, och på de patienter
som tillskrevs diagnosen. Bland medicinhistoriker råder tämligen stor enighet
Lundquist, Psykiatri och mentalhygien s. 173. Se också Lindner, Helhetssyn på människan, s. 52.
Lundquist, Psykiatri och mentalhygien, s. 10.
138 Se Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 123–129 för en diskussion kring hur psykiatrin och
neurologin länge delade intresset för de neurotiska sjukdomarna, och de intressekonflikter detta
medförde. Se också Bengt Erik Eriksson, ”Behövs psykologer? Psykologins plats i den psykiatriska vården”, i Psykiatrins marginaler: gestalter, positioner, debatter, red. Roger Qvarsell & Bengt Erik
Eriksson, s. 163–180.
139 Wigert, Psykiska sjukdomar, s. 6.
140 Biörck, Om hjärtat krånglar, s. 216.
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kring att framväxten och spridningen av diagnoser som hysteri, neurasteni,
nervsvaghet osv, under 18- och tidigt 1900-tal åtminstone till del kan tillskrivas
disciplinära och professionella strävanden hos neurologer, psykiatriker och
”nervläkare”, grupper som både ekonomiskt och statusmässigt hade att vinna
på en ny, stor kategori patienter.141 Sådana entydiga samband kan inte identifieras för 1900-talets mitt, och en relevant fråga, som dock inte kan besvaras här,
är hur skattefinansieringen av sjukvården och ”biologiseringen” av psykiatrin
och neurologin inverkade på synen på neuroser och neurospatienter, och i förlängningen på spridningsmekanismer och uppfattningar hos patienterna.
En särskild plats har neuroser och det nervösa, som diskuterats i avsnittet
kring journaler, i relation till somatiska symtom.
Det finns en mängd kroppsliga symtom, som kan bero på nervösa orsaker
och jag skall här bara dröja vid några av de vanligaste. Huvudvärk är nästan
alltid ett nervöst symtom och påkommer gärna vid påfrestningar och konflikter. Allehanda magsymtom, framför allt mera bestämd oro i magtrakten,
”magkatarr” m.m. är ofta nervöst betingade. Detta gäller i lika hög grad åtskilliga känningar i form av stickningar och håll i magtrakten eller hjärtklappning. Anfall i form av kräkningar eller svimningar är likaledes vanliga. Nervvärk eller muskelvärk beror ofta på muskelspänningar hos en nervöst spänd
person.142

I princip alla somatiska symtom som inte kan verifieras objektivt betecknas som
potentiellt nervösa. När Per Flordh här räknar upp dem illustreras hur bred
beteckningen ”nervöst” var: ”nervösa orsaker”, ”nervösa symtom”, ”nervöst
betingade” och den ”nervöst spända personen”. Formuleringarna vittnar om att
det nervösa eller neurotiska blir till en viss sorts symtom, men också till en orsak
till symtom eller betecknande för en sorts nervös person. Lundquist konstaterar att
då ingen utlösande orsak kan identifieras talar man om ”konstitutionell nervositet”, eller kallar personen i fråga för ”neurotiker”.143 Nervositet, eller nervös
sjuklighet är inte enbart något man kan drabbas av, utan kan i lika hög grad vara
något man är. Kardiologen Gunnar Biörck vidgar betydelsen av begreppet ytterligare.
Nervositet och dåliga nerver är populära uttryck för rubbningar i hjärnans
verksamhet och för personlighetsförändringar eller för vissa typer av personligheter, som genom ovanligt stark oro eller ängslan påtagligt avviker från det
normala. Somliga människor säger att de är nervösa och menar därmed närmast att de är oroliga, brister i koncentration, kanske är rädda osv. [---] Det
måste göras klart att detta slag av nervositet inte har någonting med vissa yttSe exempelvis Oppenheim, ”Shattered Nerves”, kap. 1, Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 346,
Jan Goldstein, Console and Classify: The French Psychiatric Profession in the Nineteenth Century (1987;
London, 2001) kap. 9, Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle
(Stockholm, 1994), s. 221–226.
142 Flordh, ”Jag är så nervös…”, s. 11.
143 Lundquist, Psykiatri och mentalhygien, s. 172.
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ringar av s. k. nervösa magbesvär och nervösa hjärtbesvär att göra: man talar
om två olika ting. Det är ingenting som hindrar att en person, som utåt verkar alldeles kolugn och som ingen människa skulle vilja kalla ”nervös” ändå
har ett ”nervöst hjärta”, en ”nervös” mage, en irritabel tarm.144

Det nervösa placeras i Biörcks utsaga på en rad olika ställen samtidigt. Först i
hjärnan, sedan i personligheten, sedan betecknar det vissa typer av personligheter som avvikande, varpå det placeras internt igen, nu i ett enskilt organ. Trots
att Biörck inskärper att organets och personlighetens nervositet inte är av samma art, är begreppet ändå detsamma: det nervösa flyter, precis som i journalerna alltid tillgängligt för att förklara det som måste förklaras.
Petteri Pietikainen noterar att ett begreppsligt såväl som ett numerärt skifte
skedde på Serafimerlasarettets nervklinik under 1900-talets första hälft: neuros
bytte då plats med de gamla giganterna neurasteni och hysteri.145 I talet om neuroser under 1950-talet illustreras hur neurosdiagnosen spänner över både gamla
och nya diagnostiska beteckningar. Den i vissa avseenden extremt spretiga bilden av neuroser med avseende på såväl symtom som teoretiska grundvalar
illustreras tydligt i Statistisk klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker.146 Att
äldre beteckningar används i böcker riktade till en bred publik skall alltså inte
tolkas som en anpassning av innehållet till den tänkta läsaren – så såg neurosdiskursen ut, också i den officiella klassifikationen. I Åkerlunds & Belfrages
Hälsolära talar man om ”nervceller” och hur långvarig spänning i dessa celler
kan leda till neuros.147 Viktor Wigert talar om ”psykogena sjukdomsorsaker”,
”hysteriker” och ”traumatisk neuros”.148 Lundquist diskuterar ”psykosomatiska
sjukdomar”, ”överansträngningsneuros”, också kallad ”akut neurasteni”, under
rubriken neuroser.149
Mot den bakgrunden är det inte märkligt att talet om neuroser inte primärt
handlar om symtom: de kunde se ut nästan hur som helst, och var därmed inte
särskilt relevanta att tala om. I stället ägnades stor plats åt dess etiologi. Neurosen, nervösa och psykiska besvär skapas i relation till tänkta orsaker. En särskilt
framträdande sådan orsak är det så kallade ”psykiska traumat”. Gunnar Lundquist förtydligar det hela:
Kroppsläkaren, som i allmänhet ej är tillräckligt psykologiskt orienterad, betecknar ofta de psykiska symtomen vid ett psykiskt trauma såsom ’allmänna’,
’diffusa’, ’obestämda’ o. s. v. Detta kan man väl förstå, ty patienten – som
Biörck, Om hjärtat krånglar, s. 205.
Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 282–287.
146 Statistisk klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker, s. 29–30.
147 Åkerlund, Belfrage, Hälsolära, s. 173. Denna förklaringsmodell liknar teorier som cirkulerade i
relation till neurasteni under 1800-talet. En bärande idé handlade då om ”nervkraft”, alltså det
mått energi varje individ fått sig tilldelad, och gick ut på att vidlyftigt slösande med denna kraft
kunde leda till sjukdom.För en utförlig diskussion till de olika varianter på denna teori som avlöste varandra, se Oppenheim, ”Shattered Nerves”, kap. 3.
148 Wigert, Psykiska sjukdomar, s. 5, 17.
149 Lundquist, Vår nervhälsa, s. 6.
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ofta icke säger någonting spontant om det psykiska traumat, ja, kanske ej ens
har det aktuellt i minnet – klagar ofta över ’tryck över huvudet’, ’nervositet’,
’oro’, ’trötthet’ ’dålig sömn’, ’hjärtklappning’, ’svettningar’, ’värk i ryggen’
o. s. v. Dessa olika symtom brukar ofta sammanföras till en sjukdomsgrupp
och benämns ’neurotiska’, eller patienten sägs lida av en ’neuros’ eller ’psychoneuros’.150

Det ”psykiska trauma” Lundquist nämner spelar en fundamental roll för en rad
olika diagnoser och sjukdomstillstånd under hela 1900-talet, in i nutiden.151
”Psykiskt trauma” definieras i Medicinsk terminologi från 1944 som ”en själslig
skada, särskilt skräck som orsak till själssjukdom”.152 Det som skett under 1900talets första hälft är alltså att begreppet ”trauma” överförts från den somatiska
medicinens konkreta nivå, där ”trauma” betydde vävnadsskada, till psykiatrin
där begreppet, som hos Wretlind, betyder själslig eller psykisk skada.153 Det
psykiska traumabegreppet, vilket Lundquists utsaga illustrerar, var dock svårhanterligt. Eftersom patienten teoretiskt sett kunde vara omedveten om eller
oförmögen att koppla samman den traumatiska upplevelsen med sina symtom,
faller ansvaret för en korrekt uttolkning helt på läkaren. Danske psykiatrihistorikern Mikkel Borch-Jacobsen, som är starkt kritisk till psykiatrins idéer kring
traumats och minnets funktioner, menar att begreppet ”trauma” inom psykiatri
och psykologi ofta fungerat som en svart låda, vars innehåll snarare skapas i det
terapeutiska mötet än finns där att upptäcka.154
I talet om neuroser under 1950-talet var det dock inte främst bortträngda
minnen och undermedvetna hemligheter som avsågs med begreppet psykiskt
trauma. Begreppet var dessutom utbytbart – man talar lika ofta om ”psykiska”
eller ”psykogena” sjukdomsorsaker i samma betydelse.155 Femtiotalets psykiska
trauma var vardagligt, ofta helt odramatiskt och inte särskilt psykologiskt djuplodande.
Det kan vara frågan om häftiga chockartade sinnesrörelser i form av skräck,
skrämsel, fasa, men det kan också vara och är oftast fråga om mindre stormande, men så mycket mer varaktiga, olustbetonade sinnesrörelser, framkallade av ogynnsamma och för vederbörande illa anpassade levnadsomständigheter. Disharmoniska förhållanden i arbetet, i familjen, i äktenskapet, i vänkretsen, ekonomiska besvikelser, motgångar och konflikter, krossade illusioLundquist, Psykiatri och mentalhygien, s. 171–172.
De tydligaste exemplet är post- traumatiskt stress-syndrom, där hela diagnosen bygger på en
speciell teori kring hur psykiska trauman upplevs och sedermera transformeras till både psykiska
och fysiska symtom under en process som kan ta flera år. För en initierad diskussion och historisk översikt över posttraumatiskt stress-syndrom i USA, se Allan Young, The Harmony of Illusions:
Inventing Post Traumatic Stress Disorder (Princeton, New Jersey, 1995). Ian Hacking har också intresserat sig för begreppet trauma i relation till minnet i Rewriting the Soul: Multiple Personality and the
Sciences of Memory (Princeton, 1995).
152 Wernstedt, Medicinsk terminologi, s. 401.
153 Se Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 272–274.
154 Borch-Jacobsen, Making Minds and Madness, kap. 1.
155 Lundquist, Psykiatri och mentalhygien, s. 172.
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ner, tärande samvetskval och självförebråelser etc. kunna medföra psykiska
sjukdomssymtom av mycket växlande art. Ofta är det först vid en mera djupgående psykiatrisk undersökning av den sjuke, som det psykiska ursprunget
till hans sjukdom kan klarläggas. Det kan vara obekant för honom själv. –
Disharmoniska själsliga förhållanden under barna- och utvecklingsåren kunna
ha mycket stor betydelse för sjukliga psykiska egenheter och kunna medföra
sjukliga symtom, som bestå in i den mogna levnadsåldern.156

Psykiskt trauma och psykogena sjukdomsorsaker blir synonyma med allehanda
påfrestningar och besvikelser av det slag de flesta människor råkar ut för då och
då. Trots att en rad olika påfrestningar och konflikter nämns placeras ingen
över någon annan, de är alla lika tungt vägande oavsett om det gäller arbetet,
äktenskapet, ekonomin eller samvetet.157 ”Disharmoniska förhållanden” görs i
utsagan till något som kan finnas överallt, både i tid och rum, och den kvalitet
och det förklaringsmässiga värde som tillskrivs dessa förhållanden är detsamma
oavsett var det finns. Sådana förhållanden som funnits tidigare, i barndomen,
inkluderas också i resonemanget, lite utanför men ändå i samma sammanhang.
Att alla ”disharmoniska förhållanden” värderas lika skiljer 1950-talets neurosdiskurs från sekelskiftets dominerande diskurser kring neurasteni, nerver och
i viss mån hysteri. Kring 1900 fanns tydliga hierarkier i värderingen av postulerade orsaker: intellektuellt arbete, oro för ekonomi och familj och emotionellt
laddade upplevelser tillskrevs ett stort förklaringsvärde för borgarklassen, men
nästan inget alls för arbetarklassen.158 Som Janet Oppenheim påpekar försvinner
denna blindfläck successivt, i takt med att medicinen börjar intressera sig också
för patienter av enklare härkomst.159 I det svenska 1950-talets neurosdiskurs
skapas inga sådana hierarkier, i stället flyter också de postulerade orsaksförklaringarna, de psykiska traumana och de psykogena orsakerna ut, och formar en
platt massa av tänkbara orsaker till neuros. Alla händelser, konflikter, påfrestningar och emotioner är lika tänkbara som orsak, ingen väger tyngre än någon
annan. Neurosdiskursen under 1950-talet är i detta avseende demokratisk; alla
påfrestningar värderas lika.
Begreppet ”disharmoni” utgör ett nyckelbegrepp för hur neurosen ur denna
aspekt konstrueras. Det är inte den enskilda händelsen eller förhållandet som
ger upphov till individens symtom, det är ”disharmonin”; att individen inte
befinner sig i samklang med sitt sammanhang, att balansen är störd, som framkallar symtomen.160 Också Gunnar Biörck talar om brist på harmoni när han
diskuterar hjärtneuroser.
Wigert, Psykiska sjukdomar, s. 5.
För exempel på liknande resonemang, se Lundquist, Psykiatri och mentalhygien s. 109–110, Åkerlund & Belfrage, Hälsolära, s. 174, Lindner, Helhetssyn på människan, s. 43, Janzon, Samarbete till
hälsa, s. 34, Falconer, Husmors hälsa, s. 58, Flordh, ”Jag är så nervös…” s. 13, Myhrman, Att leva med
hälsan, s. 11.
158 Oppenheim, ”Shattered Nerves”, s. 101–104.
159 Oppenheim, ”Shattered Nerves”, s. 105–106.
160 Bertil Falconer använder begreppet ”disharmoniskt självsliv” och ”dissonanser inom känslooch viljelivet”, Falconer, Husmors hälsa, s. 58, Per Flordh talar om ”psykisk disharmoni” som
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Den djupaste orsaken uppfattas numera av många som en brist på balans och
harmoni mellan de intellektuella funktionerna i storhjärnans bark och de
driftsmässiga, vegetativa centra i hypothalamus som reglerar hela det för oss
omedvetna samspelet mellan kroppens olika organsystem från sekund till sekund. Hos den friska människan förefaller det som om storhjärnans bark utövade en kontinuerlig kontroll över personlighetens förhållande till sin omgivning. Om denna kontroll är för svag, kan man tänka sig att de vegetativa
centra får en onormalt stor självständighet som resulterar i ett känslornas fria
spel, och dessa känslor kan många gånger komma till uttryck i det inre av oss
i stället för att nå upp till ytan och breda ut sig där.161

Utsagan berättar hur det friska respektive sjuka konstrueras i talet om neuroser.
Det friska, harmonin, blir det balanserade och kontrollerade och beskrivs med
begrepp hämtade från teknik och mekanik: ”organsystem” som ”regleras”, men
också begreppet ”samspel” laddas positivt. Det sjuka blir till i motsatt metaforik, det maskinella (friska) ställs mot det emotionella, irrationella: ”svag kontroll”, ”onormalt stor självständighet” som ger upphov till ”känslornas fria
spel” och leder till sjukliga symtom.
Janet Oppenheim menar att metaforik i samband med medicinska teorier
fyller flera funktioner. Dels döljer väl fungerande metaforer kunskapsmässiga
teoretiska glapp; metaforiken skyler över det faktum att medicinen inte säkert
vet hur eller varför symtom uppkommer. Dels skänker väl förankrande metaforer kredibilitet och status från det fält de hämtats till det fält där de används,
som i den viktorianska medicinens vidlyftiga användning av metaforer från
termodynamiken.162 I ett sådant perspektiv tydliggörs på vilket sätt ”disharmoni” blir negativt. Det friska konstrueras som det kontrollerade, maskinella, men
också som det kollektiva och gemensamma; ”samspel”.163 Det emotionella och
mänskliga, men också vagt stats- eller samhällsvetenskapliga ”svag kontroll”,
”självständighet” och ”känslornas fria spel” blir till till tecken på bristande harmoni, och därmed till något hotfullt. ”Samspel” är positivt, normalt och friskt,
”fritt” spel blir hotfullt, och hotet ligger i betoningen på det fria. Kroppen blir
en generell kropp – samhällskroppen – där kontrollerat kollektivt uppträdande
är att föredra framför självständighet.164
orsaken bakom såväl ”psykologiska sjukdomar” som ”karaktärsdefekter”, Flordh, ”Jag är så nervös…”, s. 10.
161 Biörck, Om hjärtat krånglar, s. 215.
162 Oppenheim, ”Shattered Nerves”, s. 82–83.
163 Jfr Karin Becker, Jan Ekecrantz & Tom Olsson, red. Picturing Politics: Visual and Textual Formations of Modernity in the Swedish Press, Stockholm University. JMK Skriftserien 2000:1 (Stockholm,
2000), s. 32–37, för en diskussion kring hur betoningen av det gemensamma, kommunikativa och
gemenskapen går som en röd tråd genom medierna vid denna tid: människor porträtteras ofta
tillsammans i grupp, samtalande, och en oproportionerligt stor del av dagstidningens rapportering
handlar om invigningar av broar, vägar och andra sorters kommunikationer.
164 Här hörs ekon i neurosdiskursen från 1930-talets debatt om hälsa, folkhälsa och dess fokus på
samhällskroppen och den individuella kroppen på samma gång. Jfr Karin Johannisson, ”Politisk
anatomi”, i Kroppens tunna skal: Sex essäer om kropp, historia och kultur (1997; Stockholm, 2001),
s. 221–227.
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Som Lundquist och Wigert poängterar betraktas människan som en ”kroppsjäls-miljöenhet”, och neuroser, tänker man sig, kan således uppkomma och
existera också i somatisk kontext. Dessa neuroser kallas omväxlande ”vegetativa
neuroser” eller ”organneuroser”, och definieras kort hos Wernstedt som ”nervösa rubbningar i det vegetativa nervsystemet”.165 Det vegetativa nervsystemet
är den del av nervsystemet som inte kontrolleras av medvetandet, och alltså styr
basala funktioner som andning, hjärtverksamhet, matsmältning osv. Mot den
bakgrunden skapas i neurosdiskursen möjligheten att också tala om det isolerade organet som ”nervöst”.166 Gunnar Biörck förtydligar genom att beskriva
denna typ av ”hjärtneuros” som en av tre typer.
Medan vi i det första fallet får betrakta hjärtneurosen som en yttring av en
psykisk rubbning (psykoneuros), kan vi i det senare fallet tala om en rubbning
av det vegetativa nervsystemet och kalla det för en vegetativ neuros (vegetativa
nervsystemet = nerver, som är oberoende av viljans inflytande).167

Den vegetativa neurosens plats i neurosdiskursen illustrerar dels hur vissa teorier som i många andra länder diskrediterats i samband med de psykoanalytiskt
influerade idéernas genombrott i relation till neuroser, dröjde kvar i den svenska
neurosdiskursen. Dels anknöt också idén om den helt vegetativa neurosen till
medicinska teorier i tiden. Neurosernas koppling till hormonella och andra
organiska orsaker var en fråga som diskuterades både inom och utanför medicinen vid denna tid.168 När Biörck placerar ”hjärtneurosen” i denna kontext
håller han således dörren öppen för framtida förändringar i neurosens etiologi:
det kunde tänkas att de symtom medicinen under femtiotalet med en övergripande beteckning kallade ”nervösa” i framtiden kunde visa sig relaterade till
Werntedt, Medicinsk Terminologi, s. 519.
Biörck, Om hjärtat krånglar, s. 205.
167 Biörck, Om hjärtat krånglar, s. 206.
168 Denna diskussion framhålls bland annat i Axel Höjers utredning kring den öppna läkarvården
1948, delvis i relation till svenska förhållanden under kriget. De svenska krigsåren präglades inte
så mycket av uppslitande emotionella trauman som av mer vardagliga, materiella förändringar.
Vissa typer av vitaminbrist hade till exempel påvisats kunna ge psykiska och diffusa symtom, se
Annika Berg, Den gränslösa hälsan: Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen (Uppsala, 2009),
s. 245. Att Biörck också nämner hormoner har dock mer med det samtida läget inom endokrinologin att göra: endokrinologi var ett fält till vilket stora förhoppningar knöts vid denna tid, framför allt via forskaren Axel Westman, men också via Elis Sandberg, veterinärmedicinaren som
under 1950-talet blev riksbekant för ”mirakelpreparatet” THX, se Christer Nordlund, Hormoner
för livet: Endokrinologin, läkemedelsindustrin och drömmen om ett botemedel mot sterilitet 1930–1970 (Lund,
2008), s. 73–78, 183–185. Som historikern Helena Ekerholm framhåller hade diagnosen ”kronisk
koloxidförgiftning” skapat kontroverser inom läkarkåren sedan det sena 1940-talet. Dessa kontroverser rörde sig till stor del kring frågan psykiskt kontra somatiskt, och huruvida de kliniker för
gengasförgiftning som fanns både vid Sabbatsbergs sjukhus och Karolinska sjukhuset verkligen
kunde ställa korrekta diagnoser. Skeptikerna menade att många av de patienter som fick diagnosen krinisk koloxidförgiftning i själva verket var neurotiska utan somatisk orsak. Se Helena Ekerholm, ”Gengas och ohälsa: Den medicinskt-vetenskapliga kontroversen kring kronisk koloxidförgiftning 1944–1961”, i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, Lärdomshistoriska samfundet
(Uppsala, 2010) s. 61–85.
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högst organiska faktorer. ”Problemet med den saknade lesionen” som generellt
placerade om neuroserna från neurologin till psykiatrin redan i början av 1900talet, går alltså igen i ny skrud i den svenska neurosdiskursen under 1950-talet.169
Efter den vegetativa neurosen placerar Biörck en annan sorts symtom, det
han kallar ”överlagring”: ”Medicinskt talar man ofta om ”överlagrade” symtom,
och menar därmed sådana symtom, som inte beror på grundsjukdomen i och
för sig, utan som har tillkommit som uttryck för den sjukes reaktion på sitt
tillstånd.”170 Beteckningen överlagring är illustrativ i dubbel bemärkelse: dels är
den talande i sin rumslighet, där det ”överlagrade” rent konkret ligger på den
förefintliga hjärtsjukdomen. Dels är den illustrativ för hur neuros eller ”nervöst” fungerar som utfyllnad, som en beteckning som fyller glappet mellan
mätbart och upplevt. Biörck talar här om patienter som har en fastställd hjärtsjukdom, men där medicinen anser att denna grundsjukdom inte räcker för att
förklara patientens sjukdomsupplevelse: glappet mellan illness och disease blir i
medicinens ögon så stort att det måste förklaras, och som förklaring talar man
om ”överlagring”.171
Det nervösa flyter alltså ut åt alla håll. Dels görs neuros till en konsekvens av
allehanda psykiska trauman och psykogena orsaker, trauman och orsaker som
kan se ut hur som helst. Motgångar, ekonomiska besvär, dåligt samvete eller
”disharmoni” i arbetet eller i familjen kan leda till att neurotiska symtom uppstår. Dessutom kan nervositet formeras på en objektivt verifierad sjukdom, som
ett namn på glappet mellan verifierad sjukdom och upplevelse. Neurosen och
det nervösa täcker således inte bara glappet mellan otillfredsställande omständigheter, svår barndom och individuella symtom, den täcker också glappet mellan upplevt och mätbart, och mellan funktion och mätbarhet.

Den nervösa individen
Neurosen flyter, men är samtidigt fast förankrad på en punkt. När det undslipper Gunnar Biörck att neuros är en personlighetssjukdom menar han inte att
alla personligheter löper lika stor risk att drabbas av nervösa symtom. Lennart
Levi, läkare och vid denna tid känd för sitt omfattande arbete inom företagshälsovård och arbetsmedicin förklarar något omständligt men klargörande vad det
rör sig om:
Att en sjukdom är psykogen betyder att psykiska faktorer spelat en väsentlig
roll för dess uppkomst. Att en sjukdom är funktionell innebär att funktionen i
ett eller flera organ är sjukligt störd utan att organen uppvisar några påvisbara
anatomiska skador – organen ser alltså normala ut men fungerar likafullt fel.
Mark S. Micale, ”The Psychiatric Body”, i Medicine in the Twentieth Century, Roger Cooter &
John Pickstone, red. (2000), s. 329.
170 Biörck, Om hjärtat krånglar, s. 207.
171 Se också Söderling, Radiodoktorn, s. 88, Levi, Kropp, själ och sjukdom, s. 48, om ”psykiska pålagringar”.
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Vid en organisk sjukdom däremot finns det iakttagbara anatomiska organskador. Och nu till de fyra patientgrupperna. De är:
1) hypokondrikerna, som visserligen känner sig kroppsligt sjuka men inte har
några objektiva kroppsliga sjukdomssymtom, varken organiska eller funktionella.
2) De psykogent funktionellt sjuka. Dessa har kroppsliga sjukdomssymtom i
form av funktionsstörningar men saknar iakttagbara skador på organens anatomiska struktur. Denna sjukdomsform kan yttra sig som a) organneuroser
och b) konversionshysterier.
3) De psykogent organiskt sjuka, däremot, har iakttagbara skador på organens
anatomiska struktur. Dessa sjukdomar antas ha utvecklats på basen av sjukdomarna i grupp 2a. Grupperna 2a och 3 utgör tillsammans adaptionssjukdomarna, de i ordets trängre mening psykosomatiska sjukdomarna.
4) Den sista gruppen utgörs av organiskt sjuka, vilkas sjukdomsbild i efterhand komplicerats med psykiska pålagringar på den organiska grunden.172

På precis samma sätt som det nervösa kan beteckna allt mellan upplevt och
mätbart, och dessutom ordnas efter var och hur det uppkommer, placerar Levi
in fyra patientkategorier på skalan mellan objektivt och subjektivt. ”Hypokondriker” får representera den ena ytterligheten, de patienter som enbart lider av
upplevd, subjektiv sjukdom. Den andra ytterligheten, precis som hos radiodoktorn Söderling och Gunnar Biörck, representeras av patienter med objektivt
verifierbar sjukdom och ”psykiska pålagringar”. Utsagan illustrerar hur ett fundamentalt antagande inom neurosdiskursen – att nervösa symtom uppkommer
ur ”disharmoni” – är beroende av ett andra fundamentalt antagande: neurosen
är en personlighetssjukdom, en sjukdom i den sjuka personens karaktär eller
konstitution. Ovan talas det först om olika typer av psykosomatiska sjukdomar,
sedan ändras fokus till ”de fyra patientgrupperna”, som i sin tur grupperas på
basis av sina symtom: begrepp och fokus glider mellan sjukdomsuttryck och
den sjuka individen.
I Psykiatri och mentalhygien förtydligas hur neurosdiskursens postulerade ”psykiska trauma” kompletteras med teorin om den konstitutionellt svagare individen.
Det psykiska traumat är av mycket olika verkan beroende på beskaffenhet
(konstitution och tidigare erfarenheter) och på hans tillfälliga tillstånd (kondition). Vissa människor, som i ett eller flera avseenden har en bräcklig konstitution eller är utpräglade minusvarianter i Sjöbrings mening, har svårare än
andra att bära en motgång, de ’ta lätt vid sig’, som det heter. Andra är mera
robusta och ’okänsliga’, och olika motgångar ’rinner av’ dem. På detta sätt
kan en händelse utgöra ett svårt psykiskt trauma för den ene, men för den
172

Levi, Kropp, själ och sjukdom, s. 38.
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andre kan samma händelse vara av relativt liten betydelse. Att denna olika
känslighet (vulnerabilitet) icke bara är ett uttryck för olikheter i konstitutionen har framför allt påvisats av psykoanalysen.173

”Disharmonins” varaktighet och effekt beror alltså på hur individen är beskaffad: traumats traumatiska egenskaper bestäms av vem som drabbas. Den konstitutionellt för sjukdom och nervösa besvär disponerade individen beskrivs
kontinuerligt, men olika skribenter använder olika begrepp. Söderling talar svepande om hur ”skador i själva personligheten […] ligger som själsliga smittohärdar i ens karaktär”.174 Per Flordh diskuterar dels ”dålig karaktär” som en
”karaktärsdefekt”, och konstaterar senare att ”en nervös störning alltid uppkommer genom samverkan av två saker: personligheten, dvs. den psykiska
strukturen, och miljön, dvs. levnadsförhållandena”.175 Lundquist talar i Våra
nerver om ”konstitutionell svaghet” och Levi utvecklar resonemanget ovan med
att diskutera ”neurasteniker”, som beskrivs präglade av ”uttröttbarhet, kraftlöshet, hängighet och benägenhet för spänningstillstånd” och ”ångestneurotiker.176
Medicinske journalisten Bernt Bernholm menar att ”samhällets alltmer komplicerade struktur” gör att ”personer som har en nervös läggning reagerar med
olika former av psykiska och nervösa åkommor”.177 I Psykosomatiska aspekter på
mag- tarmsjukdomar konstateras att ”neurotiska patienter med psykasteniskt inslag i sin personlighet” ofta drabbas av magbesvär, men också av cancerfobi.178
Oavsett vilka begrepp som används är det dock samma bärande idé som formuleras om och om igen i talet om neuroser: påfrestningar och miljöinflytanden eller psykiska trauman och ”disharmoniska förhållanden” kan inte ensamma framkalla neuros. För att besvären ska bli sjukliga krävs också en särskilt
disponerad personlighet, en speciell sorts individ som utmärker sig genom sin
svaghet.
I neurosdiskursen opererar alltså en idé om de för nervös sjukdom särskilt
disponerade individerna som en särskild kategori människor, en kategori som
antogs utgöra mellan fem och tio procent av befolkningen, och minst 50 procent av det totala patientklientelet. Som hos Lundquist ovan är dock inte denna
kategori baserad på någon specifik typ- eller konstitutionslära, snarare kännetecknas kategorin individer med ”nervös läggning” eller ”konstitutionell svaghet” av att de konstrueras utifrån en blandning av många olika teorier. Lundquist nämner Sjöbring, Sveriges egen ”psykotypolog”, vilket inte är särskilt
förvånande då Lundquist både haft Sjöbring som lärare och använt sig av Sjöbrings teorier i sin egen forskning.179 Men i utsagan placeras ”bräcklig konstituLundquist, Psykiatri och mentalhygien, s. 169–170.
Söderling, Radiodoktorn, s. 123.
175 Flordh, ”Jag är så nervös…”, s. 10, 13.
176 Levi, Kropp, själ och sjukdom, s. 39–42, 44.
177 Bernholm, Vi och vår hälsa, s. 27–28.
178 Lindberg & Odin, Psykosomatiska aspekter, s. 19.
179 Roger Qvarsell, Utan vett och vilja: Om synen på brott och sinnessjukdom (Stockholm, 1993), s. 264.
Se också Gustafsson Chorell, ”Psykiatri och fenomenologi”, s. 129–143.
173
174

81

tion” parallellt med den Sjöbringska ”minusvarianten” – de två skall alltså inte
förväxlas, de utgör inte samma fenomen, snarare är de olika sätt på vilka en
individ kan vara predisponerad för nervös sjukdom: psykoanalysen lyfts fram
som exempel på hur rent psykologiska faktorer också kan inkluderas inom ramen för samma övergripande idé. Precis som arv och miljö flöt samman vid
denna tid, var det också möjligt att kombinera idéer kring ärftlig konstitution
med tankar från psykoanalysen. Den ”nervöst lagda” personen betraktas som
en sorts legering där psykologiska såväl som biologiska faktorer gör sig gällande.
”Den neuropatiska konstitutionen”, ofta sammanlänkad med hotet om degeneration, var under 18- och tidigt 1900-tal den övergripande förklaringsmodellen på makronivå för hur neuroser uppkom och spreds.180 Degeneration som
övergripande hotbild försvann dock successivt under första halvan av 1900talet, men tankar kring konstitution och typ var betydligt mer seglivade.
Typologiska system som Kretschmers, Sheldons och Sjöbrings skapades under
1900-talets första hälft, och deras begrepp förekommer kontinuerligt i samma
kontext som neuroserna. Konstitutionsbegreppet, som i det tidiga 1900-talet
handlat om lika delar kropp och själ, drar dock i 1950-talets neurosdiskurs
starkt åt psyket: när man talar om konstitution så avser man oftast psykisk konstitution – personlighet – snarare än kroppslig konstitution.181
Konstitutionen är, precis som Lundquist uttrycker det, ”konstitutionslegeringen”, alltså den sammansmältning av ärftliga, biologiskt-somatiska och psykiska påverkande faktorer som tillsammans gör, och/eller har gjort, patienten
till den han eller hon är.182 I utsagorna illustreras detta av den mångfald begrepp
som används: man kan tala om ”nervös läggning” eller ”utpräglade minusvarianter”, men i det större perspektivet spelar det ingen roll: det betyder samma
sak, att individen man talar om är predisponerad för nervös sjukdom. Konstitution förutsätts på det viset kunna förklara symtom och sjukdom också där inga
psykogena faktorer eller psykiska trauman kunnat återfinnas.
De fem till tio procent av befolkningen, eller 50 procent av patienterna som
antogs ha en ”nervös läggning” eller vara ”konstitutionellt bräckliga” görs i
neurosdiskursen till en särskild sort, och därmed en särskild grupp:
Den psykiskt friska människan befinner sig för det mesta i ett psykiskt jämviktstillstånd, men av olika anledningar kan hon förlora sin jämvikt. Hon kan
bli ledsen och ängslig, retlig och otålig, arg och upprörd eller också omåttligt
glad och upprymd osv. Detta hör till vardagslivets psykiska jämviktsrubbningar. Den psykiskt friske kommer emellertid ganska lätt i balans igen och
får sällan svårare former av jämviktsrubbning.

Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 78–81, Oppenheim, ”Shattered Nerves”, kap 8.
Jfr Johannisson, Tecknen, s. 208–227, Broberg & Tydén, Oönskade i folkhemmet, s. 126–128.
182 Lundquist, Psykiatri och mentalhygien, s. 179.
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Nu finns det som bekant människor som lättare än andra förlorar sin balans.
De kan bli irriterade eller nedstämda av obetydliga skäl. De tar motgångar
hårt och återvinner sin vanliga harmoni långsammare än andra. Dessa människor kan sägas ha en ökad sårbarhet eller känslighet, vilket kan hänga samman med att den tidigare anpassningsprocessen varit mindre lyckad. Som vi
redan har sagt kan orsaken ligga både i en konstitutionell svaghet som har
med anlagen att göra eller i tidigare livserfarenheter. Man säger ofta om sådana känsligare människor, att de har en ”nervös läggning”. Detta brukar vi
emellertid inte anse som en sjukdom.183

I utsagan ställs en frisk människa, en sorts modell eller idealtyp, mot en grupp.
Redan i detta grepp konstrueras de med ”nervös läggning” som ett litet kollektiv, kontrasterade mot en anonym individ som får karaktärisera det normala.
Detta lilla kollektiv av avvikare utmärker sig genom sin oförmåga att rätt värdera och rätt reagera på de påfrestningar som drabbar dem. Den psykiskt friska
däremot karaktäriseras av en korrekt värdering av och reaktion på påfrestningar,
vilket görs till intäkt på hans eller hennes hälsosamhet.
Genom att dra en gräns mellan människor med en nervös läggning och de
psykiskt friska, formas de nervösa individerna till en grupp med övervägande
negativa karaktäristika. Astrid Janzon, vid tiden rektor för en sjuksköterskeskola, menar att korttidsfrånvaro till viss del är en fråga om moral: ”Man kan ej
frigöra sig från tanken att en större självdisciplin och psykisk balans hos vederbörande jämte ett sunt levnadssätt skulle få en del av dessa sjukdagar att försvinna.”184 Tre faktorer; självdisciplin, psykisk balans och ett sunt levnadssätt,
placeras bredvid varandra och görs därmed till den sjuka individens eget val:
hon eller han kan själv välja att leva sunt och idka självdisciplin, och antagligen
också att komma i psykisk balans. Lennart Levi diskuterar överansträngning,
men tillbakavisar på samma gång tanken om att det på ett reellt plan rör sig om
för mycket arbete: ”Många människor arbetar för planlöst och flaxigt”. Andra
”filar i all oändlighet på varje arbetsuppgift, oavsett om denna utomordentliga
noggrannhet behövs eller inte”, alternativt ”känner sig aldrig riktigt nöjda om
de inte är ständigt sysselsatta”.185 Fokus förflyttas alltså från ett externt plan till
ett individcentrerat, precis som hos Lundquist ovan: det är individens värdering
av och reaktioner på omständigheterna som blir inadekvata, det finns inget utrymme för att omständigheterna i sig kan vara det dominerande problemet.
En bärande kategori i talet om neuroser är alltså den ”nervöst lagda” individen. Internt i denna individ bestäms både en händelses traumatiska potential
och konsekvenserna av det potentiella traumat. I synen på denna individ laddas
också det nervösa som något negativt och misstänkliggjort, och här dras en
gräns mot externa faktorer som orsak till neuros: externa faktorer kan inte operera ensamma, neurosen är alltid beroende av en konstitutionellt disponerad
människa.
Lundquist, Vår nervhälsa, s. 4.
Janzon, Samarbete till hälsa, s. 38.
185 Levi, Kropp, själ och sjukdom, s. 54–55.
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Kön, klass och de nervösa
Det finns en skevhet i talet om neuroser när det handlar, eller snarare inte
handlar, om kön. Å ena sidan tycks kön inte betraktas som en relevant faktor. Å
andra sidan lyfts särskilt det kvinnliga fram som särskilt problematiskt i bisatser
och konstateranden i förbifarten. Åkerlund och Belfrage för en allmän diskussion kring värdet av att vila en stund mitt på dagen, dels för de äldre, men de
undslipper sig också: ”Likaså borde alla, som i sitt arbete är hårt jäktade, inte
minst våra husmödrar, kosta på sig denna välgörande och nervkraftbesparande
avkoppling.”186 Gunnar Biörck menar att: ”Okaraktäristiska hjärtsymtom kan
också bero på en blodtryckförhöjning som befinner sig under utveckling hos en
pressad och utröttad person, en husmor, en skollärare eller en fångvaktare”.187
De trötta, utslitna hemmafruarna var, som diskuterats inledningsvis, ett ofta
omnämnt problem i dagspressen vid denna tid.188 I medicinens tal om neuroser
figurerar de lite vid sidan om, som en grupp särskilt utsatt för ”jäkt” och
”press”.
Det var dock inte bara uttröttade, utarbetade hemmafruar som tillskrevs
speciellt påfrestande omständigheter. Radiodoktorn Bertil Söderling beskriver
också medelålders och äldre kvinnor som särskilt utsatta.
Är det inte ett mycket nedslående förhållande, att så många mammor, vilkas
barn lämnat boet, går i vånda och känner sig dåligt sysselsatta, onyttiga, bortkastade efter ett långt liv av svårt och kvalificerat hem- uppfostrings-, ja, representationsarbete. [---] Att ge dessa hemmakvinnor jobb vore inte blott terapi mot massor av nervösa, själsliga, pressande mindervärdighetsbesvär utan
skulle också i hög grad bidra till bättre relationer mellan generationerna. En
välanpassad farmor är lättare att umgås med än en bitter, ensamkännande.189

Att äldre kvinnor också definieras som ”mammor” är inte särskilt förvånande
mot bakgrund av det hemmafru- och moderskapsideal som var så framträdande
under 1950-talet. De äldre mödrarnas specifika situation görs dock hos Söderling till ett problem i egen rätt då de till skillnad från kvinnor med hemmavarande barn inte kan beskrivas som uttröttade – tvärtom. I stället problematiseras de äldre kvinnornas upplevelse av att vara ”bortkastade”. Som i talet om neuroser generellt placeras problemet, och upphovet till nervösa besvär internt;
upplevde sig kvinnorna inte som dåligt sysselsatta vore problemet Söderling
talar om inget problem.
Per Flordh noterar att också yngre, förvärvsarbetande kvinnor bär en särskilt
tung börda och möter särskilda problem.

Åkerlund & Belfrage, Hälsolära, s. 176.
Biörck, Om hjärtat krånglar, s. 213.
188 Sköld, ”I första hand husmoder”, s. 232–233.
189 Söderling, Radiodoktorn, s. 175.
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Man blir både beklämd och imponerad, då man får ta del av deras arbetsschema. Och trots detta, skall de hålla sig fräscha och fina! Det är inget tvivel
om, att de förvärvsarbetande unga kvinnorna utan hemhjälp slits ned fortare
och i varje fall blir mer mottagliga för psykiska påfrestningar och därför lättare blir neurotiska. Motsvarande gäller för de frånskilda kvinnorna med barn –
även de har ofta en övermänsklig arbetsbörda och lever på neurosgränsen. [--] Men vad händer, då hon gifter sig? Hon ställs då inför ett mycket svårt val.
Antingen skall hon ge upp sina skolor och sin yrkesskicklighet och ställa sig
att sköta hem och barn med risk att bli missbelåten om hon inte får vidareutbilda sig som förr i världen. Eller också behåller hon sitt arbete och sliter ut
sig på att sköta hemmet på kvällarna, pinsamt medveten om att hon försummar sina plikter som maka och mor. Jag kan inte ange någon lösning till detta
mycket viktiga problem men är härmed medveten om att häri ligger en mycket viktig orsak till husmorsneuroser.190

Unga kvinnor slits ned av det tunga arbete de måste utföra, och giftermål ökar
snarare än minskar konflikterna: då möter ett moment 22, omöjligt att lösa på
ett tillfredsställande sätt, menar Flordh. I Husmors Hälsa diskuteras särskilt kvinnors problem, och hemmafruns isolering lyfts fram som en särskild aspekt av
det kvinnliga livet.
Men viktigare än att rätta till dessa småfel är att så att säga kartlägga och vid
behov sanera eventella nedsumpade delar av det psykiska landskapet. Det får
anses självklart, att den undersökande läkaren skaffar sig en uppfattning om
patientens psykiska läggning och tillstånd och vid behov koncentrerar sig på
denna del av människan. Det står ju alltför ofta till så, att en relativt isolerad
person, som ju hemmakvinnan åtminstone periodvis är, kan gå och bära på
misstämningar, sorger, tvivel och känslokonflikter som hon gärna vill tala ut
om, men som i brist på utlopp fördärvar hennes dag och rubbar hennes andliga jämnvikt.191

Utsagan kan betraktas som en illustration över kvinnans placering i neurosdiskursen i stort: också när man talar om kvinnor, är det i första hand en neutralt
könad individ man talar om, ett ”psykiskt landskap” som finns hos en ”patient”
och en ”psykisk läggning” som finns hos en ”människa”. Neurosdiskursens
generella termer paras ihop med neutrala, avkönade beteckningar. Problemet
utsagan kretsar kring skrivs inte ihop med kategorin kön – tvärtom: hemmakvinnan sägs vara en isolerad person, och det är isoleringen (hos ett neutrum:
”personen”), inte könstillhörigheten, som görs till något problematiskt.
Könstillhörighet placeras alltså sist, som den minst betydelsefulla kategorin i
resonemanget. I relation till exempelvis 1800-talsmedicinens syn på kön än
skillnaden slående. Då var kvinnan biologiskt och intellektuellt särskild: kvinnan
var annorlunda, sämre än mannen.192 Hos Falconer ovan är kvinnan däremot
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precis likadan, det enda som skiljer henne från honom är den kvinnospecifika
situation hon befinner sig i.
Utsagorna ovan illustrerar hur alla livssituationer kvinnor på grund av sitt
kön hamnar i förefaller betraktas som problematiska. Ingen kvinnlig livssituation saknar potential att bli ett psykiskt trauma eller en psykogen sjukdomsorsak. I princip alla kategorier av kvinnor ringas in: det kvinnliga livet ger, mot
bakgrund av resonemangen ovan, intrycket av att vara fyllt av ständigt påfrestande situationer. Men, och detta är centralt; de situationer som diskuteras är
fortfarande bara påfrestningar, omständigheter, som trots att de fördelar sig
ojämnt över könsgränserna ändå saknar särskilt värde i relation till andra påfrestande situationer. Kvinnor beskrivs inte som sjukligare, eller mera konstitutionellt svaga, än män. Kvinnors påfrestningar ger intryck av att vara fler, men
konstrueras inte som annorlunda än andra påfrestningar. I talet om neuroser
kan alltså anas en könad skiljelinje, men den är kvantitativt snarare än kvalitativt
konstruerad.
Pietikainen diskuterar det han kallar ”maskuliniseringen” av neuroser efter
första världskriget, och påpekar att en förändrad begreppsapparat kan ha haft
något med könsutjämningen att göra: diskursen kring ”nerver” i det tidiga
1900-talet byggde på antagandet att kvinnans nervsystem var svagare, ett antagande som inte var lika framträdande i det tal om ”psykiskt trauma” som avlöste talet om ”nerver”.193 Denna iakttagelse har delvis bäring på diskursen kring
neuroser under 1950-talet: kvinnor beskrivs inte som konstitutionellt bräckliga
eller ”svagare” än män, i stället är det, som ovan, påfrestningarnas natur som
beskrivs variera mellan könen.
Samtidigt är relationen mellan begreppen och könens fördelning inom och
mellan diagnoser inte fullt så entydig som Pietikainens undersökning visar. Offentlig statistik och samtida undersökningar skapar fler frågor snarare än färre i
relation till Pietikainens tes: arbetande kvinnor var enligt Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning 1951 sjukskrivna i genomsnitt cirka 12 procent av sin
arbetstid. För män var siffran cirka 6 procent.194 Också de erkända sjukkassornas statistik visade genomgående högre sjuktal för kvinnor under hela 1950talet (se fig 1, s. 48). Dessa siffror är dock svåra att värdera, bland annat eftersom sjukförsäkringen var frivillig fram till 1955, och barn som var sjukförsäkrade via sina föräldrar delvis ingår i sjuktalen. Dessutom finns inte, varken i kvinnoutredningen eller hos de erkända sjukkassorna, några upplysningar kring vilka
diagnoser som låg bakom sjukfrånvaron. Kvinnoutredningen ansåg sig dock
kunna fastslå att ett av de tyngst vägande skälen till kvinnors högre sjuktal var
tungt hemarbete, och att kvinnans dubbla roller generellt gjorde henne mindre
benägen att engagera sig i yrkesarbete.195

Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 287.
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Gifta, förvärvsarbetande kvinnor var dessutom vid denna tid en grupp som
socialt och ekonomiskt var mer utsatt än genomsnittet: yrkesverksamma kvinnor tjänade mindre än män på grund av de så kallade ”kvinnolönetarifferna”, de
arbetade i mindre kvalificerade yrken och de gjorde det dessutom i en kultur där
hemmafrun var norm och ideal. Det är rimligt att anta att könade och klassade
faktorer samverkade, och att summan av dessa faktorer påverkade kvinnors
sjuktal. När medicinen själv talade om sjukfrånvaron, var det dock främst i
relation till kvinnligt ”dubbelarbete”.
I den stora epidemiologiska studie, ”Lundbyundersökningen”, kring psykisk
hälsa och ohälsa i befolkningen som inleddes 1947, intervjuades drygt 2500
personer bosatta i två mindre orter i Skåne gällande sitt psykiska hälsotillstånd.
Vid det första mättillfället fastställde man neurosfrekvensen bland kvinnor till 8
procent, att jämföra med männens 4 procent. I undersökningen fann man också att bland kvinnor var det mer än dubbelt så vanligt med så kallade ”astenier”,
alltså trötthetstillstånd: ”sent uppträdande” astenier fanns hos 19,7 procent av
kvinnorna och 4,1 procent av männen, ”tidigt uppträdande” astenier hos 9,5
procent av kvinnorna och 2,2 procent av männen.196 Trots dessa siffror har inte
kvinnor och det kvinnliga någon framträdande plats i talet om neuroser.
Diskussionen kring sjuktal och talet om neuroser förs alltså parallellt snarare
än sammanflätat vid denna tid. Trots att kön, som i Lundbyundersökningen,
gav intryck av att spela en tämligen stor roll för neurossjukligheten, hade kön
inget förklaringsvärde i relation till neuroser.
Pietikainens välordnade tes tycks alltså inte riktigt korrekt. Relationen mellan
statistik och neurosdiskurs under 1950-talet liknar i stället en spegelvänd variant
av den relation mellan debatt å ena sidan och statistik å den andra som statsvetaren Björn Johnson beskriver i Kampen om sjukfrånvaron. Johnson visar hur diskrepansen mellan tonläget i debatten om sjukfrånvaron i det tidiga 2000-talet
och det statistiska underlaget var stor. Föreställningar om fusk och överutnyttjande dominerade debatten, fick tolkningsföreträde och konkurrerade enligt
Johnson ut den mer komplicerade bild statistik och policyförändringar gav.197
En diskurs, trots att den som i Johnsons exempel rör något så mätbart som
sjukfrånvaro, behöver alltså inte vara fast förankrad i statistiska mätningar. I
stället kan diskurser följa andra logiker och relatera till föreställningar som
ibland motsäger den statistiska bilden.
Talet om neuroser under 1950-talet har också en speciell relation till det moderna. Medicinhistorikern Mark Micale som undersökt hysteridiskursen med
avseende på manlig hysteri från 1500-tal till tidigt 1900-tal, pekar på att förändringar på samhällsnivå tycks ha haft betydelse för synen på kön i relation till
hysteri. I tider av upplevda hot har traditionella könsgränser betonats starkt, i
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tider av stabilitet och lugn har de luckrats upp.198 När Gunnar Biörck år 1953
skriver om vegetativa hjärtneuroser pekar han på att sjukdomen bytt patientgrupp. ”Trots att tillståndet till en början mest påträffades hos krigare, är man
nu överens om att det är minst lika vanligt hos civilbefolkningen och vanligare
hos kvinnor än hos män.”199 Gunnar Lundquist noterar att ”[I] en mindre uppseendeväckande form kan hysteri uppträda hos ganska många människor och
ingalunda bara hos kvinnor, som man tidigare trott. Många primitiva och
omogna män kan reagera med starka hysteriska reaktioner.”200 I båda utsagorna
görs diagnosernas könsgränser till något föråldrat; förr trodde man att det förhöll sig på ett visst sätt, nu vet man bättre. En positiv syn på det moderna kan
anas här. Det är också i det ljuset Lundquists beskrivning av manliga hysteriska
reaktioner skall förstås – när han talar om ”primitiva” och ”omogna” män avses
antagligen inte de civilisationskritiska degenerationsteorier enligt vilka kvinnan
stod längre ner på civilisationsskalan. Snarare är det den nyare, moderna och
”avkönade” versionen av konstitutionsteorin Lundquist har i åtanke, där ”primitiv”, men framför allt ”omogen” var ett omdöme om personligheten snarare
än rasen som helhet.”Omogen personlighetstyp” var en diagnos i Statistisk Klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker från 1951, närmare bestämt diagnosnr. 321: ”Persona immatura”. 201
Idéer kring kvinnan som ”primitiv”, som mindre civiliserad än mannen har,
som bland andra Yvonne Hirdman påpekat, förvisso haft kvinnliga konnotationer, men det Lundquist säger är att också män kan vara ”primitiva”.202 Könade
egenskaper och sjukdomsbilder flyter alltså mellan könen: män kan besitta traditionellt lågt värderade ”kvinnliga” egenskaper, och symtombilder som förr
primärt tillhörde ett kvinnan uppfattas nu som mindre knutna till kön.
Micales iakttagelse har alltså viss bäring på neurosdiskursen: det svenska
femtiotalet var onekligen en tid präglad av stabilitet, och kön görs till en underordnad och ibland föråldrad kategori i talet om neuroser generellt. Biörcks och
Lundquists utsagor, tillsammans med Micales iakttagelse, erbjuder därmed en
antydan om hur diskrepansen mellan det medicinska talet om neuroser, och
kvinnors uppmätta neurossjuklighet, kan förstås. Kanske var det så att kvinnors
överrepresentation uppfattades som en temporär företeelse, både i relation till
stabilitet och modernitet. Man tänkte sig kanske att kvinnors större uppmätta
neurossjuklighet skulle komma att försvinna i takt med att också kvinnorna
fann sig till rätta i det moderna, trygga samhället?203

198 Mark S. Micale, Hysterical Men: The Hidden History of Male Nervous Illness (Cambridge & London,
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199 Biörck, Om hjärtat krånglar, s. 214–215.
200 Lundquist, Vår nervhälsa, s. 9.
201 Statistisk klassifikation av sjukdomar, skador och dödsorsaker, s. 30.
202 Hirdman, Genus, s. 37–38.
203 Jfr Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, s. 36–38, för en diskussion av hur begreppet ”restnöd”, alltså idén om fält som ännu inte hunnit reformeras, opererade i den socialpolitiska debatten vid denna tid.
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Också klass är en svårgripbar kategori kategori i relation till neuroser: den
sorts sociala skiljelinjer som sorterar ut vissa omständigheter och vissa orsaker
till symtom som mer eller mindre värda än andra artikuleras inte. Psykiska
trauman och psykogena sjukdomsorsaker beskrivs som en platt massa av tänkbara orsaker, där ingen väger tyngre. När dessa tänkbara orsaker inte räcker till
för att förklara neurosen tar konstitutionsteorin över. Konstitution gör både
kön och klass underordnat, eftersom de ”nervöst lagda” individerna definieras i
kontrast till ett friskt, balanserat ideal, i relation till hela befolkningen eller i
relation till kategorin ”patienter” generellt.
Konstitutionsbegreppet i talet om neuroser konstruerar dessutom avvikelser
från det balanserade, friska idealet nästan uteslutande i negativa termer. Den
tvetydiga laddning som kring sekelskiftet gjorde emotionalitet, bräcklighet och
nervositet till både eftersträvansvärda och potentiellt sjukliga kvaliteter, som
bland andra Elaine Showalter och Karin Johannisson diskuterat, har i neurosdiskursen under 1950-talet bytts mot en negativ laddning.204 Inget som inte är
balanserat och rationellt – och därmed friskt – laddas positivt. Karin Johannisson har i ett annat sammanhang formulerat detta som ”folkhälsoidéns klassöverbryggande funktion. [---] att under dräkterna och maskerna vilar till sist
samma sårbara kropp. Folkhälsa handlade om den gemensamma kroppen men
också om varje enskild del, oavsett klass, kön, makt och lön”.205 Det finns inget
utrymme för klass i neurosdiskursen, kanske eftersom klass inte existerade i en
mer modern medborgardiskurs. Motsatsen till det konstitutionellt nervösa i
neurosdiskursen är ett avkönat, och icke-klassat medborgarideal.
Kön och klass blir alltså inte särskilt betydelsefulla i relation till neuroser. Påfrestningar, inre såväl som yttre, kan utlösa neuroser, men dessa påfrestningars
kvaliteter skiljer sig inte åt mellan könen. Snarare skiljer de sig i kvantitet, och
kvinnor beskrivs i livets alla skeden möta fler påfrestningar än män. Detta gör
dock inte kvinnor som grupp särskilt utsatta, eftersom kvinnor som grupp inte
tycks existera i neurosdiskursen: när det handlar om neuroser definieras kvinnor
i relation till vad de gör, på vilken plats de befinner sig i livet, inte i relation till
vad de är. Av samma skäl blir också klass av underordnad karaktär. Någon
koppling mellan vissa påfrestningar och specifikt klassade kvaliteter synliggörs
helt inte då medicinen talar om neuroser vid denna tid.

Neurosens rum: tid och terapi
Många forskare har diskuterat hur idén om ett alltmer komplext och snabbföränderligt samhälle kommit att forma sjukdomsbilder och diagnoser, särskilt den
Elaine Showalter, The Female Malady: Women, Madness and English Culture (1987; London, 2001),
s. 121–144, Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle (Stockholm,
1994), s. 71–79.
205 Karin Johannisson, ”Politisk anatomi”, i Kroppens tunna skal: Sex essäer om kropp, historia och
kultur (1997; Stockholm, 2001), s. 249.
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typ av sjuklighet Karin Johannisson kallar ”kultursjukdomar.206 Pietikainen menar att under femtiotalet ersattes en äldre syn på psykiskt sjuka som avvikare
med det han kallar ”the ’sick society’-thesis”, alltså tanken att det är samhället
snarare än individen som är ”sjukt”.207 Detta är dock långt från fallet under
femtiotalet; snarare samverkar kategoriseringen av de nervöst lagda individerna
som avvikare med en föreställning kring att samhällets krav är annorlunda än
tidigare. Per Flordh, som citerats tidigare, beskriver hur ett hårdare socialt klimat påverkar den nervösa individen:
Fattigdom, nöd, slit och släp bryter ned nerverna. Vi vet ju alla att det sociala
reformarbetet uträttat storverk i vårt land, I varje fall behöver ingen svälta
hos oss. [---] Arbetet kräver också mer av oss nu. Man fordrar större effektivitet och ett uppdrivet tempo, varför gärna hetsen kommer till. Arbetsdagen
är ännu på tok för lång för många och många yrken är fortfarande underbetalda. Tyvärr har också den allmänna livsföringen mellan människorna blivit
hårdare. Alla har möjligheter att komma uppåt, alla vill utnyttja dem, och så
kommer de vassa armbågarna fram. De svaga – de neurotiska – orkar inte
med eller måste spänna sig enormt. T. o. m. fritiden har fått något av jäkt
över sig. Det gäller att vara med överallt.208

Utsagan spinner dels kring den välbekanta uppdelningen mellan ett inkluderande ”vi” och ett exkluderande ”dem”: de neurotiska. Dels spinner den kring den
i grund och botten positiva syn på det moderna som karaktäriserar både neurosdiskursen och andra förhållanden under 1950-talet.209 Tid blir följaktligen
centralt: förr var det fattigdom, nöd, slit och släp som slet ut människors nerver, nu är det hets, långa arbetsdagar och konkurrens. Men hos Flordh skrivs
också dessa förhållanden, via de små orden ”ännu” och ”fortfarande”, in i ett
övergripande framtidsoptimistiskt perspektiv. Ekonomhistorikern Jenny Andersson identifierar ett liknande sätt att resonera hos socialdemokratin under
samma tid. I den politiska debatten används termen ”restnöd” för att beskriva
problemområden och eftersatta grupper inom socialpolitiken. ”Restnöd” betecknar, i samma anda som hos Flordh ovan, en idé som går ut på att samhället
är på rätt väg, bortsett från vissa mindre områden som ännu inte reformerats.210
Neurosutlösande omständigheter på samhällelig nivå blir alltså en sorts ”restnöd”, omständigheter som snart kommer att reformeras bort.
Diskussionen om jäkt, press, stress och konkurrens, som förs brett och
ibland med alarmistiska förtecken vid denna tid, korrespinderar på ett intrikat
vis med neurosdiskursens viktigaste människokategori; den konstitutionellt
svaga individen. Konkurrensen i samhället är stor, och just därför slås de konstiKarin Johannisson, ”Om begreppet kultursjukdom”, Läkartidningen, 2008-10-28, nr. 44.
Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 123.
208 Flordh, ”Jag är så nervös…” s. 14–15.
209 Jfr Berner, Sakernas tillstånd, se särskilt kap. 4. och Salomon, En femtiotalsberättelse, s. 119–154,
206–216.
210 Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, s. 36–38
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tutionellt svagare ut: ”Endast de psykiskt och fysiskt starka individerna, som
äger tillräcklig säkerhet kan under sådana förhållanden klara sig, medan de vekare och mindre välutrustade går under.”211 Torsten Lindner är inne på samma
linje, precis som Lennart Levi:212
Troligen förhåller det sig så, (nu är vi återigen inne på teorier) att det inte är
en eller några få enkla och ”grova” stressfaktorer (t. ex. jäkt) som kan göras
ansvariga för det tryck, som många människor i våra dagar utan tvivel upplever. Det sammanhänger snarare med av de rådande kulturmönstren utlösta
spänningstillstånd inom den enskilda personligheten men också mellan individen och hans allra närmaste omgivning.213

Den särskilt disponerade individen blir brännpunkt och fokus. Levi tillbakavisar
tesen att neuroserna beror på jäkt och stress, i stället skalas påståendet steg för
steg ner: ”rådande kulturmönster” framkallar inte sjukdom, de ”utlöser” däremot spänningstillstånd inom den enskilda individen, och i hans omgivning.
Därmed blir problemet begränsat redan innan det börjat diskuteras; de neuroser
jäkt och stress kan framkalla finns redan där latent, som om de bara väntade på
en eller annan utlösande faktor. Den ”sick-society thesis” som Pietikainen diskuterar fungerar alltså inte som en klangbotten i neurosdiskursen, snarare tvärtom: jäkt och stress konstrueras som en faktor, en ”psykogen orsak” som bara
ytterligare synliggör de konstitutionellt svagare individerna som avvikare. Idéerna kring jäkt och stress som tidstypiska, moderna – och därmed i princip positiva – fenomen skulpterar neurosdiskursen i dess konstitutionscentrerade form,
och omöjliggör samtidigt en förstärkande sammankoppling mellan jäkt och
neuroser.
Relationen mellan läkare och patient har framhållits som ett strukturerande
förhållande för rörliga diagnoser och sjukdomsbilder, som hysteri och neurasteni.214 På makronivå kan den växande kåren av psykiatriker, allmänläkare och
”nervspecialister” under 1800-talet sägas ha skapat både dessa sjukdomar och
de patientgrupper som bar dem: discipliner med expansiva anspråk behövde
nya patienter och nya sjukdomar.215 Relationen mellan läkare och patient var,
vilket Charcots och Freuds hysteripatienter särskilt illustrerar, så intim att den
närmas kan beskrivas som en del av sjukdomsbilden.216 I sekelskiftets diskurser
kring nerver och neurasteni legitimerade läkaren å ena sidan patientens besvär, å
andra sidan komplicerades förhållandet av patientens ekonomiska makt och
därmed förenade krav på moraliskt och kulturellt legitima diagnoser.217
Janzon, Samarbete till hälsa, s. 29-30.
Lindner, Helhetssyn på människan, s. 43, 60.
213 Levi, Kropp, själ och sjukdom, s. 49.
214 Jfr Roy Porter, ”The Body and the Mind, The Doctor and the Patient: Negotiating Hysteria”, i
Hysteria Beyond Freud, Sander Gilman et. al., (Berkeley, 1993), s. 225–285.
215 Se Oppenheim, ”Shattered Nerves”, s. 16–53, Goldstein, Console and Classify, s. 322–361.
216 Micale, Approaching Hysteria, s. 88–97, 139–149. Jfr Borch-Jacobsen, Making Minds and Madness,
s. 126–138.
217 Oppenheim, ”Shattered Nerves”, s. 97–100.
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I det svenska 1950-talet såg i princip alla dessa förhållanden radikalt annorlunda ut. För det första besatt läkaren en större, vetenskapligt förankrad legitimitet än tidigare: han kunde distribuera synnerligen potenta läkemedel, och
hans status inkorporerade Vetenskapen, med stort V.218 Dessutom företrädde
han, om än med blandade känslor, staten.219 Därmed fanns också i hans hand
inträdesbiljetten till sjukförsäkringssystemet, pensionssystemet och den växande
strukturen av sociala och socialmedicinska instanser. Patientens makt hade i
stället minskat: hon eller han kunde inte längre förhandla med plånboken som
implicit argument. Däremot tillskrevs patienten medborgerliga rättigheter. Också den nervösa patienten hade, som Axel Höjer framhöll i utredningen om den
öppna läkarvården 1948, rätt att få sina besvär allsidigt utredda och bli tagen på
allvar.220
I talet om neuroser under 1950-talet är läkare – patientförhållandet relaterat
till dessa nya förhållanden, särskilt med avseende på terapi. När medicinen talar
om terapi för neuroser talar man vid denna tid ofta om ”psykoterapi”, vilket
dock inte i första hand betyder vad en nutida läsare kan förledas att tro. Det
handlar inte om psykoanalys, utan i första hand om ”vänskapliga”, övertalande
eller vägledande samtal mellan läkare och patient. Edward Shorter konstaterar
krasst att läkarnas psykoterapi ofta är patienternas somatiska terapi vid denna
tid, och en liknande inställning fanns också i Sverige: det var inte säkert att patienterna var medvetna om att de ibland övertalande samtal läkaren förde med
dem i samband med undersökningar rubricerades som psykoterapi.221 Begreppet
”psykoterapi” var dessutom tämligen inklusivt, Lundquist diskuterar exempelvis
arbetsterapi under rubriken ”psykoterapi”.222 I Hälsolära artikuleras en inställning till terapi som formuleras genomgående i relation till neuroser.
Vi har alla en uppgift att utföra, en plats att fylla, och ju bättre vi lyckas härmed, desto bättre trivs vi med vår tillvaro. Ur den synpunkten är det viktigt,
att vi får ett arbete, som passar oss, att ”vi kommer på rätt plats”. Yrkesrådgivningen har här en viktig uppgift att fylla. Många nervösa svårigheter har
sin grund i att man inte passar för eller trivs med sitt arbete. Å andra sidan får
vi inte låta oss nedslås av svårigheter eller obehag i ett arbete, som vi inte kan
komma ifrån. Vi måste komma ihåg, att ett väl utfört arbete alltid har sitt
värde och att vi, om vi gör vårt bästa, har rättighet att vara nöjda och då trots
allt bör kunna känna trivsel med tillvaron. Kan man inte ändra en sak, bör
man för sin själsliga hälsas skull finna sig däri och söka få tag i det värdefulla,
som dock finns däri.223

Le Fanu, The Rise and Fall of Modern Medicine, s. 159–200, Annika Berg, Den gränslösa hälsan,
s. 246–257.
219 Lindqvist, ”Medikalisering och välfärdsstat”, s. 44, jfr Motzi Eklöf, Läkarens Ethos: Studier i den
svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890–1960 (Linköping, 2000), s. 246–247.
220 Berg, Den gränslösa hälsan, s. 245
221 Shorter, From Paralysis to Fatigue, s. 245.
222 Lundquist, Psykiatri och mentalhygien, s. 207–208.
223 Åkerlund & Belfrage, Hälsolära, s. 174.
218

92

Precis som neuroser kan förklaras med hjälp av två faktorer; det nervösas flexibilitet och den konstitutionellt svagare individen, görs också terapi till en tvådelad lösning. Dels kan terapin bestå i att medicinen, som Biörck framhåller,
”uppfostrar patienten att anpassa sig efter sina anlag”.224 Dels kan terapin bestå i
en mer konkret del, som ovan: det handlar om att placera den neurotiska personen på rätt plats, att försöka få del och helhet, individ och miljö, att passa ihop.
Samtidigt tydliggörs hos Åkerlund och Belfrage vilken av dessa två delar som
förväntas vara plastisk och anpassningsbar: individen skall ”fylla” en plats, inte
förändra platsen.
Den vikt som läggs vid att patienten hamnar ”på rätt plats” synliggör ett
skikt mellan individen och den ”rätta” platsen, ett skikt som utgörs av en samhällelig struktur av hjälpbyråer, sociala insatser, och olika typer av rådgivningsinstitutioner, som yrkesrådgivning till exempel. I detta skikt var det läkarens
uppgift att hjälpa patienten att navigera. Publikt lyfts inte vilohemmen fram
särskilt frekvent, däremot talas det varmt om psykiatrins samhälleliga aspekter.
Per Flordh menar att psykiatrin följer individen från ”vaggan till graven”: psykiatrin ombesörjer att vanartiga barn skickas till rådgivning i stället för att ”spöas”, yrkesval underlättas av ”anlagsprövning”, sexualrådgivning och äktenskapsrådgivning avhjälper ångest, nervositet och konflikter i samband med samlivet,
och arbetspsykologin tar hand om de anställdas ”personliga problem” och
”trivsel och vantrivsel” på arbetsplatsen.225 ”Till och med i det militära har psykiatrin nästlat sig in för att hjälpa till att placera rätt man på rätt plats”, noterar
Flordh slutligen.226
Begreppet ”rådgivning” är ett nyckelbegrepp i så måtto att det berättar hur
medicinen betraktar sig själv och patienterna på makronivå. Psykiatrin ger råd,
patienten tar emot råd, relationen präglas av en tydlig hierarki. Men också på så
vis att det illustrerar hur talet om neuroser baseras på en övertygelse om att
individen kan ”rådas” till att hamna rätt. I Samarbete till hälsa uttrycks det hela
pregnant: ”Maximal hälsa för varje människa uppnås genom att man förhjälper henne till
en sådan inpassning i samhället, att hon kan utveckla största möjliga produktivitet i förhållande till sin förmåga”.227 Rådgivning ger anpassning, som i sin tur ger inpassning i
samhället och därmed hälsa.228 Materiellt fanns alltså de konkreta rådgivningsinstitutionerna och rådgivningsdisciplinerna, ideologiskt den rationella övertygelsen om att rådgivning fungerar.

Biörck, Om hjärtat krånglar, s. 216.
Flordh, ”Jag är så nervös…”, s. 5.
226 Flordh, ”Jag är så nervös…”, s. 5.
227 Janzon, Samarbete till hälsa, s. 35.
228 Som etnologen Mikael Eivergård noterat är idén om inpassning i samhället en genomgående
trend inom svensk psykiatri under 1950-talet. Då börjar man laborera med arbetsterapi och samhällstillvänd terapi inom den tunga psykiatrin, med det uttalade syftet att återanpassa också de
svårast sjuka med hjälp av arbete, se Mikael Eivergård, Frihetens milda disciplin: Normalisering och
social styrning i svensk sinnessjukvård 1850–1970, Etnologiska skrifter: 30, Institutionen för kultur och
medier, Umeå universitet (2003), s. 86–87, 124–125.
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De kvinnliga neurospatienternas relation till denna ideologiska och materiella
infrastruktur blir dock skev och osammanhängande i jämförelse med den avkönade individ medicinen i princip talar om. Det är, utan att det artikuleras, män
som placeras i centrum för yrkesrådgivning och militärpsykiatri. Att placera
kvinnan på rätt plats genom rådgivning och anlagstestning var inte möjligt,
eftersom det bara fanns en rätt plats för henne; i hemmet. För kvinnors neuroser fanns andra åtgärder och övertygelser, parallella men påtagligt skilda från de
anpassnings- och inpassningsinriktade åtgärder som artikuleras för neuroser
generellt. Bertil Söderling efterlyser till exempel efterutbildning för ”hemmakvinnor” med ”mindervärdighetsbesvär”. Syftet är tvåfaldigt: dels att avhjälpa
neuroser, dels att göra kvinnan mera ”välanpassad” och därigenom underlätta
umgänget över generationsgränserna.229 I Att leva med hälsan rekommenderas
”frufridagar” och ”husmorssemestrar” för psykiskt trötta och utslitna hemmafruar.230 Per Flordh talar om generella åtgärder, men antyder implicit att det
handlar om kvinnor då han framhåller att läkaren kan ”göra om vederbörandes
arbetsschema, ta bort extraarbetet, ordna hemhjälp en tid, placera ut barnen el.
dylikt”.231 Dessa tankar kring åtgärder speciellt för kvinnor utgör en parallell till
idén om ”överlagring” av psykiska symtom: man tänker sig åtgärder som fyller
ut klyftan mellan krav och förmåga.
Däremot är den samhällstillvändhet som artikuleras i relation till neuroser
generellt, där anpassning och inpassning förutsätts inbegripa och skapa produktivitet, mindre närvarande för kvinnor. För kvinnliga neurospatienter motiveras
inte rekommendationer om efterutbildning och återupptagen yrkesverksamhet
med ekonomiska argument, i stället är det relationerna mellan generationer som
skall förbättras med hjälp av kvinnans yrkesarbete. Också då den terapi som
föreslås mot hemmakvinnans neuroser utgörs av yrkesarbete, fortsätter kvinnan
att vara Kvinna snarare än en potentiell medborgare. Den största delen av de
åtgärder som diskuteras för kvinnors neuroser är följaktligen åtgärder inriktade
på att stärka denna roll: frufridagar, husmorssemestrar, tillfällig hemhjälp eller
utplacering av barn nämns. Kvinnans förmåga att leva upp till de krav husmorsrollen ställer skall stärkas, inget annat. Förvisso kan man tänka sig en produktivitetsaspekt också här, i så måtto att kvinnans verksamhet i hemmet eller, som
medelålders i yrkeslivet, betraktas som produktiv då det stärker och uppfostrar
nästa generation. Faktum kvarstår dock att denna sorts produktivitet blir indirekt på ett sätt som skiljer den från mannens.
Neuroser under femtiotalet formeras alltså i relation till terapier som förstärker betoningen av den konstitutionellt svaga individen som neurosens kärna.
Den i samtiden livaktiga debatten om jäkt och hets blir, av främst två skäl, inte
en medicinskt beaktad orsak till neuros: dels kolliderar jäktdebatten med en
positiv syn på det moderna i neurosdiskursen, där nöd, slit och släp bildar en
Söderling, Radiodoktorn, s. 175.
Myhrman, Att leva med hälsan, s. 11.
231 Flordh, ”Jag är så nervös…” s. 18.
229
230

94

relief som får jäkt och hets att framstå som tämligen oförargliga problem. Dels
konstrueras aldrig jäkt som något annat än den platta massa av orsaker som
förvisso förutsätts kunna utlösa neuroser, men bara hos därtill disponerade
individer.
I talet om neuroser sätts i princip likhetstecken mellan att vara välanpassad
och att vara frisk, vilket manifesteras i välfärdsstatens rådgivande och stöttande
institutioner: de neurotiskt sjuka skall med hjälp av dessa institutioner placeras
rätt. För kvinnliga neurospatienter är det dock bara den ena hälften av denna
idé som opererar: kvinnor har bara en rätt plats, alltså läggs alla resurser på
anpassning, inte inpassning. Med hjälp av ”psykoterapi”, men också husmorssemestrar, frufridagar, hemhjälp och omhändertagande av barn erbjuds kvinnor
ensidigt åtgärder för att stärka deras anpassning till en enda roll: den som husmor och maka.
Medicinens publika tal om neuroser karaktäriseras, precis den medicinska praktikens, av en sorts besatthet från medicinens sida att omfatta alla symtomatiska
variationer med sin beskrivning och sina begrepp. ”Harmoni” och ”disharmoni” blir bärande begrepp; harmonin är idealet, det som skall återställas i den
neurossjuka individen, men också i hans eller hennes sociala sammanhang och i
förlängningen i samhället som helhet. Disharmoni är namnet på allt sjukligt,
men också på allt hotfullt: disharmoni blir ett konkret och diffust hot på samma
gång. Konkret i så måtto att de nervöst sjuka patienterna agerar fel och placerar
sig fel, och därmed ger upphov till disharmoni och obalans i samhällsbyggets
system, diffust i så måtto att disharmoni kan lura djupt inuti den individuella
kroppen.
Neurosbegreppet tätar glappen i denna balanserande förklaringsmodell.
Neuros eller ”nervöst” är ett epitet som kan beteckna allt från påfrestningar till
symtom och en viss sorts personlighet. Glappet mellan upplevt och mätbart
fylls ut nästan övertydligt. Idén kring ”överlagring” av nervösa symtom är talande i sin rumslighet, precis som Levis beskrivning av fyra patientgrupper som
fördelar sig över skalan objektivt – subjektivt. Neurosbegreppet fungerar alltså
också publikt som utfyllnad, som namnet på allt det som inte kan men ändå
måste förklaras av medicinen.
Betraktad i jämförelse med sekelskiftet 1900 illustreras hur en rad centrala
föreställningar och teorier i relation till det nervösa och neurosen har förskjutits, och korresponderar på ett nytt sätt med sin kontext. Alla postulerade ”psykogena sjukdomsorsaker” eller ”psykiska trauman” värderas lika. Oavsett om
orsaken till neuros är ekonomiska besvär, ”jäkt och stress”, familjeproblem eller
psykologiska konflikter väger dessa orsaker lika tungt, eftersom den reella händelsen i princip betraktas som sekundär. Till skillnad mot sekelskiftets klassade
värdering av orsaker, är femtiotalets orsaksplan platt. Upphovet till symtomen
beskrivs heller inte vara inte den traumatiserande händelsen i sig, utan den
”disharmoni” eller obalans den ger upphov till. I bakgrunden figurerar den
positiva syn på det moderna som var så närvarande i bygget av det starka sam95

hället: det moderna, tekniska och rationella är den ljusa framtiden, som följaktligen inte kan vara problematisk, hotfull eller sjukdomsframkallande.
Den neurossjuka patienten befinner sig inte i takt med det moderna, därför
är han eller hon inte heller någon ideal medborgare: häri ligger neurosdiskursens hierarkiserande konstruktion. För att en neuros skall uppkomma är inte
yttre påfrestningar, oavsett hur tunga de är, tillräckligt. I talet om neuroser opererar framför allt en kategori, idén om den ”nervöst lagda” eller ”konstitutionellt svaga” individen. Det är denna individ, eller snarare denna grupp om mellan fem och tio procent av befolkningen, som utgör neurotikerna. Skillnaden
mellan de nervöst lagda individerna och den övriga befolkningen konstrueras
som en skiljelinje i grad såväl som i art: de nervösa orkar inte lika mycket som
andra, de blir tröttare, har lättare för att påverkas av påfrestningar. Där den
ideala, friska personen kännetecknas av en korrekt värdering av händelser och
påfrestningar, kännetecknas den nervöst lagda av en felaktig. Den nervöst lagda
individen kännetecknas av att han eller hon konsekvent missbedömer sin omgivning och tar de påfrestningar som drabbar alla onödigt hårt. Därmed är den
nervösa inte bara bräckligare än andra, hon eller han avviker från det friska och
normala genom att vara just bräcklig: en skiljelinje ritas upp mellan befolkningen, den korrekt värderande friska människan å den ena sidan, och den konstitutionellt svaga å den andra. Denna aspekt skiljer sig tydligt från sekelskiftets:
femtiotalets neurotiker kan aldrig idealiseras, eftersom det friska alltid är det
ideala.
Den konstitutionellt svaga individen konkurrerar ut andra kategorier, som
kön och klass. I diskursen finns bara plats för den normala, ideala medborgaren
och hans eller hennes motsats: neurotikern. Kvinnors påfrestningar betraktas
förvisso som fler och tyngre, men till sin natur konceptualiseras de inte som
annorlunda än andra påfrestningar. Kvinnan som kategori koncepualiseras heller inte som något annat än de två överordnade kategorier som opererar: den
konstitutionellt nervösa och den ideala/normala.
Det kvinnliga, som det ser ut, skapar dock en skevhet, något som skaver och
gnager inom diskursen. Kvinnor skapar problem i relation till den nervöst lagda
individen. Kvinnan kan inte placeras om, och därmed placeras rätt, varken på
ett samhälleligt eller ett individuellt plan. För neurotikern tillskrivs psykiatrin
stora möjligheter; i neurosdiskursen fungerar rådgivande institutioner och discipliner som materiella delar. Nervöst lagda och neurotiska individer kan rådas till
att hamna rätt – råd som ger anpassning och därmed inpassning – en infrastruktur av institutioner tillsammans med en övertygelse om rådgivningens
styrka utgör en viktig del av diskursen. För kvinnor finns dock ingen inpassning, bara anpassning. Som de överlagrade symtomen fyller ut glappet mellan
objektivt och subjektivt, syftar de specifikt kvinnoinriktade åtgärderna enbart
till anpassning till en roll, den omvårdande, omhändertagande husmorsrollen.
Kvinnors neurossjuklighet blir så på ett paradoxalt vis namnlös, ett fenomen
som trots att det uppmätts statistiskt inte artikuleras.
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Kvinnoproblemet
En intim-politisk exkurs
De texter kring det kvinnliga och kvinnor jag undersöker för 1950-talet utgjorde en egen litteraturgenre i samtiden. Här diskuterades kvinnans plats i det
moderna samhället: vad kvinnan skulle vara, vad hon skulle göra och inte minst
var hon skulle vara. I denna litteratur diskuterades även kvinnors sjuktal och
nervösa sjukdomar i relation till kvinnans vara och göra, ur ett annat perspektiv
än det medicinska. Min läsning av denna litteratur placerar specifikt frågor kring
kön och neuroser i förgrunden: för det första, hur kan den märkliga relationen
mellan kvinnors uppmätta sjuklighet och det tämligen ”könsneutrala” talet om
neuroser och nervösa sjukdomar förstås? Har denna relation med kvinnans
plats att göra, med hennes primära roll som hemmafru? Kan den splittrade,
ibland motsägelsefulla bilden av kvinnors neurossjuklighet förstås i relation till
samhällsbygget och det moderna generellt?
För att diskutera och analysera dessa frågor jag använt mig av ett mindre antal debatt- eller diskussionsböcker; skrifter om kvinnan, riktade främst till kvinnor men också till andra läsare intresserade av ”kvinnoproblemet”, som det
kallades under femtiotalet. Vad kvinnan vill: Ett inlägg i debatten om kvinnoproblem i
dagens samhälle, av Blenda Littmarck med flera kom från högerkvinnorna, Nutidskvinnan: En brevkurs om sundhet, skönhet, livsstil, hade Brevskolan som författare.232 Är kvinnans ansvar mindre? var den första boken i det som tänktes bli en
serie i försäkringsbolaget Skandias så kallade ”kvinnobibliotek”, och Kvinnan och
samhället var det syndikalistiska kvinnoförbundets bidrag i debatten om ”kvinnoproblemet”.233 Kvinnan i familj och samhälle var också studiebok i en av Brevskolans kurser med samma namn, och Womens two Roles, eller Kvinnans två roller
som den hette på svenska, var slutligen Alva Myrdals och Viola Kleins välkända
analys av kvinnans situation.234
Titlarna i sig är illustrativa för ett utmärkande drag i talet om kvinnor under
denna tid: man talar om Kvinnan med stort K. Inte om kvinnor som grupp,
utan om Kvinnan, ett med historikern Yvonne Hirdmans ord ”intimiserat”
begrepp som riktar fokus bort från en strukturell nivå och mot en personlig,
individuell.235 Avsändarna visar samtidigt att ”kvinnoproblemet” inte var något
vem som helst kunde formulera sig kring. Här är det expertisen och politiken
Blenda Littmarck et. al., Vad kvinnan vill: Ett inlägg i debatten om kvinnoproblem i dagens samhälle
(Stockholm, 1956), Nutidskvinnan: En brevkurs om sundhet, skönhet, livsstil, Brevskolan (Stockholm,
1956).
233 Är kvinnans ansvar mindre? Skandias kvinnobibliotek: 1 (Stockholm, 1956), Elly Götze, Kvinnan
och samhället, utg av Syndikalistiska kvinnoförbundet (Stockholm, 1958).
234 Kvinnan i familj och samhälle, Brevskolan (1957; Stockholm, 1958), Alva Myrdal, Viola Klein,
Womens two Roles: home and work (London, 1956), Kvinnans två roller (Stockholm, 1957).
235 Hirdman, Genus, s. 163.
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som talar med samma röst: Brevskolan drevs från 1949 gemensamt av KF, LO,
HSB och ABF, övriga författare representerar hela den politiska skalan. Att
försäkringsbolaget Skandia finns representerat kan i ett nutida perspektiv tyckas
märkligt, men speglar den framträdande roll försäkringsbolagen spelat, och
fortfarande spelade i relation till kvinnors vardagsjuridiska frågor vid denna
tid.236

Kvinnan som problem och kvinnors problem
Det fanns mycket som skavde mellan kvinnan och det starka samhället. Kvinnans status som medborgare var tvetydig, och hennes plats i samhällsbygget
oklar. I de glättiga formuleringarna kring den lyckliga hemmafrun, femtiotalets
Kvinna med stort K, finns också en annan beskrivning. Historikern Yvonne
Hirdman menar att diskrepansen handlar om ett illusionsnummer där hemarbete och yrkesarbete, familjeliv och samhälle, utmålas som helt och fullt förenliga,
trots att de förväntningar som var knutna till kvinnor i praktiken gjorde en
sådan förening omöjlig.237 Som jag kommer att diskutera var dock frågan om
könens olika sjuklighet relaterad till fler och mer komplexa sammanhang.
I Kvinnan i familj och samhälle konstateras att det är svårt att vara kvinna i en
tid då gamla ideal krockar med ”det nya”.
Vår tid är kanske en brytningstid. Det är svårt att vara kvinna i en tid, då idealbildningen segt håller kvar det gamla, medan det nya lockar och drar. Under
de närmaste årtiondena möter oss en värld, kännetecknad av en revolutionerande teknisk utveckling, där kvinnor och män har att anpassa sig. Det går
inte att rida spärr mot utvecklingen, men allt det vi känner vara så naturligt
för oss och det vi vill vara som människor är också oändligt värdefullt.238

Problematiken i resonemanget cirklar kring tematiker som känns igen från talet
om neuroser: utveckling och teknik nämns, men här likställs det kvinnligt och
det manligt könade i så måtto att båda könen måste anpassas. Det moderna
framställs som problematiskt, till skillnad från när medicinen beskriver det.
Dessutom figurerar det mänskliga som åtskilt från det könade. Vid en mer noggrann läsning framgår att det manliga, det kvinnliga och det mänskliga har sällskap av två identiteter till: en gammal ”idealbildning” och en ”ny”, vars innehåll
ännu är okänt. Det tycks alltså som om tid är något centralt, det gamla i någon
mån stelnade ställs mot det nya och okända. Å ena sidan är alltså beskrivningen
av sakernas tillstånd väsentligt annorlunda än medicinens: framtiden och det
Sådana frågor var av lätt insedda skäl särskilt relevanta för kvinnor: då de som hemmafruar
saknade egen inkomst, och därmed riskerade att stå utblottade vid skilsmässa eller makens dödsfall, riktade sig många försäkringsbolag specifikt till gifta kvinnor med olika typer av skräddarsydda försäkringar.
237 Hirdman, ”Konsten att vara kvinna”, s. 205.
238 Kvinnan i familj och samhälle, s. 9.
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moderna samhället tycks uppfattas som mer problematiskt, och kvinnans roll
blir också föremål för försiktig kritik då den beskrivs som ett ”segt” och ”gammalt ideal.
Å andra sidan finns klara likheter i sättet att resonera mellan denna litteratur
och den medicinska. När Sigrid Runinge i Är kvinnans ansvar mindre? diskuterar
huruvida gifta kvinnor med barn bör stanna hemma eller yrkesarbeta, landar
resonemanget snart i att alla måste välja själva.
På vilken sida man än ställer sig i diskussionen, kan man väl knappast se bort
från det faktum att det dock är under en begränsad tid av en kvinnas liv som
hon behövs i hemmet för barnens skull. Inte heller kan man bortresonera att
förvärvsarbetet för många och väl de allra flesta gifta par är en ekonomisk
nödvändighet. En persons inkomst är i många familjer otillräcklig, om också
den höga levnadsstandarden med dess krav kan diskuteras. Då är det alltså
inte längre frågan om ett val. [---] Det gäller att på ett så tillfredsställande sätt
som möjligt försöka lösa den förvärvsarbetande husmoderns och moderns
problem så att inte familjerna blir lidande.239

Precis som i medicinens resonemang kring neuroser, snävas det problem man
beskriver in. Också här tycks det främst handla om logistik, om det praktiska
snarare än om det ideologiska. Man ifrågasätter inte problemformuleringen, inte
heller problemets tillhörighet. Problemet är praktiskt och tillhör modern. Familjen påverkas, men den är inte en del av problemet.240 Myrdal och Klein understryker att kvinnornas problem inte längre hade något med män att göra – det
var inte männen kvinnorna avundades. I stället har det mellan två olika grupper
av kvinnor slagits in en kil: yrkeskvinnorna avundas hemmafruarnas fria tid och
nära familjekontakter, hemmafruarna avundas yrkeskvinnornas frihet i ekonomiskt och socialt hänseende.241 Det problem man beskriver handlar inte om en
könskamp, inte heller primärt om det kvinnligas relation till det manliga. I stället är det två sorters kvinnor som placeras i centrum.
Att singularformen ”kvinna” används i alla böckernas titlar är signifikant:
trots att det rör sig om ett betydande antal kvinnor talar man om ”kvinnan” och
om hennes problem som särskilda och separerade från andra. Hirdman menar
att den intimiserade kvinna man talar om under femtiotalet är en kvinna med
sitt kön som främsta karaktäristik. Hon är primärt Kvinna, inte människa.242 I
detta sammanhang illustrerar formen ”kvinna” i stället för ”kvinnor” att ett
sådant intimiserat och samtidigt idealiserat perspektiv opererar både i den politiska diskussionen och i det budskap som kommuniceras till kvinnor: det är
ingen skillnad mellan Brevskolans och det syndikalistiska kvinnoförbundets
tilltal, Kvinnan är stabilt närvarande över hela det politiska spektrat. Samtidigt

Är kvinnans ansvar mindre?, s. 30.
Jfr Hirdman, Genus, s. 159–161.
241 Myrdal & Klein, Women’s Two Roles, s. 10.
242 Hirdman, Genus, s. 151.
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fanns, som i det inledande citatet, svårtolkade formuleringar: var denna kvinna
den samma som idealbildens, eller är hon någon annan, kanske mänsklig?
Kvinnoproblemet under femtiotalet blir mot den bakgrunden till ett problem som kollapsar gränser mellan privat och offentligt liv. Genom att det
knyts specifikt till olika kvinnosituationer, får det implikationer på alla nivåer
från de övergripande arbetsmarknadssynpunkterna till det ”lilla livet” innanför
hemmets väggar, men samtidigt utan att göras till ett, stort problem:
Undan konflikterna kommer ingen. De hemarbetande mödrarna känner ofta
sin isolering, och att vara utan egen inkomst är heller inte så lätt. Med längtansfyllda blickar ser de mot sin förvärvsarbetande medsyster – utan att ändå
vilja ta steget fullt ut, därför att trots allt ändå mycket talar mot ett förvärvsarbete. Och den förvärvsarbetande mamman känner minsann av konflikten
hon också. Mycken oro över hur barnen har det, över hur man skall ordna
upp det i sjukdomstider. Mycket jäkt också och en på tok för stor permanent
arbetspress.243

Kvinnor generellt placeras alltså i ett sammanhang vars själva kärna är att det är
problematiskt – hur man än gör. Återigen liknar resonemanget det som förs av
medicinen kring neuroser. Det finns en enighet om hur problemet ser ut, men
ingen lösning. ”Kvinnoproblemet” blir till ett individproblem, olösbart på generell nivå. Samtidigt sker, som i den förra utsagan, en stegvis nedskalning. Generella konflikterna blir till enskild isolering, oro och jäkt; ideologiskt blir praktiskt. Fokus förskjuts därmed från en samhällelig, generell nivå till en underordnad kvinnonivå, ett plan lite vid sidan av den generella samhällsutvecklingen.
Framför allt är det kvinnans ställning på och inställning till arbetsmarknaden
som hamnar i fokus, där det från vänster till höger på den politiska skalan råder
en påfallande enighet kring kvinnan-som-problem-formuleringen.
Kvinnan som problem blir alltså den enskilda kvinnans praktiska problem.
Det samhällsbygge som i andra avseenden gjort det till sin ledstjärna att gripa
in, ”lägga till rätta” och underlätta placerar konflikten, och dess lösning, hos
kvinnorna själva.244

Kvinnan och sjukligheten
I relation till ”kvinnoproblemets” karaktär kom kvinnors högre sjuktal att förstås. Arbetsmarknadskommitténs Kvinnoutredning från år 1951, som SAF och
LO gemensamt stod bakom, hade visat att kvinnors sjuktal var dubbelt så höga
som mäns och uppgick till hela 12 procent av den ordinarie arbetstiden.245 OckNutidskvinnan, s. 7.
Se Hirdman, Genus, s. 161, för en diskussion kring hur kvinnans ”valfrihet” utmålades som en
möjlighet, trots att faktorer som barnomsorg och sambeskattning i realiteten motverkade denna
valfrihet. Se också Hirdman, ”Kvinnor – från möjlighet till problem?”, s. 130-133.
245 Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs Kvinnoutredning, s. 45.
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så statistik från de erkända sjukkassorna, och sedermera från den allmänna sjukförsäkringen, visade genom hela 1950-talet högre sjuktal för kvinnor (se fig. 1,
s. 45). Statistiken tycks ha bekräftat vad många redan antog.
Myrdal och Klein lyfter fram en svensk undersökning från 1937 som visade
att bland svenska lärare var sjukfrånvaron mer än dubbelt så hög bland kvinnor.
De jämför dessutom med statistik kring kvinnors högre frånvarotal (alltså inte
bara sjukfrånvaro, utan även frånvaro utan uppgiven orsak) från andra länder.246
Förklaringarna som diskuteras rör sig på flera plan, och är inbördes motsägelsefulla. Dels menar Myrdal och Klein att det kan ha varit lättare för gifta kvinnor
än för andra att hålla sig hemma vid sjukdom, eftersom de i allmänhet hade
någon som tog hand om dem. Ogifta kvinnors sjukfrånvaro sägs utgöras av
nervösa, ofta magrelaterade besvär, eller andra typer av ”bristtillstånd” författarna menar beror på nervös spänning. De lyfter också särskilt fram en tolkning
där kvinnor påstås egentligen vilja ha deltidsarbete. Eftersom sådana var svåra
att hitta menar Myrdal och Klein att det är möjligt att kvinnor själva ”konverterade” sin heltidstjänst till deltid.247
Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning pekade på förhållandet att gifta kvinnor i de yngre åldrarna i deras undersökning hade den högsta sjukfrånvaron, och drog slutsatsen att vården av barn och hem krävde allra mest i åldern
mellan 19–29 år.248 I Kvinnan i familj och samhälle citeras en anonym förvärvsarbetande småbarnsmamma:
”Vad vore det för nöd om jag hade en hustru”, suckade en förvärvsarbetande
småbarnsmamma vid tillfälle. ”Hade jag en hustru, som skötte hemmet och
barnen, hade maten på bordet när jag kom hem, stortvätten avklarad, ungarna hela och rena och stoppade i säng skulle jag minsann ha lika låg frånvarofrekvens som mina manliga arbetskamrater.”249

Kvinnoutredningen hade kunnat visa beklämmande statistik över den sammanlagda arbetstiden för förvärvsarbetande husmödrar, som det hette: 2/3 av de
sammanlagt 290 intervjuade kvinnorna hade uppgivit att de hade högst en timme fritid, alltså tid som inte ägnades åt hushållsarbete eller förvärvsarbete, per
dygn.250 Arbetsbördan för förvärvsarbetande husmödrar var således erkänt stor,
och betraktades som ett av de tyngre skälen till kvinnors högre sjukfrånvaro.
Detta ”dubbelarbete” diskuteras, till skillnad från kvinnors eventuella större
sjuklighet, tämligen extensivt. Lösningen, det var man överens om, är fler deltidstjänster.251

Myrdal & Klein, Women’s Two Roles, s. 103–105.
Myrdal & Klein, Women’s Two Roles, s. 104.
248 Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs Kvinnoutredning, s. 55.
249 Kvinnan i familj och samhälle, s. 56–57.
250 Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning, s. 65.
251 Littmarck m. fl., Vad kvinnan vill, s. 37, Kvinnan i familj och samhälle, s. 45.
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Mer förbryllande var den högre sjukfrånvaron för de ogifta kvinnorna, där
kvinnor fortfarande hade en frånvaro 3 procent högre än männens.252 I anslutning till denna frånvaro lyfter högerkvinnorna fram kvinnors ”sämre yrkesmedvetande”, alltså kvinnors förmodade mindre intresse för sitt arbete: de skulle ju
ändå gifta sig, och betraktade därför arbetet endast som temporärt, menade
man. Sämre befordringsmöjligheterna för kvinnor betraktades också som en del
av problemet.253
Å ena sidan var det alltså så att (yrkesarbetande) kvinnor utan tvivel var mer
frånvarande från arbetet på grund av uppgiven sjukdom än sina manliga kolleger. Exakt vari denna sjuklighet bestod vet vi dock inte, eftersom kvinnoutredningen inte tittat på vilka diagnoser det rörde sig om, och inte heller specifikt
ställt frågan om minderåriga barns sjukdom utgjort skäl till en del av sjukfrånvaron.254
Heltidshemmafruarnas plats i sjuktalsstatistiken från femtiotalet utgör ett
problem för varje historisk undersökning. Hemmafruarna omfattades av den
allmänna sjukförsäkringen som infördes 1955, men deras sjuktal redovisas inte
separat i relation till anställda kvinnor generellt. Statistisken säger således mer
om vad som ansetts relevant att mäta än utgör ett mått på en mätbar ”verklighet”.255 Hemmafruarnas sjuklighet vet man följaktligen mycket lite om, eftersom
statistiken gör jämförelser svåra.
Dessutom bör, som tidigare nämnts, de yrkesarbetande kvinnornas höga
sjuktal problematiseras: de personer Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning baserar sin beräkning på var alla arbetare. De kvinnor man intervjuat specifikt kring fritid och hemarbete var kvinnor med barn, sysselsatta i textil-, konfektions- och chokladindustrin.256 De representerar därmed en grupp med stort
försörjar- och omsorgsansvar, låga löner och tämligen dåliga arbetsvillkor såväl
psykiskt som fysiskt.
Å andra sidan skriver till exempel författaren till Är kvinnans ansvar mindre?
följande: ”Det är en känt faktum att kvinnor mera sällan drabbas av neuroser,
mera sällan får magsår, inte så ofta får ’stress’ som det numera heter, som männen.”257 Författarna härleder detta faktum till kvinnans större omvårdande förBetänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs kvinnoutredning, s. 45.
Littmarck m. fl., Vad kvinnan vill, s. 28–29, samt Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs
kvinnoutredning, s. 38. Se också Ylva Waldemarsson, ”Att föra kvinnors talan. LO:s kvinnoråd
1947–67”, i Kvinnor mot kvinnor: Om systerskapets svårigheter, red. Christina Florin, Lena Sommestad & Ulla Wikander (Stockholm, 1999), s. 75–105.
254 De sjuktal som diskuteras i Kvinnoutredningen var generella sjuktal, det vill säga sjuktal utan
uppgift om diagnos. I Kvinnoutredningen framgår heller inte exakt hur man räknat; om man som
i sjukförsäkringsstatistiken också inkluderat medförsäkrade barn i siffrorna eller inte.
255 Karin Johannisson, ”Kön och ohälsa: ett historiskt- kulturellt perspektiv”, i Kön och ohälsa: En
antologi om könsskillnader i ett folkhälsoperspektiv, red. Piroska Östlin (Lund, 1996) s. 113–115. Jfr
också Anita Nyberg, ”Det osynliga kvinnoarbetet”, i Kvinnornas historia, Forskningsrådsnämnden,
Rapport 93:2, s. 99, för en diskussion kring hur jordbrukarhustrur i statistiken kommit att porträtteras som hemmafruar.
256 Betänkande avgivet av Arbetsmarknadskommitténs Kvinnoutredning, s. 42–43, 65.
257 Är kvinnans ansvar mindre? s. 9–10.
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måga, och lyfter bland annat fram pyssel med krukväxter, handarbete och inte
minst omvårdnad av barn och andra som ett skäl till att kvinnor är mindre
drabbade av neuroser och ”tidstypiska sjukdomar”.258 Egenskaper och sysselsättningar som betraktades som kvinnliga lyfts alltså fram som motverkande
neuroser och tipstypisk ”stress”. Denna motsättning mellan förment kvinnliga
egenskaper och samtida, vardagliga krav skärps ytterligare i nästa andetag:
”Kvinnor behöver behövas, och så länge de behövs, är stressen långt borta.
Om det inte är alltför många, alltför oöverkomligt stora krav på henne… men
det är som sagt ett annat problem.”259 Det kvinnliga är alltså oproblematiskt.
”Oöverkomligt stora krav” görs i texten bokstavligen till ett annat problem, på
intet sätt förbundet med kvinnans naturliga behov av att behövas.
Som ett bakgrundsbrus i denna diskussion surrar den motsättning mellan
Kvinnan och moderniteten som bland många andra Nina Björk har beskrivit.
Det sant kvinnliga konstrueras som det modernas antites. Kvinnlighet blir synonymt med det stillastående, omvårdande, upprepande och universella i en
värld som i sin egenskap av modern, och därmed manligt kodad, är ständigt
stadd i förändring: ”Mannen är verkligheten och kvinnan är utvägen”, som Nina
Björk beskriver det.260 Påståendet att kvinnor, just eftersom de är kvinnor, mera
sällan drabbas av neuroser och stress kan läsas ur detta perspektiv: det är verkligheten, samhället, den snabba förändringstakten som är neurosframkallande,
alltså drabbas män hårdast då de i större utsträckning vistas i denna verklighet.
Kvinnor skyddas av sin kvinnlighet, av det faktum att de inkarnerar tidlösa
värden. Här finns alltså en diskrepans mellan det medicinska perspektivet och
det perspektiv som artikuleras i litteraturen om Kvinnan. Medicinen framhöll
att det moderna inte kunde framkalla, men möjligen utlösa neuroser. På så vis
gjordes det moderna i talet om neuroser oproblematiskt och i grunden positivt.
Ur det kvinnligt könade perspektivet görs det moderna till ett problem, men det
är ett problem som bara indirekt berör kvinnor. Hirdman menar att detta var
ett tidstypiskt sätt att resonera: ”Han för Henne – och världen, dvs. andra män,
Hon enbart för Honom”.261
Parallellt nämns också hemmafruns speciella nervositetsframkallande omständigheter. Den rationella syn som var så framträdande på andra områden
under femtiotalet färgar också beskrivningen då det handlar om kvinnornas
situation. Det hela kan beskrivas som en ideologisk konflikt, en motsättning
mellan ett demokratiskt ideal å den ena sidan och ett starkt könat ideal å den
andra.262
Varje individ bör, obunden av traditioner och fördomar, få söka sig fram till
den sysselsättning, där hon eller han kan göra den bästa prestationen. Det
Är kvinnans ansvar mindre? s. 10.
Är kvinnans ansvar mindre? s. 10.
260 Nina Björk, Sireners sång: Tankar kring modernitet och kön (1999; Stockholm, 2002), s. 7.
261 Hirdman, Genus, s. 160.
262 Hirdman, Genus, s. 152–159.
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finns personalläkare som hävdar att förvärvsarbete kan rädda åtskilliga kvinnor från neuroser. Isoleringen och bristen på kontakter kan verka neddrivande på en del hemmakvinnors nerver, särskilt om de förut haft ett förvärvsarbete som de trivts med.263

Här talas det plötsligt om ”individer”, det handlar om en ”han” eller ”hon” som
skall ha lika möjligheter i demokratisk anda. Singularformen är borta, det intima
”kvinnan” likaså. I stället tillerkänns ”kvinnor” i plural samma rättigheter som
män, och resonemanget snuddar också vid tanken att hemmafrutillvaron som
sådan kanske inte utgör ”ett annat [i bemärkelsen isolerat] problem”, utan kan
vara problematisk i sig: placeringen i hemmet kan vara neurosframkallande för
vissa kvinnliga individer. Samtidigt är det en särskild aspekt av hemmafrutillvaron,
isoleringen och bristen på kontakter, som i texten framställs som mest riskabel
ur nervositetssynpunkt.
I resonemangen kring kvinnornas sjuklighet åskådliggörs alltså hur flera olika
förklaringsplan kolliderar. Kvinnoidealet, den omhulda(n)de hemmafrun utgör
en omvårdande och känslosam ideologisk motpol till bilden av det moderna,
neurosframkallande samhället. På ett annat plan skymtar en konkurrerande
människosyn: den med Hirdmans begrepp ”demokratiska”, där det kvinnliga
idealet får stå tillbaka för en könsneutralt perspektiv där ”individens” egna förutsättningar tillmäts större betydelse än kön. På denna nivå blir hemmafruns
villkor plötsligt möjliga att beskriva som neurosframkallande i generell mening, i
linje med den logik som (precis som i neurosdiskursen) säger att individuella
förutsättningar kan vara olika, och att vissa kvinnor följaktligen kan vara mera
betjänta av att yrkesarbeta än av att vara hemma. Här kan den statistiska beskrivningen av en arbetsdag på 16 timmar och fritid som bestod av mindre än
en timme per dygn passas in. Denna realitet tillmäts stort förklaringsvärde när
det gäller att förklara kvinnors högre sjukfrånvaro, dock gör varken författarna
här eller Arbetsmarknadens kvinnokommitté någon koppling mellan sjukfrånvaro och neurossjukdomar.
I de splittrade resonemangen kring kvinnors sjuklighet åskådliggörs hur bilden av Kvinnan hamnar på kollisionskurs med beskrivningen av kvinnor som
grupp. Kvinnan, det kvinnliga, höjs över sjuklighet, stress och neuroser, och i
samma andetag beskrivs kvinnors, särskilt de förvärvsarbetandes, slitsamma
vardag som något annat. I beskrivningen av kvinnor finns idealet, Kvinnan,
starkt närvarande, och står bokstavligen i vägen för en beskrivning av en kvinnligt könad individ i termer av sjuklig. I stället är det främst yrkesarbetande kvinnor, i plural, som framställs som sjukskrivna och utarbetade, vilket korresponderar med ett isolerat problem – dubbelarbete, och en specifik lösning – deltidsarbete.
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Isolering kontra trivsel
Därför att hemarbetet med naturnödvändighet är mycket isolerat, gäller det
att finna vägar ut till en gemenskap utanför hemmet. [---] Inte minst viktigt är
det att försöka övervinna de hinder med barneftersyn, som finns för småbarnsmödrarna. För nog är faran allra störst för dem, att banden med världen
utanför hemmet klipps av?264

Begreppet ”isolering” återkommer flera gånger i litteraturen, och har också
noterats av Yvonne Hirdman i hennes skiss över kvinnan år 1950.265 Hirdman
gör dock ingen ansats till att förklara vad det återkommande talet om isolering
kan tänkas fylla för funktion. Betraktar man metaforiken i utdraget ovan åskådliggörs tydligt hur hemmafrun, genom en tänkt naturnödvändighet och de hinder barnen i det givna sammanhanget utgör, bokstavligen porträtteras som
stående utanför. Banden med ”världen utanför” riskerar att ”klippas av”, och en
större gemenskap beskrivs som existerande på en annan plats än i hemmet.
Metaforerna och begreppen beskriver hur hemmafrun saknar en egen plats i
välfärdsstatsbygget: hon avbildas som på något dunkelt vis förbunden med
gemenskapen och världen utanför hemmet via ”vägar” och ”band” som ständigt riskerar att blockeras eller klippas. Samhället är gemenskapen, hemmet
däremot platsen för praktikaliteter och grundläggande fysiska och känslomässiga behov.
Denna sköra förankring i den moderna världen har på sätt och vis sin förklaring i att de storslagna planer för Hemmet som samhällets mitt och nav som
artikulerats under 1930-talet, under 1950-talet mest kommit att betyda att hemmet förvandlats till en sorts servicestation.266 I Vad kvinnan vill blir tonen nästan
desperat:
Hon vill göra hemmet till den naturliga medelpunkten för familjen, den medelpunkt från vilken hela familjen tar kontakt med samhället och till vilken
familjemedlemmarna återvänder, inte bara för att sova och äta utan för att
gemensamt diskutera små och stora händelser, för att ur gemenskapen få
krafter att möta kraven i en alltmer fordrande omvärld och inte minst för att
ha roligt tillsammans.267

Ställda i relation till varandra berättar de två texter som citeras här var problemet ligger: gemenskap placeras i det första citatet i samhället, utanför hemmet,
och den fara som beskrivs är att kvinnan isoleras från denna gemenskap. I det
Nutidskvinnan, s. 13.
Se Kvinnan i familj och samhälle, s. 44–45, Littmarck et. al., Vad kvinnan vill, s. 8, Nutidskvinnan,
s. 7, Hirdman, ”Konsten att vara kvinna”, s. 210.
266 Se exempelvis Hirdman, Genus, s. 131–132, 148–149, Berner, Sakernas tillstånd, s. 280–293,
Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta: Studier i svensk folkhemspolitik (1989; Stockholm, 2000),
s. 95–96., samt Hirdman, ”Kvinnor – från möjlighet till problem?”, s. 130–131.
267 Littmarck m. fl. Vad kvinnan vill, s. 7–8.
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andra finns gemenskap, tack vare kvinnan, i hemmet, och omvärlden görs
sträng och kravfylld. Det är som om man inte kan bestämma sig, och därför
pendlar osäkert fram och tillbaka i frågan om var det gemensamma skall förläggas: hemma eller i samhället. I förlängningen handlar problemet om kvinnan,
eftersom svaret på frågan om det gemensammas plats också är svaret på frågan
om var hon borde vara, och vad hon borde vara.
Ibland framskymtar också den konkreta placeringen av hemmet som förstärkande samma problematik. Det talas om ”sovstäder” utanför storstadsområdena som särskilt problematiska ur isoleringssynpunkt.
Ett annat och mycket svårlöst problem är det framför allt i storstäderna så
vanliga: förorternas, sovstädernas. Alltför ofta finner sig husmodern där lämnad ensam större delen av dagen, medan mannen har sitt arbete på annan plats
med lång restid. Hon är bunden av småbarn, och har svårt att få kontakt med
grannar och svårt att trivas i en tillvaro, som huvudsakligen befolkas av kvinnor och småbarn. Arbetsuppgifterna i en trång förortslägenhet är ofta monotona och likgiltiga för henne. Resultatet blir vantrivsel och konsekvenserna är
ofta allvarliga, trots alla samhällsförsök att väcka sovstaden till liv. Problemet
kan sannolikt inte lösas förrän i en senare generation, då förorten hunnit bli
befolkad av alla slags människor och blivit en grund att slå rot i. 268

Bildligen och bokstavligen avbildas husmodern som stående utanför. Bunden
och kontaktlös, endast hänvisad till andra lika bundna och kontaktlösa individer, framlever hon sina dagar på en plats som måste ”väckas till liv”. Här formuleras kvinnans roll som en andra klassens medborgare: ett sammanhang med
enbart andra kvinnor och barn framstår som stympat, i avsaknad av något viktigt. Livs- och jordmetaforerna i citatet framställer förorten som död, och det
tycks som om närvaron av kvinnor och barn inte är tillräckligt för att väcka den
till liv. Lösningen stavas tid, senare kommer förorten att befolkas av andra
människor, och bli livgivande, ”en grund att slå rot i”. Här cirklar resonemanget
tungt runt flera av tidens politiskt ömma punkter: rationaliseringens och flyttlasspolitikens problem kan anas i bakgrunden, precis som det kvinnliga idealets
baksida: Kvinnan med stort K är inte förmögen något på egen hand, ensam
eller enbart tillsammans med kvinnor.269 Då hon inte kan komplettera mannen,
den moderna, blir stagnationen total och rummet där hon vistas dött.
Också innanför hemmets väggar, tillsammans med barnen och mannen, hotar en sorts isolering. Här handlar det dock inte om isolering från samhället,
utan snarare om isolering från det som borde vara hemmafruns kärnverksamhet; att skapa trivsel, värme och hemtrevnad.
Många husmödrar missar något väsentligt när de låter ordningen i hemmet
bli ett självändamål som är viktigare än att se till att människorna trivs. Det
Är kvinnans ansvar mindre?, s. 34.
Om flyttlasspolitiken, se Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (1997; Stockholm, 2002),
s. 449–452.
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finns kvinnor – inte så få – som faktiskt hotar att städa bort all trevnad och
allt lugn i ett hem. Det är svårt att lotsa sig rätt här.270

Återigen skapas en sorts motsättning, här mellan ordning och städning å ena
sidan, och det abstrakta ”trevnad” å den andra. Begreppsligt återkommer just
”trivsel” några gånger i de skrifter jag undersökt, och det är kvinnan som förutsätts ha på sin lott att skapa densamma.271 Trivseldiskussionen rör sig oroligt
runt i en sorts balansgång, där lagom alltid blir bäst, och det gäller för kvinnan
att göra en sak, utföra hushållsarbete, men samtidigt hålla blicken stadigt fästad
vid det övergripande målet: ”Det enda verkligt väsentliga måste ju vara, om ett
hem är trevligt och trivsamt och vänligt att leva och vistas i. Och kan det inte
hända, att just de värdena tappas bort ifall en husmor kör sig för trött på utanverken?”272 Också i sin dagliga gärning riskerar alltså kvinnan att tappa bort
själva kärnan i sin verksamhet; det praktiska riskerar att ta över det känslomässiga, det yttre ta över det inre. I detta oroliga tal om trivsel och trevnad manifesteras konkret en av de sprickor som finns mellan Kvinnan och samhället vid
denna tid: kvinnans vara och kvinnans göra riskerar ständigt att komma på kollisionskurs.
Femtiotalets kvinna tycks alltså balansera över ett stort, hotfullt glapp mellan
ideal och beskriven verklighet: också då kvinnan som skall inkarnera kvinnoidealet konkret är placerad på ”rätt” plats, alltså i hemmet, är hennes vara hotat
och trängt. Det är som om tingen och arbetsuppgifterna genom att vara konkreta, finnas i världen, hotar det kvinnan ska inkarnera. I andra sammanhang är
det moderna ett löfte, men i relation till Kvinnan blir det alltså djupt problematiskt. Det sant kvinnliga tycks så skört att själva världen i sin konkreta, rationella
form riskerar att förstöra det.

Trötthet och mindervärdighetskomplex
En specifik känsla, tröttheten, utmålas i litteraturen som kvinnans värsta gissel.
När det handlar om kvinnors trötthet är formuleringarna dubbeltydiga: på ett
plan märks en stark försiktighet och obestämbarhet. På ett andra plan är de
rakare, inte lika försiktigt tassande som kring isolering och trivsel.
Fastän hemmen blir mera lättskötta från år till år och arbetet i sig självt är
både roligt och omväxlande, så går många husmödrar omkring och upplever
sig som trötta. Ofta springer nog den tröttheten mera ur olust än ur överansträngning. Men tröttheten kan också bero på, att det är så pressande att alltid ha människor omkring sig att tänka på och planera för.273

Kvinnan i familj och samhälle, s. 22.
Se Nutidskvinnan, s. 16, Är kvinnans ansvar mindre?, s. 34.
272 Nutidskvinnan, s. 16.
273 Nutidskvinnan, s. 17.
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Två olika förklaringsplan opererar parallellt. Dels finns ett bestämt plan, och
här kan formen från medicinens tal om neuroser kännas igen: hemmen är lättskötta, hemarbetet är roligt och omväxlande. Dessa plan i texten formuleras
som om de vore absoluta, det görs bokstavligen omöjligt att invända eftersom
värdeomdömen presenteras som fakta. Dels finns också det obestämda planet,
det interna och emotionella: kvinnor upplever sig som trötta, en upplevelse som
kan härledas i obestämd olust, men också känslomässig press.
Hirdman har påpekat att många upplevt problematiska aspekter av kvinnors
situation förblev oartikulerade under femtiotalet – det var som om det inte
fanns ord för att beskriva problemen, eller möjlighet att ens se vari de bestod.274
I utsagan ovan tydliggörs detta genom att inga raka samband artikuleras mellan
det bestämda, externa och det obestämda, interna planet. Försiktigt, försiktigt
cirklar beskrivningen, som om handlar den om något ytterst känsligt – vilket
den också gör: den handlar om att upprätthålla hemmafru- och kvinnoideal och
samtidigt adressera en välkänd och upplevd trötthet hos kvinnor som grupp.
Trötthetsproblemets sprängkraft desarmeras genom att, precis som i neurosdiskursen, dess kärna förläggs inombords: kvinnorna ”upplever sig” som trötta, de
är det inte. Gränsen mellan upplevelsesfären och den i beskrivningen fasta,
reella verkligheten är tydlig, och kvinnors trötthet placeras i den första kategorin. De yttre omständigheterna frikänns, och de interna görs till problemets
kärna.
En annan sorts trötthet – den ”faktiska”, genererar större förståelse och
medkänsla. Kvinnors slitsamma vardag med små barn och snäva ekonomiska
ramar hade diskuterats inom politikens ramar sedan första världskrigets slut.
”Husmorssemestrar” för utslitna hemmafruar hade mot den bakgrunden under
fyrtio- och femtiotalen växt till en rörelse där särskilt det socialdemokratiska
kvinnoförbundet engagerat sig och byggt ett antal ”semesterhem” för detta
ändamål. För trötta, utslitna och ekonomiskt trängda hemmafruar fanns medel
att söka för resa, vistelse och i vissa fall också reskläder.275 Hemmafruarnas
trötthet var också den primära anledningen till de många olika aktiviteter som
kommuner och föreningar anordnar särskilt för hemmafruar, i syfte att ”pigga
upp” dem.276 Den konkreta tröttheten, eller kanske mera passande, den korrekta
tröttheten, erkändes och diskuterades alltså villigt både politiskt och på ett medialt plan. Sådan trötthet bemöttes med en arsenal av arrangemang, åtgärder,
tips och råd. Vid extrema fall, där tröttheten gränsade till eller tog formen av
sjukdom (sammanbrott/utsläpning), fanns till och med en specifik yrkesgrupp,
hemvårdarinnorna, vars syfte var att kunna stiga in som ”vikarie” för hemma-

Hirdman, Genus, s. 157–162.
Lindqvist, ”Mitt hjertevarma tack för semestervilan”, s. 21.
276 Nittonhundrafemtiofem: Journalistiken och folkhemmet, red. Jan Ekecrantz, Tom Olsson & Kristina
Widestedt (Stockholm, 1995), s. 232–233.
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frun.277 Olusten däremot, känslan av att något var fel, genererar som i citatet
ovan förvirring, eller som Yvonne Hirdman beskrivit, uppmaningar till att stärka den kvinnliga självkänslan genom att ”vårda sitt yttre”.278
En annan, till tröttheten kopplad känsla, är den av mindervärdighet.
Det är väl ganska begripligt, att ingen orkar ge riktigt av sitt bästa, om man
går omkring och känner sig ”försörjd”, eller om man innerst inne tvivlar på,
om man gör någon verklig nytta. Det är naturligtvis inte bra för mannen heller och för hans syn på sin hustru och vad hon är och gör, om han tycker att
hon ”bara går därhemma”, medan han får slita och knoga för familjen.279

Beskrivningen av dessa känslor i itteraturen är klar, rak och har ofta karaktären
av upptuktelse eller tillsägelse: mindervärdighetskänslor är helt enkelt obefogade, grundade i en feltolkning av situationen som kvinnan å det snaraste bör
åtgärda. Elly Götze från det syndikalistiska kvinnoförbundet nästan ryter i mot
kvinnorna, och använder sig av samma dubbla förklaringsplan som i den tidigare utsagan. Det är i upplevelsesfären, i en kvinnlig ”feltolkning” av sakernas
tillstånd, som problemet förläggs:
Belastad med ett tusenårigt förtryck har kvinnan ännu inte ens i vår moderna
tid kunnat finna sin andliga jämvikt. En fullständig emancipation har hon heller ännu inte uppnått, utan går omkring behäftad med många mindervärdighetskomplex. Varför det? Vi kvinnor, som så många gånger utför två yrken i
vår dagliga gärning, dels som yrkeskvinnor, dels som husmödrar, skall veta,
att vi som sådana är samhällsnyttiga medborgare och att samhället behöver
oss.280

Återigen tematiseras den motsättning mellan inre och yttre faktorer som tydliggjorts i diskussionen kring trivsel och isolering. Här är det dock generella yttre
villkor, som försörjning och emancipation, som ställs mot kvinnans upplevelse av
mindervärdighet. I samma andetag menar dock Götze, precis som i den tidigare
utsagan, att dessa känslor av mindervärdighet är felaktiga: de yttre villkoren är
inte jämlika för könen, men kvinnans oförmåga att förlika sig med dem är likväl
det problematiska.281 Djupt inlindat i resonemanget ligger också här en motsättning mellan kvinnans vara och göra. I stället för att rikta fokus för kritiken mot
det görande kvinnan hänvisas till – hemarbetet, det oavlönade, är det hennes
känslor inför detta arbete och dess villkor som påstås vara felaktiga, som avviker från hur det borde vara. Återigen hamnar alltså hemmafruidealet och den
277 Karin Carlsson, Hemarbetet som problem. Hemvårdarinnan som lösning. Den sociala hemhjälpen 1944–
1960 och hemvårdarinnans arbetsuppgifter, paper presenterat på Svenska ekonomisk-historiska mötet i
Stockholm 2007.
278 Hirdman, ”Konsten att vara kvinna”, s. 209.
279 Nutidskvinnan, s. 12.
280 Götze, Kvinnan och samhället, s. 1.
281 Se Hirdman, ”Konsten att vara kvinna”, s. 208, och Yvonne Hirdman, red. Påminnelser: Om
kvinnors liv i Sverige (Stockholm, 1995), s. 78–83.
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hemmafru som beskrivs i konflikt. Konflikten leder dock inte till att idealet som
sådant ifrågasätts, utan snarare till att kvinnors uppfattning kring sin egen verklighet påstås vara felaktig.

Lösningen: en annan kvinnoinställning
Kvinnoproblemet, i bemärkelsen kvinnans problem, kunde endast lösas av och
hos kvinnan själv. Genomgående är det så att i litteraturen föreslås inga generella lösningar, eftersom problemet inte beskrivs som ett generellt problem. I stället framtonar en sorts ”lappa-och-laga och skarva-ihop”-mentalitet, där en ändrad inställning hos kvinnan tillsammans med ett något större mått av ekonomisk frihet, hobbies, fritid och kanske ett deltidsarbete beskrivs som sätt att
hantera den uppkomna ”konfliktsituationen”. Vissa bitar kan och bör samhället
och den moderna utvecklingen bidra med, till exempel deltidsarbete för småbarnsmammor och en större rationalisering av hushållsarbetet.282 Ibland presenteras dock en lösning som inte är en lösning alls, utan endast ett sätt säga att
problemet är olösligt.
Den situation vi lever i kräver för mycket. Det måste finnas nya och bättre
lösningar, som vi själva måste medverka till genom en debatt, där kvinnorna
har mycket att ge! Männens synpunkter kompletterar kvinnornas och tvärtom. Och så länge debatten är igång, händer det alltid något.283

Det förhållande Yvonne Hirdman pekat på, att det ganska ofta tycks saknas
både ord och perspektiv för att beskriva kärnan i kvinnans problem under
1950-talet, illustreras här. Beskrivningen cirklar, tassar och famlar, men hittar
inget att gripa tag i.284 Samtidigt är det möjligt att läsa den märkliga meningen
om situationen som kräver för mycket, bokstavligt: att vara Kvinna och att vara
människa på samma gång går inte.
Andra bitar av kvinnoproblemet ligger det hos den enskilda kvinnan att förändra, och nu blir tonen närmast vädjande. Om hemarbetet tycks för hårt och
enahanda menar författarna till Nutidskvinnan att man skall försöka se på saken
från ett annat håll: ”Men kan man inte vända på det hela och säga sig, att det väl
ändå är bra roligt, att man lever i ett arbets- och livssammanhang, där man behövs och där arbetsuppgifterna står och väntar på en?”285 Och lite senare, då det
gäller den medelålders kvinnan: ”Det behövs bara, att man ger var syssla man
förut fick springa förbi lite mer tid – och genast är dagen fylld.”286 För mycket
282 Littmarck m. fl. Vad kvinnan vill, s. 14–15, 33–37, Kvinnan i familj och samhälle, s. 44–45, Är
kvinnans ansvar mindre?, s. 29–31 För en generell diskussion kring det rationaliserade hemarbetet ur
ett köns- och klassperspektiv, se Berner, Sakernas tillstånd, särskilt kap. 4.
283 Kvinnan i familj och samhälle, s. 9.
284 Hirdman, Genus, s. 157–165.
285 Nutidskvinnan, s. 15.
286 Nutidskvinnan, s. 19.
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och för tungt arbete skall alltså betraktas ur ett perspektiv där det är ”roligt” att
behövas, för lite arbete ur ett perspektiv där det är skönt att slippa ”springa
förbi” sysslorna. Återigen förläggs kravet på plasticitet hos den enskilda kvinnan, och det är hos henne, i hennes inställning, glappet mellan krav och förmåga skall regleras. Den formulering som används i läroboken Hälsolära: ”Kan
man inte ändra en sak, bör man för sin själsliga hälsas skull finna sig däri och
söka få tag i det värdefulla, som dock finns däri”, skulle lika gärna kunnat gälla
kvinnan.287 Anpassningstanken, som artikulerades i neurosdiskursen, finns också närvarande på i beskrivningen av hur kvinnor borde tänka och agera.
Vädjanden och stillsamma, nästan uppgivna råd är en sida av uppmaningarna
till kvinnan att själv förändras för att bättre kunna hantera sin ”konflikt”. Ibland
finns också en hårdare, mer förebrående ton.
Det är inte självklart, att en husmor vågar njuta av sin fritid. Gamla vanföreställningar om effektivitet spökar. Men där måste vi tänka om. Hur mycket
man får uträttat beror inte på hur länge man drar ut på arbetet utan på hur
det planeras. En utsliten husmor som varken orkar arbeta eller trivas är sannerligen inte till glädje för någon.288

Husmor skall njuta av sin fritid, och förmanas att inte förvandlas till en huslig
martyr.289 Men också ansvaret för att inte bli utsliten läggs i citatet ovan på henne, och det antyds, precis som då Lennart Levi talar om människor som ”arbetar för planlöst och flaxigt”, att bristande planering snarare än överarbete ligger
bakom hemmafruns stora arbetsbörda.290 Också då kvinnor finns i absolut fokus artikuleras samma misstanke som i neurosdiskursen: att det är hos individen
snarare än i arbetsbördan problemet ligger. Inre faktorer tillmäts större värde än
yttre, individen är alltid mer potentiellt problematisk än omständigheterna. För
kvinnan innebär denna syn att hon ensam kan göras ansvarig för sin arbetsbörda såväl som för de konsekvenser denna får. Det är kvinnan som genom en
förändrad inställning skall förhålla sig plastisk, anpassa sig till den rådande situationen.

Som cement i (samhälls)bygget
Vad är det då kvinnan skall vara, och vad skall hon egentligen göra? Och framför allt, var skall hon vara? Yvonne Hirdman beskriver i en pregnant formulering hur tjugo- och trettiotalens politiska visioner kring familjen och kvinnan
utmynnar i en ny placering av könen inom ramen för det samhälle socialdemokratin ville bygga:

Åkerlund & Belfrage, Hälsolära, s. 174.
Nutidskvinnan, s. 110–111.
289 Se också Littmarck m. fl., Vad kvinnan vill, s. 14–15.
290 Levi, Kropp, själ och sjukdom, s. 54–55.
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I stället är det nu som kvinnor blir ’sociala’ samtidigt som männen i större utsträckning blev ’demokratiska’, d.v.s. politiska varelser, engagerade i politik
och facklig verksamhet. Kvinnors inordning i det moderna samhället blev
därigenom paradoxalt: de integreras inte i samhället, de blir samhället. Och
därmed blir de också ständigt problematiserade.291

Hirdmans analys lyfter bland annat fram det faktum att kvinnor var målet för
samhälleliga och sociala åtgärder snarare än arkitekterna bakom dem. I den
litteratur som finns i fokus här artikuleras dock också en annan aspekt av denna
könade, samhälleliga uppdelning. Brevkursen Kvinnan i familj och samhälle berättar
att kvinnans plats inte bara är i hemmet, det är också kvinnans uppgift att agera
relationellt kitt, att vara den som håller samman.
Det är nödvändigt att det finns någon i en familj som håller ihop det hela.
Som jämnar vägen, mäklar fred mellan högröstade ungar, som snyter snoriga
näsor, som blåser bort smärtan från klämda små fingrar och som ser till att
alla är mätta och glada och att de har vad de behöver. Det är nödvändigt att
det finns någon som är ankare och fyrvaktare. Ja, det är nödvändigt att en
hustru och en mamma finns – och för henne är det en fin uppgift att få finnas. Varje människa har en stark längtan efter att behövas, att vara oumbärlig
i ett mänskligt sammanhang.292

Kvinnan i citatet är Kvinna på ett nästan övertydligt sätt: omhändertagande och
inriktad på andras behov. Samtidigt beskrivs hon i linje med stillastående metaforer, som ”ankare” och ”fyrvaktare”; den som skall hålla ihop det hela kan
uppenbarligen inte själv vara i rörelse. De inledande raderna berättar om denna
Kvinnas roll och plats. Hon skall hålla ihop, jämna vägen och mäkla fred. Det
är en förutsättning vid alla dessa aktiviteter att kvinnan själv inte deltar, utan
snarare organiserar och underlättar deltagande för andra. Hon ska hålla ihop
”det hela”, inte vara en del i det.
Läser man ”samhället”, eller ”folkhemmet” som synonym för ”det hela”
framstår kvinnans roll som klar: hon är inte samhället, som i Hirdmans beskrivning, snarare är hon en förutsättning för samhället. Kvinnan befinner sig inte i
gemenskapen, hon jämnar vägen dit och håller ihop den, ser till att den inte
störs av bråk eller otillfredsställda behov. Den syn på kvinnans deltagande i
arbetslivet som framträder i litteraturen förstärker bilden av kvinnan som förutsättning. Högerkvinnorna menar att lösningen på kvinnors dilemma är en sorts
kompromiss.
Deltidsarbete så länge barnen är minderåriga gör det också möjligt för många
att uppehålla kunskaper och färdigheter, som de tillägnat sig tidigare i livet.
När barnen inte längre behöver mödrarna lika intensivt, kan dessa utan svårighet ta heltidstjänst igen. Detta innebär också ett gott försäkringsskydd mot
ekonomiska svårigheter – vid skilsmässa eller makes dödsfall. Individens
291
292

Hirdman, ”Kvinnor – från möjlighet till problem?”, s. 130.
Kvinnan i familj och samhälle, s. 23.
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självkänsla ökas av att hon får göra en insats i samhällslivet även utanför
hemmet, och det stärker hustruns känsla av självständighet att ha egna inkomster. Den höga frånvarofrekvensen bland kvinnorna, som är ett av de
stora problemen på arbetsmarknaden, beror i viss grad på hemarbetet. Svårigheter därvidlag reduceras vid deltidsarbete.293

Kvinnor skall användas för att lösa både sina egna och samhällets problem, och
nu talar man inte längre om den intimiserade, ideala Kvinnan. Här är det kvinnor som grupp man diskuterar. Kvinnor, och kvinnors arbete ska alltså fungera
som utfyllnad. Kvinnor kan inte placeras rätt på en plats, även om idealet så
föreskriver, eftersom verkligheten – i form av dödsfall, skilsmässa eller det enkla faktum att också kvinnor har basala, mänskliga behov av att delta i samhällslivet – knackar på.
I stället görs det till kvinnans uppgift att fungera som en samhällelig åtgärd åt
sig själv: hon skall agera kitt i hemmet, hon skall vara sin egen inkomstförsäkring, hon skall reparera sin egen självkänsla och skapa sig en känsla av självständighet, och dessutom åtgärda kvinnors höga sjuktal. Kvinnors insatser skall
hela tiden anpassas och avpassas så att de möter samhälleliga behov, och löser
kvinnoproblemet åt samhället. Kvinnorna blir en reservpott, en reservoar av
tidlösa värden som kärlek, omvårdnad och trivsel, men också en reservoar av
kompetens och arbetskraft som kvinnan själv uppmanas att underhålla, men
som skall användas för att fylla ut och laga det starka samhällets luckor och
glapp. Kvinnorna under 1950-talet är inte samhället, de är förutsättningen, cementet som håller bygget samman.
En märklig aspekt av femtiotalets kvinnoproblem, som det diskuteras och beskrivs, är att utgångspunkten aldrig är Kvinnans, eller kvinnors, perspektiv.
Kvinnor för diskussionen, men de kvinnor man talar om förefaller inte uppfattas tillhöra samma grupp som författarna. Argumentationen och de föreslagna
åtgärderna handlar ofta om hur kvinnan skall förändra sitt sätt att uppleva till
förmån för sina närmaste och för samhället i stort. Kvinnan prioriteras sist,
trots att det är henne det handlar om och henne man talar till.
Hur blir en sådan paradox möjlig att kommunicera? Kvinnan, alltså en sorts
idealbild, hamnar på kollisionskurs med den månghövdade skara kvinnor som
diskuteras samtidigt. Texterna vädjar i första hand till Kvinnan, inte till kvinnor
generellt. När diskussionen handlar om isolering, trivsel, neurotisk sjuklighet
eller mindervärdighetskomplex är det Kvinnan som presenteras som lösning.
Kvinnan kan bryta sin isolering genom att komplettera mannen, Kvinnan skapar den trivsel kvinnor i allmänhet kan förstöra genom allför ivrigt putsande
och fejande, Kvinnan drabbas inte av neuros eller stress eftersom hon är Kvinna. Utsagorna cirklar kring en motsättning mellan det moderna som manligt
kodat, och Kvinnan, som i sin egenskap av Kvinna står för något annat, ett
lugn och en omvårdande hand om allt det nya, tekniska och moderna.
293

Littmarck m. fl., Vad kvinnan vill, s. 37.
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Samtidigt finns en annan beskrivning av kvinnor i litteraturen. Parallellt med
idealet figurerar en månghövdad skara kvinnor vars enda gemensamma drag är
deras kön. För dessa kvinnor finns inget ”inbyggt” naturgivet skydd mot neuroser (eller mot annan sjuklighet för den delen). Dessa kvinnor kan bli sjuka då de
misslyckas med att leva upp till Kvinnan som ideal, och de blir också sjuka
eftersom de arbetar för mycket, för länge och framför allt dubbelt.
Glidningen mellan Kvinnan, idealet, och kvinnorna, de utsatta, finns som ett
ständigt närvarande orosmoment i litteraturen. Kvinnan kan bli isolerad, eftersom hon kan hamna på en plats där hon inte längre kan komplettera det manliga. Hon har i sin natur att skapa trivsel, men denna natur hotas ständigt av det
moderna. Kvinnan blir däremot inte sjuk, särskilt inte i neurossjukdomar, eftersom dessa beskrivs som just moderna. Blir hon det ändå beror det på att hon
inte längre är en Kvinna, utan en individ bland andra. Mindervärdighetskomplex kommer av en felaktig uppfattning hos henne, där hon inte tillräckligt
förmår att uppskatta och värdesätta sin roll som just Kvinna. De lösningar på
kvinnoproblemet som presenteras i litteraturen cirklar följaktligen oroligt runt
motsättningen Kvinna – kvinnor. Antingen är hon en Kvinna, då är lösningen
enkel, det är bara att tänka om, tänka rätt. Eller också är hon en av många kvinnor, då är lösningen helt enkelt att ordna upp sin egen praktiska situation efter
bästa förmåga.
Denna spänning mellan ideal och verklighet, mellan Kvinnan och kvinnor,
gör kvinnans tvetydiga plats i neurosdiskursen mer begriplig, men inte mindre
paradoxal. Måhända var det så att på ett ideologiskt plan måste kvinnan vara
Kvinna för att samhällsbygget skulle hålla ihop, för att det moderna, rationella
och automatiska inte skulle göra samhället kallt och omänskligt. Kanske är det
också mot den bakgrunden Myrdals och Kleins boktitel bör läsas: som ett försök att foga samman ideal och verklighet, statistik och djupt rotade föreställningar. De olika rollerna fördelas över tid: kvinnor rekommenderas använda
sina liv, sin tid och sina resurser för att bokstavligen hålla ihop samhällsbygget.
De skall utbilda sig, gifta sig, sedan föda barn, arbeta hemma och yrkesarbeta
deltid, för att sedan återigen gå ut på arbetsmarknaden när barnen klarar sig
själva. Från kvinna, till Kvinna och tillbaka igen. Den uppmätta översjukligheten hos kvinnor rörde således inte den Kvinna man samtidigt talade om och såg
framför sig, utan de andra; den formlösa, trötta och slitna grupp med en arbetsdag på 16 timmar och mindre än en timme fritid per dag.
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Neurosdiskursen och kvinnan utan plats under 1950-talet
I neurosdiskursen under 1950-talet finns en sorts besatthet av att namnge och
beskriva allt, som om det diffusa, det obestämbara och omätbara, uppfattas
som hotfullt. Allt kan, allt ska betecknas, och ”neuros” eller ”nervöst” är den
beteckning som sätts på allt det som inte kan mätas eller observeras. Både i
medicinens praktiska och publika sammanhang fungerar neurosen som utfyllnad. När som helst under utredning kan nervositet åberopas, som en förklaring
när patientens beteende eller symtom inte svarar mot objektivt verifierbara
tecken. Var som helst, inuti kroppen, i personligheten eller i individens sociala
omständigheter kan det nervösa placeras, som ett namn på diskrepanser och
glapp mellan upplevt och mätbart, krav och förmåga.
Denna funktion hos neurosen svarar mot, och skapas i relation till, föreställningar kring samhället och välfärdsstaten. Då diagnosen neuros tilldelas människors oförmåga att möta samhälleliga och kulturella krav, frikänns samtidigt
samhället från ansvar på ett, i ett längre perspektiv, nytt sätt. Individens bristande förmåga, konstitution, eller upplevelse av psykiskt trauma blir själva fixpunkten för konceptualiseringen av neuros som sjukdom. Kön, precis som
klass är underordnat, eftersom oförmåga att möta påfrestningar och krav görs
till ett individuellt drag, en oförmåga som är en produkt av arv, miljö och omständigheter tillsammans.
Litteraturvetaren Sara Kärrholm noterar i sin avhandling Konsten att lägga pussel: Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet att femtiotalets skönlitterära
produktion karaktäriseras av nästan total frånvaro av problematiserande samtidsskildringar. Det är som om det inte finns något att skildra eller problematisera i samtiden, vilket leder till att man i stället vänder blicken mot svunna tider,
alternativt mot framtiden, för att kunna berätta litterärt.294 Litteraturprofessorn
Lisbeth Larsson talar om författarnas ”flykt till provinsen” under samma tid
som just ett sökande efter en möjlig position att diskutera samhället utifrån.295
Till skillnad från de animerade diskussioner som fördes kring modernitet, degeneration, nerver, neurasteni och hysteri kring sekelskiftet finns ingen generell
övertygelse om att samhället är problematiskt under 1950-talet, och inga begrepp för att beskriva generella problem innanför det starka samhällets murar.
Det moderna är ett löfte, inget hot. I neurosdiskursen finns följaktligen inga
samhällsproblem, där finns bara problem för samhället; logistikproblem och
”restnöd”. De neurotiska patienterna som strömmar till sjukhus och läkarmottagningar, löper gatlopp mellan läkare och upptar för många platser i väntrum
och på sjukhus är problem för samhället eftersom de befinner sig på fel plats,
inte som symtom på samhällelig sjukdom. Neurosdiskursens fixering vid den
294 Sara Kärrholm, Konsten att lägga pussel: Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet (Stockholm/Stehag 2005), s. 206–208.
295 Lisbeth Larsson, ”Tvånget att berätta”, i Hotad idyll: Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig,
red. Kim Salomon, Lisbeth Larsson & Håkan Andersson (Lund, 2004), s 36–56.
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problematiska, konstitutionellt undermåliga individen opererar alltså i intim
relation med en positiv samhällssyn: i ett samhälle utan generella problem, och i
en modern utveckling som inte kan eller bör hejdas måste individen bära ansvaret, allt annat skulle innebära ett ifrågasättande av den givna strukturen. Eller i
mera generaliserande termer: i ett samhälle där betoningen ligger på kollektivet
– befolkningen – måste problem förläggas på individnivå, tillskrivas en grupp
som konstrueras som avvikare. På så vis skapar och upprätthåller neurosdiskursen en bild av samhällelig och kulturell harmoni och enhet: det är hos de nervösa och neurotiska problemen placeras, inte i samhället generellt.
Men, kön skapar problem i denna uppdelning. Kvinnor var enligt statistisken
mer drabbade av neuroser och oftare sjukskrivna än män, ett faktum som inte
nämns annat än i förbigående när medicinen talar om neuroser. Det är som om
det könade inte har någon betydelse. Delvis kan detta förhållande förstås i relation till neurosdiskursens grundläggande uppdelning: mellan den friska medborgaren och den konstitutionellt undermåliga finns helt enkelt inte plats för
kön. Dessutom var det kvinnliga, vilket litteraturen om ”kvinnoproblemet”
visar, särskilt komplicerat: man talar inte om en kvinnlighet, utan om två. Dels
figurerar här Kvinnan, idealet, vars främsta funktion tycks vara att agera motvikt mot det moderna, rationella samhället: utan henne blir det starka samhällsbygget kallt och själlöst, tycks det. Hon kan inte bli ”stressad” eller neurotisk,
eftersom den sortens sjuklighet via en koppling till det moderna görs till hennes
antites. Dels figurerar här också kvinnorna, den månghövdade skara av trötta,
slitna och utarbetade kvinnor vars liv och tid upptas av ständigt pågående arbete, hemma som borta. Men denna stora grupp kvinnor beskrivs inte i första
hand som neurotiska, snarare sjukskrivna i kvatitativ mening.
Mellan neurotiker i allmänhet och sjuka kvinnor i synnerhet är dessa skillnader inbyggda i den terapeutiska arsenalen: för neurotiker har den rekommenderade terapin två sidor, för kvinnor bara en. Terapi för nervösa patienter består
dels i ”psykoterapi”, alltså samtal som syftar till att låta patienten lätta sitt hjärta,
men också att få honom eller henne att inse sina egna begränsningar, ”anpassa
sig” efter sin konstitution. Dels finns den mer konkreta terapeutiska ansatsen,
en ansats som riktar in sig på att placera om den neurotiska patienten till en
annan miljö, ett annat sammanhang. Yrkesrådgivning, arbetspsykologi- och
psykiatri är exempel på en terapeutisk ambition som opererar såväl på ett ideologiskt som ett konkret plan. I praktiken kunde det hela fungera så att överläkaren själv arrangerade patientens omplacering på arbetsplatsen direkt från sjukhuset. På ett mer generellt plan talar man om yrkesrådgivning och anlagstestning, arbetspsykologi och olika typer av social rådgivning. Denna terapeutiska
ambition, och dess materiella institutioner utgör neurosdiskursens viktigaste
konkreta fundament, och en omhändertagande sida som för att kompensera för
dess hårda omdömen om neurotikerna. Det starka samhället, via medicinen,
betraktar förvisso de konstitutionellt svaga och neurotiska individerna som
avvikare, men de är avvikare som med alla medel skall hjälpas in i samhällsgemenskapen – placeras om och placeras rätt – igen.
116

För kvinnan i egenskap av kvinna finns däremot inga sätt att införlivas i
samhällsgemenskapen som medborgare, tvärt om. Hon erbjuds i stället konkret
och handgriplig hjälp för att förmås att stanna på sin post som ankare och fyrvaktare, som cement i samhällsbygget. Andningshål i form av husmorssemester,
kortare reträttmöjligheter med hjälp av hemvårdarinnor och en förkortad arbetstid med hjälp av tidssparande maskiner och halvfabrikat skall underlätta
hennes tillvaro, inte förändra den. Med hjälp av dessa åtgärder och maskiner
skall den slitna hemmafrun uppgraderas till att bli en Kvinna, ett ideal som i
sina fundament är allt det som samhället inte är: icke-modern och tidlös.
De åtgärder som diskuteras för neurotiskt sjuka och för kvinnor svarar mot
skilda premisser: de neurotiskt sjuka diskuteras och behandlas utifrån en målsättning att göra dem arbetsföra, att inlemma dem i samhället igen. För kvinnor
handlar de åtgärder och insatser som finns att tillgå om idealet som målsättning.
Den neurotiskt sjuka skall bli samhällsmedborgare, kvinnan däremot skall
(för)bli Kvinna. Kvinnan skall anpassas, inte inpassas, men samtidigt skall hon, i
sin anpassade form, användas för att fylla ut luckor och glapp i sitt eget liv såväl
som i samhällets strukturer. Ett ideal, men två roller.
Skevheten i hur kategorin kvinnor beskrivs och opererar, både i talet om
neuroser och i talet om kvinnan kan kanske förstås som en i sitt sammanhang
logisk konsekvens av de dubbla rollernas doktrin. Det var oklart vad ”kön” när
det gällde kvinnor innebar, och följaktligen också oklart hur kön i relation till
neuroser, sjuklighet och sjuktal skulle förstås.
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Bild 2. Stressen. Bilden är hämtad från Lennart Levis Från sjuksäng till arbetsbänk (1966),
en bok publicerad av Personaladministrativa rådet. Bilden illustrerar hur den under
1960-talet framväxande stressforskningen tänkte sig människan i relation till stressen.
Att figuren är en streckgubbe är talande: nu tänker man sig människan som en generell,
biologisk organism – alla är lika – och stressen eller påfrestningarna som utifrån drabbande.
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III. Stress och normalitet

Sextiotalet – en bakgrund
Det svenska 1960-talet var en tid då synen på människan förändrades. Både
inom medicinen och utanför började man tala om ”stress” som synonym eller
komplement till neuroser och nervösa besvär. Parallellt med ”60talsradikaliseringen” skedde en revolution i det tysta: den konstitutionellt svaga
neurotikern fick sällskap av en biologiskt och psykiskt normal, men stressad,
människa.1 Svårmätbara symtom var inte längre med självklarhet ”nervösa”, i
stället kunde de lika gärna vara ”stress-symtom”, externt snarare än internt
konnoterade. Därmed blev symtomen samtidigt disciplinärt hemlösa: stress är,
som nämnts inledningsvis, inte någon medicinsk diagnos utan snarare ett begrepp som inom medicinen betecknar generella påfrestningar och människans
fysiologiska svar på dessa. Neurosdiskursens transformation till stressdiskurs –
nervösa symtoms förvandling till stress-symtom och den nya människa denna
förändring skapade – finns i centrum i detta kapitel.
Stress-diskursen förutsatte inte bara en ny människa, utan också ett nytt perspektiv på samhället. Läkarna och medicinen utmanades av nya discipliner under 1960-talet, främst beteendevetenskaperna sociologi och psykologi. De nya
samhällsvetenskaperna ställde nya frågor, och kom att underminera tron på
naturvetenskapen och dess funktionärer som absolut objektiva. Historikerna
Klas Åmark och Bill Sund påpekar att då LO anställer en egen medicinsk expert
år 1964, läkaren Erik Bolinder, var detta ”ett uttryck för en misstanke om att
experterna inte är opartiska”.2 Makarna Inghe formulerade i Den ofärdiga välfärden
ett kritiskt och ifrågasättande perspektiv på samhällets utveckling, och mot
slutet av 1960-talet började Låginkomstutredningen publicera statistik som
radikalt motsäger bilden av samhället som alltmer jämlikt.3

För en diskussion kring 1960-talsradikaliseringen, se Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse
(Stockholm, 2002), s. 11.
2 Bill Sund & Klas Åmark, Makt och arbetsskador under 1900-talet (Stockholm, 1990), s. 44, 67.
3 Jenny Andersson, Mellan tillväxt och trygghet: Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden (Uppsala, 2003), s. 46–50.
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En sociologisk undersökning av LO-medlemmarnas arbetsvillkor blev startskottet för en vital debatt om arbetsmiljö under sextiotalets andra hälft, och
diskussionen fokuserade i högre grad än tidigare de anställdas upplevelse av
arbetsmiljön.4 Patienternas upplevelse av sjukvården diskuterades också, till
exempel i sociologen Joachim Israels Hur patienten upplever sjukhuset. Israels undersökning är tidstypisk som exempel på hur fokus glider; från läkarens och
medicinens perspektiv mot patientens upplevelsesfär, från fysiska risker och
ergonomi till upplevda krav och psykiska påfrestningar.
Idéhistorikern Lena Lennerhed konstaterar i sin avhandling om sexualdebatten under 1960-talet att sexualiteten var ett av många områden som ”sociologiseras” under denna tid:
Detta påstående ska inte uppfattas som att det föreligger en motsättning mellan medicin och sociologi, men en viss förskjutning i både vetenskapens och
det allmänna intresset kan ändå sägas ha skett, från läkarvetenskapens sexualpatologi till sociologins kartläggningar av ’den vanliga människans’ beteende.5

Lennerheds beskrivning av skeendet är giltig också för medicinens relation till
människans beteende och sjuklighet även på andra områden än det sexuella.
Precis som Lennerhed påpekar skedde en förskjutning från att beteckna avvikelser från det ”normala” som ”patologi” till ett perspektiv som mer betonade
människan som stereotyp. Alla kunde bli sjuka, det blir under 1960-talet en
fråga om olyckliga omständigheter snarare än om medfödd ”svaghet”. I 1965
års upplaga av Klassifikation av sjukdomar återfinns en ny diagnoskategori som
kan betraktas som illustrativ för denna förskjutning: under rubriken ”Patologiska personlighetstyper, Abnormt beteende hos barn”: nr 324,00, ”Miljöbetingade
beteenderubbningar vid normal (ordinär) grundpersonlighet”.6
Stressbegreppet kom att beteckna förskjutningen från det patologiska mot
det normala inom medicinen. Den kanadensiske endokrinologen Hans Selye
hade formulerat sin teori om stress-reaktionens tre stadier redan under trettiotalet, men år 1958 kom hans sammanfattande verk Stress (The Stress of Life) ut på
svenska.7 1960 kom läkaren och sedermera stress- och rehabiliteringsforskaren
Lennart Levis lilla skrift Stress i försäkringsbolaget Thules serie Vår hälsa, och
trycktes om i ett antal upplagor.
Parallellt med det nyvaknade intresset för stress börjar medicinen också diskutera rehabilitering. I samband med att möjligheten till förtidspension vid
minst femtio procents varaktigt nedsatt arbetsförmåga infördes i början av
sextiotalet, kom också regeln om att försäkringskassan skulle undersöka beho-

Sund & Åmark, Makt och arbetsskador, s. 45–50.
Lena Lennerhed, Frihet att njuta: Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet (Stockholm, 1994), s. 204.
6 Klassifikation av sjukdomar, Del 1, Systematisk förteckning, utg. av Kungliga Medicinalstyrelsen
(Stockholm, 1965), s. 27.
7 Hans Selye, övers. Bernt Bernholm, Stress (Stockholm, 1958).
4
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vet av rehabilitering senast efter nittio dagar.8 Rehabilitering blev därmed ett
expanderande fält för läkare, psykologer, psykiatriker och sociologer på ett teoretiskt såväl som ett praktiskt plan. Den under femtiotalet så angelägna frågan
om individens rätta plats och inpassning i samhället kom så att under sextiotalet
utmynna i en riktad utbyggnad av de instanser och den expertis som skulle
hjälpa sjuka och handikappade med just detta.
Också sjukhusen byggdes ut, och tog dessutom emot allt fler, och därmed
också en annan typ av patienter. Efterfrågan steg i takt med utbyggnaden, och
det visade sig att patienter sökte vård också för mindre akuta åkommor då möjligheten fanns.9 Sjukhusutbyggnaden var inte enbart en expansion i kvantitativ
mening: parallellt med utbyggnaden specialiserades medicinen i allt högre grad,
och nya subdiscipliner och fält växte fram samtidigt som diagnostiken blev
alltmer komplex.10 Specialiseringen av medicinen, som i efterhand betraktats
som en del av ”medicinens guldålder” uppfattades dock inte uteslutande som
positiv i samtiden. Snarare kopplades den ihop med alltmer negativt laddade
fenomen som effektivisering, rationalisering och byråkratisering.11 Röster höjdes, både inom och utanför läkarkåren, mot vad som uppfattades som en alltmer ”omänsklig” och anonymiserad sjukvård, och kritikerna ansåg att fragmentarisk kunskap ersatt gamla anspråk på helhetssyn.12
Stark kritik mot utbyggnaden av den psykiatriska vården hördes mot slutet
av sextiotalet: i den intensiva debatt som följde den så kallade Mentalhälsokampanjen åren kring 1969 kritiserades både psykiatrin generellt och arbetspsykologin speciellt för att gå maktens ärenden. ”Kapitalisterna” var bara ute efter
vinst, staten endast intresserad av att bevara status quo, menade kritikerna.
Psykiatrikerna Erland Mindus och Curt Åmark fick se sina välmenande kampanjböcker anklagas för att vara uttryck för repression och illasinnad sjukdomsstämplig av oliktänkande.13 Här bör dock påpekas att debatten kring Mentalhälsokampanjen var en sak, det som skedde inom psykiatrin och medicinen en annan: i relation till femtiotalets neurosdiskurs framstår framför allt Åmarks teser
om arbetslivets och miljöns sjukdomsframkallande potential som smått radikala, en karaktäristik som hans kritiker säkerligen inte hållit med om.
År 1965 kom den första sammanhålla redovisningen av den allmänna sjukförsäkring som trätt i kraft 1955.
Rafael Lindquist & Staffan Marklund, ”Arbetslinjen i socialpolitiken”, i Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, red. Staffan Marklund (1992; Lund, 1995), s. 41–42.
9 Anders Åman, Om den offentliga vården: Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 18och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning (Uddevalla, 1976), s. 432–447, Roger Qvarsell,
”Läkaren mellan vetenskap och samhälle” i Ett sekel med läkaren i fokus: Läkarförbunder 1903–2003
Läkarförbundet (Stockholm, 2003), s. 158–160, se också Motzi Eklöf, Läkarens Ethos: Studier i den
svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890–1960 (Linköping, 2000), s. 349–350.
10 James Le Fanu, The Rise and Fall of Modern Medicine (New York, 1999), s. 159–207.
11 Jfr Östberg, 1968 när allting var i rörelse, s. 67–71.
12 Eklöf, Läkarens Ethos, s. 350, Anna Ohlsson, Myt och manipulation: Radikal psykiatrikritik i svensk
offentlig idédebatt 1968–1973, (Stockholm, 2008), s. 79–92.
13 Se Ohlsson, Myt och manipulation, särskilt kap. 2 och 6.
8
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Fig. 2. Sjuktal och kön under 1960-talet14

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Hemmafruar

Anställda kvinnor

Män generellt

Kvinnor
generellt

12,6
14,7
14,1
13,4
13,0
14,0
14,0

16,0
18,7
18,5
18,1
20,0
21,0
22,4

13,2
12,8
12,4
13,3
14,8
15,2
15,5
17,1
18,8
21,1

13,6
13,6
13,3
14,1
15,9
16,2
15,8
16,6
17,9
18,8

Tabellen visar sjuktal, som de redovisas i Riksförsäkringsverkets offentliga statistik mellan 1960
och 1969.

Riksförsäkringsverkets redovisning visade att kvinnor generellt hade ett högre sjuktal än män, fram till 1967.15 Det stora antalet hemmafruar utgjorde dock,
precis som under 1950-talet, ett statistiskt frågetecken: de omfattades nu förvisso av sjukförsäkringen, men hade en ”sjukfallsfrekvens” som låg långt under de
yrkesaktiva kvinnornas, 40,0 mot 82,5, vilket antyder att hemmafruarnas sjuklighet inte i lika hög grad syns i statistiken.16 Förvärvsarbetande mödrar med
barn i skolåldern eller yngre hade de högsta frånvarosiffrorna, ett faktum som
härleddes till att det inom socialförsäkringens ram inte fanns möjlighet för föräldrar (i realiteten mödrar) att stanna hemma med sina sjuka barn.17 I den så
14 För åren 1960–1962 redovisas inte hemmafruar och yrkesarbetande kvinnor separat. Källa:
Allmänna sjukkassor 1960, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1962), s. 32–33, Allmänna sjukkassor
1961, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1963), s. 32–33, Allmänna sjukkassor 1962, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1964), s. 34–35, Allmän försäkring 1963, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1965), s. 55–56, Allmän försäkring 1964, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1966), s. 27,
Allmän försäkring 1965, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1967), s. 26–27, Allmän försäkring 1966,
Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1968), s. 26–27, Allmän försäkring 1967, Riksförsäkringsverket
(Stockholm, 1969), s. 53–55, Allmän försäkring 1968, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1970),
s. 60–62, Allmän försäkring 1969, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1971), s. 54.
15 Med sjuktal avses ”antalet sjukdagar (dagar med sjukpenning eller sjukhusvårdsersättning)
belöpande på under ett år avslutade sjukdomsfall, dividerat med antalet inskrivna sjukpenningförsäkrade vid årets slut.”
16 Allmän försäkring 1963, s. 51.
17 Anita Nyberg, Tekniken: Kvinnornas befriare? Hushållsteknik, Köpevaror, Gifta kvinnors hushållsarbetstid
och förvärvsdeltagande 1930–1980 (Linköping, 1989), s. 232.
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kallade könsrollsdebatten kritiserades denna socialförsäkringsmässiga blindfläck, och man argumenterade för att socialförsäkringssystemet också borde
inkludera föräldrars hemmavård av sjuka barn.
Diskussionen kring könsroller inleddes i början av 1960-talet, och hämtade
delvis näring från den sociologiska ”rollteorin”.18 Alva Myrdal och Viola Klein
hade förvisso använt begreppet ”roll” i sin Kvinnans dubbla roller 1957, men
könsrollsdebatten markerade en annan inställning: Myrdal och Klein såg den
biologiska modersrollen som något i princip oföränderligt, en hållning könsrollsdebattörer och könsrollsforskare starkt tog avstånd från. I rollteorin betraktades könen som tilldelade olika roller beroende av biologiskt kön, roller som
nu kritiserades för att radikalt kringskära framför allt kvinnors möjligheter till
frihet och valfrihet. Könsrollsdebattens argument fick stort genomslag, och
framför allt hemmafrun fick utstå hård kritik. Liberalen Eva Moberg liknade
hemmafrusystemet vid prostitution, och i den klassiska artikeln Kvinnans villkorliga frigivning 1961 argumenterade hon för att kvinnan borde yrkesarbeta på
samma villkor som mannen. Hemarbete och barntillsyn skulle delas av föräldrarna – allt annat var ett utryck för att kvinnan var just ”villkorligt frigiven”:
hon förutsattes axla två roller under parollen ”valfrihet”, samtidigt som mannen
förbehölls en roll.
Debatten kring könsroller var redan från början något större än ”bara” en
debatt om könens positioner. Som idéhistorikern Jenny Olsson diskuterar i sin
avhandling grundades könsrollsdebatten i ett forskningsfält: den sociologiska
könsrollsforskningen.19 År 1962 utkom två verk, dels den sociologiska undersökningen Kvinnors liv och arbete, som kartlade och diskuterade kvinnors underordnade ställning i ekonomiska och sociala termer. Boken fick ett entusiastiskt
mottagande, och användes som underlag för politisk, facklig och medial diskussion och opinionsbildning hela 1960-talet.20 Samma år lämnade också Långtidsutredningen sin slutrapport, och redovisade slutsatsen att akut arbetskraftsbrist
skulle kunna påverka tillväxttakten i negativ riktning. Kvinnorna pekades i
Långtidsutredningens slutbetänkande explicit ut som den stora arbetskraftsreserven, och två till synes separata frågor kom att knytas samman.21
År 1967 framstår som ett märkesår, inte bara för att det – som hos Östberg
– med lite god vilja kan räknas som ett av ”strömkantringarnas år” strax innan
1968.22 I Riksförsäkringsverkets sammanställning av 1967 års sjuktal konstateras
att:
För första gången sedan den obligatoriska sjukförsäkringens införande är
männens genomsnittliga sjuktal (17,1) något högre än kvinnornas (16,6). Det18 Jenny Leontine Olsson, Kön i förändring: Den svenska könsrollsforskningen 1959–1979 (Stockholm,
2011), s. 23–28.
19 Olsson, Kön i förändring, s. 11, 39–51.
20 Yvonne Hirdman, Med kluven tunga: LO och genussystemet (Stockholm, 1998), s. 214–226.
21 Hirdman, Med kluven tunga, s. 280–282.
22 Östberg, 1968 när allting var i rörelse, s. 62.
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ta har sin huvudsakliga förklaring i att den stora kategorin hemmafruar, som
omfattar 42% av alla sjukpenningförsäkrade kvinnor, har ett lågt sjuktal
(13,0). Såväl bland anställda som bland företagare är kvinnornas sjuktal i genomsnitt högre än männens (20,0 mot 17,3 för anställda och 17,2 mot 16,7
för företagare).23

Trots att de anställda kvinnornas sjuktal är högre än männens och hemmafruarnas, noteras med återhållen förvåning att något skett i de breda kvinnolagren.
Vad? Historikern Yvonne Hirdman menar att just år 1967 markerar ”den slutgiltiga uppgörelsen med valfriheten”, alltså slutet för de dubbla rollernas
diskurs, en diskurs som länge varit maskerad till ett tal om kvinnors frihet att
välja.24 1967 slöt arbetsmarknadsorganisationer, politiska partier och debattörer
upp bakom tanken om kvinnors rätt, och plikt, till yrkesarbete. Kvinnornas
sjuktal höll sig på ett generellt plan under männens under hela återstoden av
sextiotalet, och antyder att vad det än var som hände 1967 så höll förändringen
i sig.25 Sammanhangen är dock komplexa och lämnar framför allt frågor kring
hemmafruarnas sjuktal obesvarade: varför tycks hemmafruarna plötsligt bli
mindre sjuka när kvinnor generellt förväntas yrkesarbeta?
De statistiska undersökningar som i allt snabbare takt publicerades under
1960-talet visar att skillnaderna mellan mäns och kvinnors sjuklighet inte längre
primärt konceptualiserades som kvantitativa. Sociologen Joachim Israel noterade i sin undersökning att ”utredning” som orsak till inläggning på sjukhus var
nästan dubbelt så vanlig för kvinnor som för män.26 Risken att insjukna i depression angavs enligt den fortsatt pågående Lundbyundersökningen till 17–18
procent för kvinnor och 8-9 procent för män.27
Samtidigt talade stressforskarna nästan uteslutande om män. Glappen mellan
publika nivåer och praxisnivåer, och klyftan mellan det manliga/neutrala och
det kvinnliga, djupnar och vidgas när man börjar tala om stress i stället för neuroser, tycks det. Den centrala frågan i följande kapitel är vad denna diskursiva
omstrukturering gör med svårmätbara symtom som värk, trötthet, hjärtklappning och magbesvär, och med människan: kunde man – och vem var ”man”? –
bli sjuk av stress, och inte minst, kunde kvinnor bli sjuka av stress?

Allmän försäkring 1967, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1969), s. 53.
Hirdman, Med kluven tunga, s. 250–251.
25 Allmän försäkring 1969, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1971), s. 56.
26 Joachim Israel, Hur patienten upplever sjukhuset (Uppsala, 1962), s. 25.
27 Se Gunnar Lundquist, Den olyckliga människan: En bok om normala och sjukliga depressioner (Stockholm, 1968) s. 97–99, där han diskuterar de fortsatta resultaten från Lundbyundersökningen.
23
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Utan diagnos
Praktiken 1960
I praktiken år 1960 är det tveksamt om det går att tala om en stabil (neuros)diskurs längre. Lika tveksamt är det att tala om en stabil stressdiskurs. Snarare är det så att olika parallella alternativ diskuteras i journalerna från Sabbatsbergs sjukhus medicinkliniker. Journalerna har dessutom förändrats strukturellt
i så måtto att rubrikerna har blivit fler, möjligen som en konsekvens av medicinens specialisering: fler diagnostiseringsverktyg skapade fler möjligheter att
undersöka och följaktligen fler områden att lyfta fram. Journaltexten är också
fylligare och beskrivningarna mer utförliga än tio år tidigare.
Nytt för år 1960 är rubriken ”Prel. Bedömning” (preliminär bedömning),
som i vissa journaler finns placerad efter rubriken ”status”. Under den noteras
läkarens inledande hypoteser, och ibland anges också de inledande ”åtgärder”
som sätts in i syfte att undersöka dessa hypoteser närmare. En annan ny företeelse är det så kallade ”läkarmeddelandet”, som i många fall ersätter eller kompletterar den tidigare slutanteckningen. Läkarmeddelandet riktas till den läkare
patienten vanligtvis behandlas av, och som remitterat patienten till sjukhuset.
Meddelandet är skrivet av behandlande över- och underläkare, åtminstone av
underskrifterna att döma, och har formen av ett kortfattat brev från en läkare
till en annan gällande patientens sjukhusvistelse. Läkarmeddelandet är alltid
placerat efter de löpande anteckningarna, och markerar precis som slutanteckningen en avslutning i journalen. Också tilltalet, språket, har förändrats och
blivit mer formellt år 1960; nu förefaller medicinen skriva ut information som
tidigare kommunicerades implicit. Samtidigt beskrivs patienten mindre formellt
och mer ingående än 1950. Hon eller han ger intryck av att tala om sina symtom och sin upplevelse av dem på ett öppenhjärtligt och avslappnat vis.
Där 1950 års diagnoser uppvisade en i stort sett enhetlig bild, med variationer nästan enbart på temat ”nervositet” och ”neuros” framstår 1960 som splittrat. Att journalerna nu förses med huvud- respektive bidiagnos förenklar inte
urvalet – tvärtom: denna uppdelning illustrerar snarare än förenklar de komplexa bedömningar medicinen gör, bedömningar min studie syftar till att undersöka.28 Jag har undersökt sammanlagt 66 journaler, 51 för kvinnor och 15 för
män. En av de vanligaste beteckningarna bland de journaler för kvinnliga patienter jag studerat extensivt år 1960 är ”Observatio”, alltså ”observation, utred28 Diagnoser skrivs ut på journalen enligt formeln H: huvuddiagnos, och B: bidiagnos, vilket
innebär att många patienter tilldelas två eller flera diagnoser. Åter aktualiseras alltså den urvalsproblematik som beskrivits inledningsvis, men på ett annat sätt än i föregående kapitel: 1960
redovisas huvud- respektive bidiagnos, men fall där huvuddiagnosen rör en tämligen banal somatisk åkomma, men där ett antal bidiagnoser betecknar svårmätbara symtom, förekommer frekvent. Dessa fall är naturligtvis svårhanterliga, urvalsmetodologiskt sett, och jag har gjort en
bedömning från fall till fall utifrån undersökningens frågeställningar.
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ning”; tolv kvinnliga patienter tilldelas denna beteckning i stället för en diagnos.29 En annan återkommande diagnostisk beteckning är symtombeteckningar, alltså fall där man som diagnos på journalens framsida anger ett symtom, till
exempel ”Fatigatio sine causa” (trötthet utan känd orsak), ”Arthralgia” (ledvärk)
eller ”Dolores abdominis” (magsmärtor).30 Tio kvinnliga patienter tilldelas symtombeteckningar.31 En rad olika varianter på asteni- och neurosdiagnoser förekommer också, sammanlagt tilldelas 15 kvinnliga patienter neuros, psykoneuros- och astenidiagnoser år 1960.32 De övriga journaler för kvinnliga patienter
jag undersökt fördelar sig på 13 fall där det framgår att något är oklart gällande
den somatiska huvuddiagnos som antecknats: det rör sig om patienter med två
eller fler diagnoser, varav någon betecknar svårmätbara, oklara symtom.33 Jag
har dessutom inkluderat en journal där patienten tilldelas diagnosen ”symtomata climacteria” (klimakteriesymtom), eftersom diagnosen är ovanlig och det
framgår av journalens framsida att andra diagnoser också varit påtänkta.34
Journaler för manliga patienter som inkluderats i undersökningen fördelar
sig, trots att jag inte haft någon uttalad ambition att enbart inkludera sådana fall,
främst över spektrat psykoneuros, neuros- och astenidiagnoser. Sex manliga
patienter tilldelas diagnosen ”psykoneuros/neuros”, två får diagnosen ”neurastenia” och tre diagnosen ”psykasthenia”.35 Ytterligare två ges beteckningen
”observatio”, en får en symtomdiagnos, ”myalgia”, en får en ”oklar” somatisk
diagnos.36 Diagnosmönstret har alltså förändrats för både kvinnor och män på
29 Arkiv 578 Sabbatsbergs sjukhus – medicin, serie F1A. Vol. 603: DTTL; vol. 620: LHFT;
vol. 621: LLRH; vol. 622: LPRP; vol. 623: NFDT; vol. 624: NJTN; vol. 626: NRHF; vol. 639:
BTPDL; vol. 645: BDDTB; vol 646: BDJLJ; vol. 648: BDRJJ; vol. 654: BFRPR.
30 Vol. 603: BRBR; vol. 608: FDTH; vol. 615: HPRT.
31 Vol. 602: BLPH; vol. 603: BRBR; vol. 606: DPJT; vol. 608: FDTH; vol. 613: HDFH; vol. 615:
HPRT; vol. 620: LFRF; vol. 623: NDNF; vol. 635: BTTNN; vol. 638: BTJJF.
32 Fördelningen kvinnliga patienter på sådana beteckningar som huvuddiagnos ut som följer:
”Reactio astenica” vol. 597: HPL; vol. 599: PPN: 2 patienter. ”Neurasthenia”, vol. 615: JTLD;
vol. 649: BFBFH: 2 patienter. ”Psychoneurosis, vol. 598: LBP; vol. 603: BRTB; vol. 630: PPBT;
vol. 640: BBBRL: 4 patienter. ”Neurosis”, vol. 601: BFHN: 1 patient. ”Psychastenia”, vol. 598:
LPJ; vol. 604: DBTF: 2 patienter. ”Asthenia”, vol. 611: FRTT; vol. 635: BTBLB, vol. 639:
BTPRN: 3 patienter. ”Reactio neurotica depressiva”, vol. 628: PJBF, 1 patient.
33 3 journaler rör barbituratförgiftningar: vol. 596: DNJ; vol. 628: PFHP; vol. 652: BFLJP. ”Gastrit + neurastenia”, vol. 597: HNJ: 1 pat. ”Febris reumatica?” + ”observatio”, vol. 597: JTD: 1 pat.
”Tinnitus aurium dx + cephalalgia”, vol. 602: BLLL: 1 patient. ”Hypertonia” + ”neurastenia”,
vol. 608: FDNP: 1 pat. ”Status post tbc” + ”neuralgia”, vol. 619: LBHB: 1 pat. ”Hyperchlorydia”
+ ”colitis”, vol. 622: NBRD: 1 pat. ”Cardiosclerosis?” + ”psychoneurosis”, vol. 643: BBNNT: 1
pat. ”Aenemia” + ”asthenia”, vol. 647: BDLJR: 1 pat. ”Infarctus cordis?” + ”psychastenia”,
vol. 652: BFLFN: 1 pat. ”Hypotensio” + ”neurastenia”, vol. 652: BFNPJ: 1 pat. Det rör sig om
patienter med två eller fler diagnoser (jag har här valt att skriva ut huvuddiagnosen först, samt
den diagnos som är relevant givet mina frågeställningar, till exempel neurasteni- eller psychoneuros).
34 Vol. 601: BHBR.
35 ”Psykoneuros/neuros”: vol. 599: PNJ, BBBR; vol. 600: BBHH; vol. 605: DHDF; vol. 610:
FLNT; vol. 652: BFLFD: 6 pat. ”Neurasthenia”, vol. 606: BNRN; vol. 627: PFTP: 2 patienter.
”Psykasthenia”, vol. 598: LHR; vol. 609: FHPD; vol. 640: BBTRL: 3 patienter.
36 ”observatio”, vol. 599: PNB; vol. 634: RNLR: 2 patienter. ”Status post contusionem – observatio”, vol. 602: BNLR: 1 patient. ”Myalgia”, vol. 604: DDJJ: 1 pat.
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så vis att en större spridning och en ny fördelning kan skönjas. Samtidigt har
inga nya huvuddiagnoser kommit till; i stället skrivs underkategorier till den
tidigare allomfattande neurosdiagnosen ut i klartext och snäva somatiska diagnoser har blivit vanligare.
Det brokiga diagnospanoramat, den nya formaliteten och de många journalrubrikerna tycks illustrera att förskjutningar skett på praxisnivå, i den vardagliga
vården. Frågan är vad det är som hänt? Hur kan den så vanliga beteckningen
”utredning” för kvinnor förstås i relation till den manliga övervikten av patienter med diagnosen ”psychoneuros”? Diagnostiseras svårmätbara symtom nu
efter mera könade linjer än tidigare?

Mötet: yttre faktorer och flytande struktur
Journalrubrikerna som beskriver patientens ”sociala hygien”, ”hereditet”, ”tidigare sjukdomshistoria”, samt ”status” finns, precis som i 1950-talskapitlet, i
fokus i det följande. Journaltexten har dock förändrats avsevärt sedan 1950. En
sådan förändring är att rubrikerna ”tidigare sjukdomar” och ”aktuellt” i vissa
journaler skrivs ihop, varför jag inkluderat exempel också från denna rubrik
nedan.
Under rubrikerna ”Social Hygien”, ”Hereditet”, ”Tidigare sjukdom” och
”Status” skönjs en förskjutning i fokus: det är som om läkarblicken nu fastnar
på patientens sociala omständigheter i högre grad än på (den ”nervösa”) individen:
Är hemmafru, bor tillsammans med sin make och två barn i en modern femrumslägenhet. Maken är köpman. Trivs bra, men hade det föregående halvår
mycket arbetsamt. Ej yrkesarbetande. Röker ej, ingen sprit. [---] Har ej längre
något intresse för äktenskapets samliv. Mellan mens inga blödningar eller
flytningar.37

Äktenskap, barn och bostad samt kvinnans menstruation, och mannens värnplikt, avhandlas på ett sätt som i stort följer samma mönster som år 1950. Patienten placeras alltså fortfarande i ett ”socialt nät”, där relationer till andra och
annat görs relevanta för den medicinska bedömningen. Individens trivsel finns
också med i bilden, men tillsammans med nya dimensioner: ovan beskrivs hur
patienten haft det arbetsamt, och att hennes intresse för samlivet har upphört.
Trivsel utesluter alltså inte en alltför stor arbetsbörda, i stället kan dessa faktorer
existera parallellt, och arbetsbördan tillmätas en egen status på ett sätt som sällan
förekom tio år tidigare.38 Läkarblicken har alltså skärpts för detaljer, och be37 Vol. 603: BRBR. Se också vol. 597: HPL; vol. 598: LPJ; vol. 599: BBBR; vol. 608: FDTH;
FDNP, vol. 610: FLNT; vol. 611: FRTT; vol. 615: HPRT; vol. 639: BTPDL för fler exempel på
hur sociala omständigheter och symtom flyter i varandra i beskrivningen.
38 Arbete, arbetsplatser och arbetsbörda har också en framträdande roll inledningsvis i vol. 652:
BFLFD; vol. 645: BDDTB; vol. 624: NJTN; vol. 622: NBRD; vol. 621: LLRH.
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skrivningen blivit mer fragmenterad och splittrad: faktorer som tidigare slogs
samman till en delas nu upp i mindre enheter.
Journaltexten har blivit längre och faktorerna fler. Information kring patienten flyter samtidigt mellan rubrikerna.
Soc. Hyg: 40-årig kontorist vid Kommissionsverket, frånskild sedan 1950. En
frisk son, 12 år gammal. Modern bostad om 1 rum och kök, hiss finns. Röker
4 cigaretter när hon är frisk, upp till 15 när hon är nervös. 0 sprit.
I-grav, I-para. Menstruationer täml. Regelb. Men sista tiden ibland rikligare
och kan förskjutas några dagar. I allmänhet typ 4–5/28. S. M. 16/1 pågår.
Ven. Neg.
Tid. Sjukd. Ingen rheumatisk feber, scarlatina eller difteri.
1958 hade pat. en period med psykiska påfrestningar då hon bl. a. höll på
med lägenhetsbyte i en lång kedja. Insjuknade dessutom i röda hund ganska
svårt. Efter det fick hon närmast ett nervöst sammanbrott.39

Information kring ”psykiska påfrestningar” och ”nervositet” nämns både under
rubriken ”social hygien” och ”tidigare sjukdomar”.40 Det förekommer också att
”tidigare sjukdomar” helt skrivs samman med rubriken ”aktuellt”.41 I jämförelse
med 1950 kan inte rubrikerna längre strukturera en sammanhållen berättelse om
patientens tillstånd, den medicinska uppmärksamhet journalen berättar om är
1960 påtagligt splittrad.42 Nervositet och påfrestningar, dåtid och nutid spränger
journalens rubrikstruktur och avslöjar en sorts narrativ osäkerhet hos medicinen; det är inte längre klart var det nervösa och det psykiska, det sociala och det
biologiska ska placeras, och vilken relevans det har i relation till tidigare eller
senare händelser.
Att arbetsbördan lyfts fram i beskrivningen av patientens livssituation är
vanligt år 1960, ofta i samband med noteringar kring ”jäkt”.43 Om en brödräknerska som sökt läkare för magbesvär står att läsa: ”Arbetet har varit jäktigt och
pressande men är nu litet lugnare.”44 En annan patients magbesvär ”[Ö]kar då
pat blir jäktad och före mens. [min kurs]”.45 Om en tysk kvinna som arbetat
som hembiträde noteras specifikt att hon ”har för övrigt under tiden här i Sve-

Vol. 623: NDNF.
Se också vol. 597: HNJ, HPL; vol. 649: BFBFH; vol. 652: BFNPJ för exempel på hur information vandrar mellan olika rubriker.
41 Se till exempel vol. 628: PJBF; vol. 648: 12955.
42 Montgomery Hunter, Doctors’ Stories, s. 87.
43 Vol. 597: HPL; vol. 598: LHR; vol. 599: BBBR; vol. 603: BRBR; vol. 606: DPJT (under aktuellt); vol. 608: FDNP; vol. 610: FLNT; vol. 615: HPRT; vol. 619: LBHB (hushållsarbete);
vol. 621: LLRH; vol. 652: BFLFD.
44 Vol. 615: JTLD.
45 Vol. 608: FDTH.
39
40
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rige varit frisk och orkat sköta sitt arbete u. a.”.46 Begreppet ”stress” förekommer sparsamt, men används bland annat i följande beskrivning:
En annan stressfaktor har varit att pat under de sista 2 åren utsatts för en förföljelsekampanj från grannar. Hon har beskyllts för att ha flirtat med en av
grannarna. Pat uppger att dessa beskyllningar äro helt grundlösa, har ej lett till
några som helst konflikter i äktenskapet, men förföljelsen från grannarnas
sida har varit mkt påfrestande [min kurs.].47

”Stressfaktor” kopplas i utsagan samman med andra termer som förstärker
stressbegreppets externa karaktär. Patienten har ”utsatts”, då hon ”beskyllts”
för att ha flirtat med grannen, ett skeende som dessutom beskrivs som en ”förföljelse”. Det begrepp som framför andra används för att beteckna de externa
påfrestningar patienten utsätts för är ”jäkt”48, men en rad andra benämningar
som fungerar som synonymer, till exempel ”pressande arbete”49, ”tungt arbete”50, ”dubbelarbete”51, ”påfrestningar”52 och ”press”53, förekommer också.
Patienten blir i dessa beskrivningar en oskyddad individ vars välbefinnande
påverkas av externa händelser. Påfrestningarna, stressfaktorerna, kommer utifrån, och därmed förskjuts också ansvaret i jämförelse med tio år tidigare. Den
nervösa patienten 1950 var aldrig helt utan skuld, eftersom hennes konstitution
– den hon var – alltid kunde förklara åtminstone en del av hennes sjukdomsbild. Så är inte längre fallet. Patienten i utsagan ovan förutsätts vara utan skuld
och utan ansvar, det som skett har skett utan att hon som individ har haft någon del i det hela.
Frågan om ansvar ligger, som bland andra Mikkel Borch-Jacobsen och Roy
Porter inskärper, i hjärtat av de svårmätbara symtomens historia. Frågor om
ansvar, orsak och skuld illustrerar vad som egentligen står på spel: vem är människan, vad styr hennes handlande: egenintresse eller omständigheter? Diagnosers och sjukdomsbilders status beror till stor del på hur ansvar fördelas mellan
interna och externa, fysiologiska och psykologiska faktorer, eftersom de i förlängningen tangerar frågan om människans, och samhällets, natur.54 På den
mikronivå journaltexten representerar illustreras att 1960 års patient är en ny,
mindre skyldig men mer utsatt människa.
Fokus på ”jäkt” som sjukdomsframkallande faktor har dock inte helt ersatt
nerver och nervositet som ett centralt tema i läkarens första bedömning. I stälVol. 613: HDFH.
Vol. 597: HNJ.
48 Vol. 608: FDTH, FDNP; vol. 615: JTLD.
49 Vol. 599: BBBR.
50 Vol. 615: HPRT.
51 Vol. 622: NBRD.
52 Vol. 597: HPL.
53 Vol. 652: BFNPJ.
54 Mikkel Borch-Jacobsen, Making Minds and Madness: From Hysteria to Depression (Cambridge,
2009), s. 109–118, Roy Porter, ”The Body and the Mind, The Doctor and the Patient: Negotiating Hysteria”, i Hysteria Beyond Freud , Sander Gilman et. al. (Berkeley, 1993), s. 235–240.
46
47

129

let används begreppen parallellt, och utesluter inte varandra. ”Nervositet” och
andra epitet som syftar till att beskriva patientens konstitution används också år
1960.55 ”Pat har aldrig tidigare legat på sjkh, men har däremot alltid varit mycket
astenisk och svag”, berättas till exempel om en äldre, kvinnlig patient som senare i journalen också beskrivs som ”nervös”.56 Utifrån kommande påfrestningar
har alltså 1960 en plats i den praktiska tolkningen av svårmätbara symtom, utan
att fokus per automatik riktas mot individens psyke och potentiella ”nervositet”. Det externa opererar i egen rätt, samtidigt som en ny och en äldre människosyn bokstavligen ställs sida vid sida i journaltexten.
Varför vissa, dock tämligen få, patienter beskrivs som ”nervösa” eller ”asteniska” medan andra inte gör det är i en inbördes jämförelse av journalerna
omöjligt att avgöra. Ett belysande exempel är den nyligen frånskilda kvinna från
Närke, som kommit till Stockholm utan att ha vare sig pengar eller bostad, och
med en sjukdomshistoria där ”nervös hjärtkramp” nämns. Kvinnan läggs in på
Sabbatsberg efter ett nattligt anfall av hjärtsmärtor och ”ångest” som inte kuperas med nitroglycerindroppar.57 Dessa omständigheter hade utan tvivel lett till
noteringar kring ”nerver” och ”nervösa besvär” år 1950, vilket inte sker år
1960. Inte heller kommenteras den socialt utsatta situation patienten befinner
sig i annat än i mycket neutrala ordalag. ”Pat. är nu ytterligt nervös och ej helt
klar”, berättas det om en annan patient, som gjort ett spektakulärt självmordsförsök.58 Det förefaller här som om det krävs mer uttalade psykiska symtom
hos patienten för att hon skall beskrivas som ”nervös” 1960, samtidigt som
begreppet delvis har tappat sin tyngd: att patienten beskrivs som ”nervös” betyder inte att hon senare tilldelas diagnosen neuros.
Den förskjutning som i praktiken skett kring patienterna med svårmätbara
symtom 1960 illustreras alltså i flera förhållanden i journaltextens inledning. För
det första är den tolkande medicinska blicken fokuserad på många detaljer samtidigt: antalet faktorer som betraktas som relevanta för patientens tillstånd blivit
fler. Journalens tillrättalagda och formaliserade struktur har börjat rämna –
precis som neurosdiskursen – det är inte längre givet var en viss upplysning ska
placeras, var nervositet, psykiska påfrestningar och jäkt hör hemma. För det
andra har utifrån drabbande jäkt, stress och påfrestningsfaktorer fått en betydligt mer framträdande roll i beskrivningen av patientens livssituation i stort.
Dessa faktorer kopplas inte, som fallet varit tidigare, direkt till nerver och nervositet hos individen, utan blir i stället externa. Därmed skymtar konturerna av
en ny människa i patienten; mer utsatt, men med en mindre skuld än tio år tidigare. För det tredje märks vad som närmast kan beskrivas som en godtycklighet
i bedömningen kring vem som är att betrakta som ’nervös’, konstitutionellt sett,

Se till exempel vol. 598: LBP, LPJ; vol. 608: FDTH; vol. 620: LHFT; vol. 623: NDNF;
vol. 628: PFHP; vol. 639: BTPDL.
56 Vol. 604: DBTF.
57 Vol. 620: LHFT.
58 Vol. 598: LPJ.
55
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eller inte. Faktorer som tio år tidigare med självklarhet inneburit en sådan koppling är inte längre automatiskt indikatorer på ’nervositet’.

Symtomen: 1960 års sjukdomsbilder
Trots att journaltextens inledning är splittrad och bitvis motsägelsefull, präglad
av parallella förklaringsmodeller snarare än en överordnad, skrivs ändå subjektiva, svårmätbara symtom in i ett sammanhållet sammanhang 1960. Den status
”trötthet” som sjukdomssymtom tillmäts i journalerna från år 1960 illustrerar
detta: från att ha varit ett förvisso ymnigt förekommande, men inte primärt,
symtom hos många patienter år 1950 har tröttheten nu, tio år senare, kommit
att inta en plats bland de absolut vanligaste primärsymtomen.59 Många patienter
söker sjukhuset med trötthet och kraftlöshet som huvudsymtom, och patienterna framhåller trötthetens invalidiserande inverkan:
Den sista tiden tilltagande trötthet. Av och till haft trötthetsperioder på senare år men spec. sedan dec. 1959. [---] Aptit u. a. Även dålig sömn, sömnen ytlig, orolig, vaknar lätt. Tidvis perioder med insomningssvårigheter. Dessutom
av och till frontal huvudvärk i samband med trötthetskänslan. Fryser lätt och
har troligen även haft blodbrist men ej behövt ta någon järnmedicin härför.60

Anteckningen illustrerar den förskjutning i fokus som kan iakttas vid en jämförelse med journalanteckningar från 1950. Här beskrivs inte en kropp som beter
sig på ett visst sätt, utan en individ som känner sig på ett visst sätt: patienten
”besväras” inte av symtomen, hon ”har” dem. Än tydligare blir denna fokusförskjutning i följande beskrivning:
Sista tiden har pat också märkt en tilltagande matthet, trötthet och sover mkt
bra på nätterna och är trött på dagarna. Hon har förlorat initiativkraften, orkar ej längre med sitt arbete i samma utsträckning som tidigare.61

Att ”inte orka” är ett återkommande uttryck i utsagor kring trötthet, ofta direkt
kopplat till arbete och arbetsuppgifter.62 Det är i relation till arbetet eller arbetsbördan som tröttheten blir ett problem. En ny individ kan skönjas här, någon
som är både en kropp och ett jag på samma gång: det talas inte primärt om
manifestationer, utan om hur patienten känner sig. I den trötthetsupplevelse som

Vol. 597: HNJ, HPL; vol. 598: LHR; vol. 601: BHBR; vol. 603: BRBR, DTTL; vol. 604:
DBTF; vol. 609: FHPD; vol. 611: FRTT; vol. 615: JTLB; vol. 622: LPRP; vol. 645: BDDTB;
vol. 652: BFNPJ; vol. 654: BFRPR.
60 Vol. 603: DTTL.
61 Vol. 611: FRTT.
62 Se till exempel vol. 603: BRBR; vol. 615: JTLD; vol. 622: LPRP; vol. 645: BDDDT; vol. 652:
BFNPJ.
59
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skrivs fram i journalen finns samma komponenter som diskuterades inledningsvis; arbetet och en förskjutning mot den individuella upplevelsesfären.63
Att jaget och kroppen smält samman till ett helt är ett gemensamt drag för
de patienter som möter läkaren år 1960. Då en yngre kvinna som nyss återkommit från en längre tids vistelse utomlands berättar sin historia för läkaren
infogas den i sin helhet under rubriken ”Aktuellt”.
Kände sig mkt ensam och isolerad. Led av att ej ha ngt arbete, som hon var
van vid. [---] Sökte vid återkomsten till Sverige genast dr Andersson, då hon
fortfarande kände sig mkt nervös, trött, nere. Blir mkt lätt upprörd och ångestfylld. Har cancerfobi. Har besvär av framför allt pirrande, stickande sensationer i huvudet från tinningarna mot bakhuvudet.64

De symtom journalen här berättar om bäddas i beskrivningen in i så mycken
annan information att de är svåra att urskilja, och journaltextens berättare är
delvis analog med patienten. Patienterna talar inte längre enbart om sin kroppsliga sjuklighet – i utsagan ovan nämns de somatiska symtomen i förbigående,
som om patienten kommit att tänka på dem först då hon blivit tillfrågad – utan
snarare om symtomen i relation till patienten själv och hans eller hennes situation.65 I journalen infogas en stor del av denna information under rubriken
”Aktuellt”, och i vissa journaler skrivs också rubriken ”aktuellt” bokstavligen
ihop med ”tidigare sjukdomar”. Som i utsagan ovan beskrivs en situation där
patienten har känt sig på ett visst sätt tidigare, där hon känner sig och är på ett
visst sätt nu och har besvär av vissa sensationer. Nutid och dåtid flyter samman,
precis som fysiska manifestationer flyter samman med psykiska och känslomässiga. Den tydliga skiljelinje mellan då och nu, objektivt och subjektivt, illness
och disease, som var så närvarande i journalerna 1950, är borta.
Samma flytande karaktär har journalberättelsen om en 40-årig kontorist, som
mått underligt i flera månader. Problemen inleddes med att hon började få…
…underliga tankar, t. ex. fick hon för sig att en flicka på arbetsplatsen var arg
på henne. Gick och grubblade på detta i flera dagar och när hon en morgon i
slutet av april kom till sitt arbete och såg flickan svimmade hon. Har sedan
dess varit sjukskriven. Dagarna närmast denna händelse grubblade hon fortfarande mycket över flickan men insåg sedan hur löjligt det var. När hon befriades från dessa tankar började hon få nya ”tvångsföreställningar” som hon
kallar dem. Kunde t. ex. inte komma ihåg ett namn och när hon på kvällen
hade lagt sig kunde hon inte somna om för att hon grubblade över vad en
viss person hette. Även detta har avtagit så småningom. [---] Tidigare har pat
alltid tyckt att hon lagt av sig bekymren med kläderna på kvällen men nu är
det tvärt om, hon tänker alltid på alla problem när hon lagt sig och kan inte
Jfr Sund & Åmark, Makt och arbetsskador, s. 45–46.
Vol. 603: BRTR.
65 Denna tendens syns också i också i vol. 597: HNJ; vol. 598: LHR, LPJ; vol. 606: DPJT;
vol. 610: FLNT; vol. 611: FRTT; vol. 615: HPRT; vol. 619: LBHB; vol. 621: LLRH; vol. 622:
LPRP, NBRD; vol. 638: BTJJF; vol. 649: BFBFH.
63
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sova. [---] För 1 vecka sedan satte pat. sig upp hastigt och sträckte sig efter ett
glas vatten när hon plötsligt fick yrsel. Denna hade delvis rotatorisk karaktär
men dessutom beskriver pat det som ett diffust gungande.66

Här berättas om ett långtgående skeende som inleds med en typ av upplevelser
men avslutas med en annan.67 Bortsett från att patienten refereras till i tredje
person, kunde utsagan ha skrivits i jag-form: också här är skiljelinjen mellan
objektivt och subjektivt, mellan läkarens röst och patientens, upplöst. Den hierarki som skymtade, och de frågor som kunde anas i journaltexten 1950, syns
inte längre lika tydligt 1960. Patientens symtom, hennes ”tvångsföreställningar”,
kopplas dessutom till hennes arbetsplats och hennes relationer. Det sjukliga, det
som presenteras som potentiellt patologiskt, är ofta på detta sätt relaterat till
patientens funktion i arbetet och relationer till andra människor.
De sjukdomsbilder som presenteras år 1960 är alltså sjukdomsbilder där tid
och tolkning förskjutits i jämförelse med 1950. Tidigare var det oftast läkaren
som kopplade samman patientens symtom med hennes sociala situation och
arbetsrelationer. I praktiken 1960 möter en patient som av journaltexten att
döma redan fullföljt, eller är på väg att göra denna tolkning själv.
Detaljerade upplysningar är, precis som i journalens inledning, ett utmärkande drag också under rubriken ”aktuellt”. I beskrivningen av en kvinna som efter
en operation inkommer för utredning för att eventuellt sjukpensioneras, beskrivs hennes kroppsliga sensationer målande och utförligt:
Ryggbesvären har karaktär av molvärk av varierande intensitet. Ofta känner
pat även brännande stickningar. Hon är alltid medveten om smärtorna och
deras intensitet och det gör att hon ibland har svårt att sova. Smärtorna förbättras vid vila, men accentueras vid arbete. Sålunda har hon svårt att dammsuga dock kan hon diska, laga mat och duka. [---] Förutom värk och smärtor
besväras patienten av en svår ömhet. Ömheten är mest accentuerad över mediala delen av skulderpartiet, men sträcker sig även upp emot axeln och ned
mot midjan. Ömheten är mycket uttalad även för lätta beröringar, sålunda
har hon svårt att borsta sig i samband med bad och hon har mycket svårt att
ligga på vä sida.68

Patienten ”känner” och ”är medveten” inte bara om vilken typ av smärta, men
också vilken grad denna har och smärtans relation till olika vardagliga bestyr.
Det är som om de somatiska symtomen inte längre bor enbart i kroppen, utan
intagit en position mellan kroppen och patientens vardagsmiljö. I relation till
1950 års journaler är denna individualiserade beskrivning ny: 1950 fanns stan-

Vol. 623: NDNF.
Huruvida det är patienten som själv kopplar samman dessa händelser vet vi naturligtvis inte,
kopplingen kan lika gärna vara resultatet av läkarens bedömning. Faktum kvarstår dock att patienten uppenbarligen berättat följande händelser, och därigenom givit medicinen möjligheten att
koppla samman dem.
68 Vol. 619: LBHB.
66
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dardiserade frågor (om hjärtsymtom och trappor till exempel), 1960 är det patientens egna, individuella plats och göromål som beskrivs.
Olika typer av värk och smärtor har, precis som trötthet, fått en mer framträdande position bland de sjukdomsbilder som beskrivs.69 Trots olika smärtlokalisation ger patienterna intryck av att, precis som i fallet ovan, att nära observera sig själva och sina kroppsliga sensationer. ”Besvären komma på först då
pat. lagt sig men även en viss stelhet i fingrarna då pat vaknar”, skriver läkaren
till exempel om en patient med ledvärk.70 Beträffande en kvinna som insjuknat i
samband med en trafikolycka ett par år tidigare berättar journalen målande om
patientens upplevelse.
Hennes nu aktuella är huggande smärtor som är mest koncentrerade till låren.
Dessutom tycker hon att båda benen svullnar framför allt vä, svullnaden är
mest uttalad över vristerna. [---] När hon ligger med benen plant eller när
hon böjer sig ner kan hon få svåra krampsmärtor i låren. Hon har vidare besvär av huggande smärtor i huvudet mest på hö sida.71

Smärta och värk delas här upp i en rad underavdelningar och kategoriseras i
grupper om art (stickande, huggande, molande, brännande), grad (svår, lätt), tid
på dygnet, relation till arbete och ansträngning samt påverkbarhet med hjälp av
terapier (vila, värme, rörelse, smärtstillande medel). Smärtan kopplas samman
med patientens dagliga liv. När patienten gör en viss sak, känns smärtan på ett
sätt, när hon gör en annan, känns smärtan på ett annat sätt. Ovan finns hela
spannet av tolkningar och perspektiv representerade: patienten ”besväras”,
”tycker” att benen svullnar och ”får” kramp i låren. Blicken i beskrivningen
irrar, vet inte vilket perspektiv som är primärt.
Både trötthet och smärta har alltså i praktiken gått från att ha funnits utanför
en kulturellt sanktionerad ”symtom pool” till att ingå i densamma.72 Det fokus
på hjärtat som var ett tydligt karaktäristikum för många kvinnliga patienter år
1950 har samtidigt trätt i bakgrunden, även om det fortfarande förekommer.73
Den år 1960 vanliga tröttheten kan delvis kopplas till två faktorer. Dels hade
sjukvården generellt blivit mer tillgänglig, vilket sannolikt skapade ett större
utrymme för trötthet som symtom för patienten, och som sjukdomstecken för
medicinen: patienten sökte vård och medicinen erbjöd vård också för mindre
alarmerande tillstånd när utrymme – bokstavligen såväl som bildligen – blev
tillgängligt.74 Dels kan de förändringar i socialförsäkringen som diskuterades vid
Se till exempel vol. 606: DPJT; vol. 608: FDTH; vol. 626: NRHF; vol. 613: HDFH; vol. 615:
HPRT.
70 Vol. 608: FDTH.
71 Vol. 628: PJBF.
72 Shorter, From Paralysis to Fatigue, s. 5-10, samt 295–301. för diskussion kring begreppet ”symtom pool”, samt trötthet och smärta som vanliga symtombilder.
73 Se till exempel vol. 601: BFHN.
74 Jfr Urban Herlitz, Om den offentliga sektorns framväxt (Lund, 1989), s. 38–43. Att sjukvården blivit
mer tillgänglig skall dock inte enbart förstås som att den byggts ut: snarare spelade det förändrade
69
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tiden kan också ha spelat en roll: som nämndes inledningsvis infördes nya regler
för rätten till förtidspension under 1960-talets första år, regler som dels mjukade upp kraven för att få förtidspension, dels innebar att patientens arbetsförmåga skulle utredas innan förtidspensionering blev aktuell.75 Förtidspension
nämns dock bara i två journaler från 1960, i ett fall som uttrycklig inremitteringsorsak, i det andra fallet av patienten själv.76 Trötthet var också en av stressteorins grundstenar: trötthet var en av de tidiga alarmsignaler den stressade
människan förutsattes uppleva, och kan kanske mot den bakgrunden ha tolkats
som ett mer allvarligt symtom än tidigare.
Edward Shorter menar att både trötthet och smärta blev vanligare som symtom då den neurologisk/motoriska förklaringsmodellen successivt byttes ut
mot en psykologisk. Han menar att detta dels beror på att patienter uppvisar
symtom läkaren förväntar sig se, dels att trötthet och smärta till skillnad från
neurologiska symtom, inte går att motbevisa.77
Journalcitaten ger dock vid handen att det inte enbart är symtombilden som
förändrats, utan också patienten. Skillnaden kan beskrivas som att patienten
inte längre finns ”bakom” en kropp som visas fram och uppvisar vissa symtom.
I stället kommer patienten till läkaren med en berättelse kring sig själv och sin
situation, där kroppsliga manifestationer är en del i en större helhet. Det motstånd mot psykologiserande tolkningar Shorter förutsätter hos patienterna tycks
inte i särskilt stor utsträckning finnas hos patienterna på Sabbatsberg. I stället
förefaller patienterna betrakta sin upplevelse som det centrala, och upplevelsen
av symtom kopplas samman med hans eller hennes liv i övrigt.
Inom det medicinhistoriska forskningsfältet framförs ibland en tes som tycks
motsäga Shorters: man menar att diffusa, svårmätbara symtom och sjukdomsbilder har varit mera lika än olika över tid. ”Samma” patienter med samma symtom finns kvar i den medicinska vardagspraktiken, men under nya diagnostiska
etiketter och förklaringsmodeller, menar exempelvis Pietikainen.78 Mot bakgrund av journalerna från Sabbatsbergs medicinkliniker tycks det vara ett för
förenklat påstående. Symtombilderna förändras påtagligt mellan 1950 och 1960,
en förändring som dessutom förefaller korrespondera med hur medicinen betraktar patienten och hur patienten uppfattar sig själv. Att det, som Shorter
antyder, entydigt skulle handla om patienternas motstånd mot psykologiska
sjukdomspanoramat också in, i så måtto att infektionssjukdomar som före penicillinet krävt långa
vårdtider och mycket behandling nu kunde avhjälpas snabbt.
75 Rafael Lindquist & Staffan Marklund, ”Arbetslinjen i socialpolitiken”, i Rehabilitering i ett samhällspespektiv, red. Staffan Marklund (1992; Lund, 1995), s. 41.
76 Vol. 619: LBHB (inremitteringsorsak); vol. 620: LFRF (av patienten själv).
77 Shorter, From Paralysis to Fatigue, s. 277–294.
78 Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 359. Se också Elaine Showalter, Hystories: Hysterical Epidemics and Modern Culture (1997; London, 1998). Showalter argumenterar för att symtomen förvisso
förändras, men menar samtidigt att det hon kallar för ”the hysterical enegry” är konstant., s. 15.
Se också Simon Wessley, ”Neurasthenia and Fatigue Symptoms”, i A History of Clinical Psychiatry:
The Origin and History of Psychiatric Disorders red. German Berrios & Roy Porter (London, 1995)
s. 519–521.
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förklaringsmodeller verkar inte troligt, snarare ser det ut som om talet om
trötthet och smärta kan kopplas till en en förändrad självbild hos patienterna.
De sjukdomsbilder som beskrivs i journalerna år 1960 har alltså förändrats
avsevärt i jämförelse med 1950. För det första utgörs många patienters sjukdomsbild av tidigare sparsamt förkommande symtom som trötthet och smärta.
För det andra är det en förändrad patient som talar, en patient som tillmäter sin
upplevelse av symtom och sjukdom större betydelse än tidigare. För det tredje
har den medicinska tolkningen tidigarelagts: de kopplingar mellan exempelvis
arbete och symtom som förut presenterades som ett resultat av medicinens
’detektivarbete’, tycks nu redan ha fullföljts av patienten själv, innan eller i samband med hennes möte med läkaren.

Utredningen: från frågeställning till – ingenting
Journaltexterna från 1960 varierar mycket i omfång. I vissa journaler finns bara
en anteckning om utskrivning utöver de inledande, anamnestiskta noteringarna.
I andra berättas ingående om provtagningar, resultat, patientens agerande och
insatta och utsatta terapier. I centrum i det följande står den pågående process där
patientens symtom tolkas och översätts av medicinen och läkaren.
Nya företeelser är som nämndes inledningsvis rubriken ”Prel. Bedömning”,
ofta placerad efter rubriken ”status”, samt det ”läkarmeddelande” som i många
fall ersätter eller kompletterar den tidigare slutanteckningen. Den nya rubrik,
”preliminär bedömning”, som tillkommit i journalen anger ett anslag som direkt
kontrasterar mot hur journalens berättelse konstruerades år 1950.
Prel. Bedömande: En 38-årig kvinna med Rh-immunisering som efter senaste
partus för 3 år sedan ökat i vikt. Sista månaderna dessutom torr hud, spröda
naglar, glanslöst hår, matthet, sömninghet och ökad irritation för omgivningen. Frågeställning: Myxödem? Hypotalamustumör?79

Patientens symtom knyts alltså redan inledningsvis samman med en specifik
frågeställning. Även i journaler där rubriken inte är utskriven finns anteckningar
som tycks fylla motsvarande funktion.80 Det är troligt att den preliminära bedömningen som rubrik dels spelar en praktisk roll, då den (för den invigde)
anger vilka prover och undersökningar som skall göras. Den endokrinologiska
diagnostikens alltmer specialiserade metoder är sannolikt en viktig faktor i detta
sammanhang.81 Att frågeställningar anges i klarspråk i journalen illustrerar samVol. 611: FRTT. Se också vol. 598: LBP; vol. 602: BLPH; vol. 615: JTLD; vol. 620: LFRF;
vol. 640: BBBRL för ytterligare exempel på hur en ”preliminär bedömning” skrivs in i journalen.
80 Se t. ex. vol. 600: BBHH (man); vol. 608: FDNP; vol. 639: BTPRN för exempel på hur en
frågeställning formuleras inledningsvis, dock utan specifik rubrik.
81 Inom endokrinologin hade de diagnostiska metoderna utvecklats snabbt under 1950-talet, och
där låg Sverige i framkant också internationellt, se Christer Nordlund, Hormoner för livet: Endokrinologin, läkemedelsindustrin och drömmen om ett botemedel mot sterilitet 1930–1970 (Lund, 2008), s. 186–192,
79
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tidigt att det skett en förskjutning från det självklara, outsagda i riktning mot det
artikulerade, specificerade i konstruktionen av svårmätbara symtom: det som
förut var underförstått måste nu artikuleras. Tendensen är en del i den ”formalisering” av journalberättelsen som syns i relation till femtiotalets journaler. Den
tidigare stabila neurosdiskursen håller på att omformeras, neuros är inte längre
medicinens första alternativ, i stället lyfts andra tänkbara somatiska diagnoser
ofta fram.
När läkaren öppet redogör för hypotetiska frågeställningar ringas samtidigt
gränserna för dem in: hit men inte längre sträcker sig den medicinska praktikens
förklaringsanspråk. Den preliminära bedömningen i journalen 1960 illustrerar
därmed hur ett diskursivt möjlighetsutrymme skapa(t)s: med ökade möjligheter
att diagnostisera och behandla allt fler somatiska sjukdomstillstånd på ett tidigt
stadium betraktas också svårmätbara symtom som potentiellt somatiska, och
skrivs in i ett sammanhang med klarare gränser än tidigare. Somatiskt eller icke
somatiskt, disease eller illness – betydelserna har både förskjutits och hårdnat.
Precis som i journalens detaljerade inledning anger den preliminära bedömningen ett antal möjliga diagnoser: alternativen är flera, detaljerade och specificerade. I fallet med en 53-årig kontorist, som lider av svettningar, nervositet och
tryck i underlivet, är den inledande frågeställningen: ”Nervositas? Hyperthyreos? Hypokondri, menopausbesvär? Åtgärd: Gynundersökning, ämnesomsättning, sedativ behandling senare.”82 Flera möjliga förklaringar till patientens besvär lyfts fram, och alla tillskrivs en åtgärd för att avgöra orsaken till hennes
symtom. Att endokrinologiska sjukdomar figurerar som alternativ både för
denna patient och i det tidigare exemplet är sannolikt ingen tillfällighet, nya
möjligheter för diagnostik och behandling av sjukdomar som thyreotoxicos
(giftstruma), hyperthyreos och hypothyreos (över- respektive underfunktion i
sköldkörteln) hade utvecklats under 1950-talet.83 Just endokrinologiska frågeställningar förekommer uttalat i sammanlagt nio av de journaler jag undersökt,
provtagningar för hormonella analyser i fler.84 I den kontexten har nerver och
nervositet degraderats från en position som ständigt gångbart huvudalternativ,
till en möjlig förklaring bland andra för svårmätbara symtom.85 Återigen; det är
en förändrad blick som riktas mot patienten, en blick präglad av de nya alternativ som finns tillgängliga.
Journaltexten från år 1960 är alltså detaljerad på ett sätt som illustrerar hur
neurosdiskursen faller samman: enhetligheten är borta, precis som den den
konstitutionellt svaga, nervösa individ neurosen byggde på. Nervositet, som
samt Kjell Carlström, ”Kvinnoklinikens hormonlaboratorium”, i Sabbatsbergs sjukhus 111 år
(Stockholm, 1989), s. 276–279. Le Fanu, The Rise and Fall of Modern Medicine, s. 165–206.
82 Vol. 598: LBP.
83 Nordlund, Hormoner för livet, s. 186–192. Se också Jörgen Nordenström, Körteljakten: En medicinsk
historia (Stockholm, 2009), s. 138–139.
84 Vol. 601: BHBR; vol. 603: BRBR; vol. 605: DHDF; vol. 611: FRTT; vol. 615: JTLD; vol. 620:
LFRF; vol. 646: BDJLJ.
85 Vol. 615: JTLD; vol. 620: LHFT; vol. 623: NDNF, för exempel på hur nervositet förekommer
parallellt med, och förefaller ges samma tyngd, som andra förklaringar till patientens symtom.
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tidigare fungerat som röd tråd och strukturerande princip i medicinens blick på
tatienten, lämnar efter sig ett tomrum, och två konkurrerande generella tolkningsmöjligheter: inledningen i journalen lyfter fram social situation, arbetsmiljö, relationer och subjektiva symtomupplevelser, strax därpå snävas synfältet in
och fokuserar endokrinologiska, biologiska och fysiologiska tänkbara förklaringar. Som slutanteckning kring den brödräknerska med nackbesvär som tidigare nämndes noteras exempelvis följande:
Lab. Undersökningar här visar endast normala värden. Rtg. undersökningar
ge inga hållpunkter för mag- tarmaffektion. Pat:s nack- armbesvär av typ cervikalrhitzopati kan ej bero på spondylosförändringar i cervikalryggen. Pat behandlas med priscol 25 mg x 2. Hon blir under vistelsen här subj. förbättrad
och utskrives med priscol och bellergal.86

Tonen är formell och slutet är öppet, någon diagnos eller annan förklaring till
patientens symtom nämns inte. De lugnande läkemedlen Priscol och Bellergal
blir i stället en sorts ställföreträdande förklaring – genom att lyfta fram dem blir
annan information överflödig, tycks det. Subjektiva och sociala faktorer ges,
trots att de förekommer i ymnig mängd i journalens inledande anteckningar,
inget förklaringsvärde – i konkurrensen med mer strikt biomedicinska tolkningarna prioriteras de ner.
Praktiken kring svårmätbara symtom omformeras alltså, vilket dels illustreras
av utskrivningsdiagnosens minskade betydelse, dels i att medicinens nu har
sänkt sina anspråk i jämförelse med 1950: ”Förklaring till pat:s besvär kan för
närvarande anses som antingen allergiska reaktioner (hon bor i samma hus som
en färghandel) el som begynnande klimakteriska förändringar”, noteras om en
kvinna med viktökning och hudförändringar i anamnesen.87 Trots att ett av de
alternativ som nämns som tänkbar förklaring är ”allergiska reaktioner”, nämns
inget om fortsatta åtgärder: man nöjer sig med att ett av alternativen är troligt.88
Diagnosen blir till slut ”symtomata climacterica”, alltså klimakteriebesvär.
Om en annan patient noteras följande: ”Inga tecken på rubbning i steroid eller thyreoideabalansen. Pat är subj. fbd, men känner sig fortfarande trött”.89 När
läkaren noterar att patienten fortfarande känner sig trött sker alltså denna notering i relation till de provsvar läkaren fått: hennes trötthet beror inte på rubbningar i thyreoid- eller steroidbalansen, och därmed är man från medicinskt
86 Vol. 615: JTLD. Priscol var ett kärlvidgande läkemedel, Bellergal ett läkemedel som används
för ”stabilisering av det vegetativa nervsystemet vid dysfunktioner”. Källa: FASS 1966, s. 110,
484.
87 Vol. 601: BHBR.
88 Som Bengt Björkstén och Göran Graninger noterar var allergiforskningen, via immunologin,
precis som endokrinologin ett expanderande vetenskapligt fält under 1950- och 1960-talen. Mellan allergi, särskilt astma och svårmätbara symtom finns samtidigt starka kopplingar: astma ansågs
länge ha en ”nervös” komponent, även om de immunologiska och inflammatoriska aspekterna
kunde iakttas. Bengt Björkstén & Göran Graninger, Allergi: kampen om en folksjukdom (Stockholm,
2008), s. 42–53.
89 Vol. 603: BRBR.
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perspektiv färdig. Att patientens symtom fortfarande kvarstår blir sekundärt i
sammanhanget, eftersom den specifika hypotes som kopplats till hennes symtom falsifierats.”Undersökningen har ej givit några säkra hållpunkter för hyperthyreos. [---] Ordinationer: Matinol 1 x 3 dagl”, lyder en liknande kortfattad
utgångsanteckningen kring en kvinna med svettningar och hastig puls i anamnesen.90
Den strävan att förstå och förklara patientens besvär som så tydligt förekom
i den medicinska praktiken år 1950, har decimerats betydligt 1960.91 Medicinens
fokus ligger nu på utredningen i sig, på den preliminära bedömning som gjorts
inledningsvis eller den specifika frågeställning patienten inkommer med. Då
utredningen ”frikänt” (som det ofta heter) patienten från de hypotetiska sjukdomstillstånd som inledningsvis formulerats betraktas fallet som avslutat. Tendensen är alltså den motsatta i jämförelse med 1950: då lyftes också också besvär och symtom som framkom under vårdtiden på sjukhuset fram, behandlades och åtgärdades.
Patienterna 1960 infogas inte i en berättelse som avslutas med en förklaring.
I stället avslutas den med flera tänkbara förklaringar, eller ingen förklaring alls.
Journaltextens öppna avslut illustrerar hur medicinens ambitioner, den del av
patientens sjukdomsbild medicinen intresserar sig för, bokstavligen har krympt.
Medicinen strävar inte efter att förklara alla patientens symtom kausalt. I stället
riktas fokus från början på en eller flera avgränsade frågeställningar, varpå utredning kring dessa inleds.
Alltså: i den medicinska praktiken 1960 tycks en expansiv, ”social” diskurs
konkurrera med en snäv biomedicinsk, och den biomedicinska, ofta endokrinologiska, förklaringsmodellen avgår oftast med segern. Medicinen är mer
inriktad på att bevisa och falsifiera biomedicinska hypoteser än att förklara patientens symtom.

Att behandla – eller inte
Läkemedel förefaller 1960 att fungera som diagnoser. Faktum är att läkemedel
ger intryck av användas i syfte att falsifiera eller bevisa en given hypotes. Här
kan spåras en misstänksam, inte helt obekant syn på patienten. ”Lab. värdena
helt normala. Pat. får meprobamat till natten och blir genast besvärsfri. Fortsatt
vård på sjh anses ej indicerat.”92 (Meprobamat är en lugnande medicin och inte
en smärtstillande, vilket är viktigt här då denna patient inkommer till sjukhuset
med ledvärk som primärsymtom.) Medicinens effekt diskvalificerar patienten

Vol. 598: LBP.
För fler exempel på hur medicinens strävan att förstå och förklara patientens besvär tycks ha
minskat, se vol. 599: PNB (man); vol. 601: BFHN; vol. 602: BLLL; vol. 603: DTTL; vol. 604:
DBTF; vol. 606: DNRN (man), DPJT; vol. 635: BTBLB.
92 Vol. 608: FDTH.
90
91
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från fortsatt sjukhusvård – symtomen är ”bara” psykiska. Ett liknande resonemang förs kring en patient med obehagskänsla i magen och illamående:
Med tanke på att pat nyligen genomgåtts röntgenologiskt och att hon förefaller självobservant i överkant görs här ej ytterligare rtg-undersökningar. På
försök ges här de sista dagarna bellergal 1 x 3 och di-paralene 1 till natten
varpå pat. blir i det närmaste besvärsfri. [Bellergal är ett lugnande läkemedel]93

I stället för att härleda alla symtom som inte kan förklaras till nerver och nervositet, tolkas symtomen via de insatta läkemedlen.94 Avgörandet av frågan om symtomens natur tycks ha flyttats ut, från läkarens interna resonemang till de distribuerade läkemedlen. I journalerna från 1950 avgjorde de objektiva undersökningsmetoderna (röntgen, laborationer) och läkaren själv diagnosen. 1960 blir
läkemedlens effekt diagnostisk.
I praktiken 1960 fylls inte längre medicinen de svårmätbara symtomen med
mening. Avståndet mellan läkare och patient ser ut att ha ökat, det glapp som
tidigare fylldes av läkarens (neuros- och nervositets)tolkningar kring patienten
har vidgas, och fylls bara delvis av läkemedlen och deras effekter. Patienten
förändras när detta sker: hon eller han blir i mindre utsträckning en unik individ, och i högre utsträckning en biologisk entitet som reagerar på syntetiska
stimuli, en entitet läkaren iakttar på större avstånd än tidigare.
Att läkemedel tillmäts en större roll vid tolkning och diagnostisering av patienters svårmätbara symtom är på ett plan inte särskilt anmärkningsvärt. Precis
som inom diagnostiken inträffar vad som beskrivits som en ”revolution” på
läkemedelsområdet under 1950- och 1960-talen: en rad nya preparat lanserades
samtidigt som läkemedelsförmånen, alltså rabatt på receptbelagda läkemedel,
inkorporetats som en del i sjukförsäkringen. Mellan åren 1957–58 och 1960–61
ökade förskrivningen av läkemedel i gruppen ”hypnotika, sedativa och ataraktika” med 29 procent.95 Läkemedlen underbygger dock ingen stabil diskurs kring
svårmätbara symtom, snarare tycks de i praktiken skapa utrymme för att inte
namnge symtomen: läkemedlen och deras effekt blir diagnostisk. Den snabba
ökningen av tillgängliga preparat torde alltså ha skapat utrymme och möjlighet
att behandla svårmätbara symtom i stället för att förklara dem.
Två nya tendenser präglar utredningen av patienter med svårmätbara symtom 1960. För det första fungerar den preliminära bedömning som gjorts inledningsvis vägledande. Då frågeställningen falsifieras avslutas berättelsen och
patienten skrivs ut, oavsett om hennes symtom kvarstår eller ej. För det andra
har snävare hypotetiska diagnoser och läkemedel fått en mer framskjuten plats,
Vol. 638: BTJJF.
Vol. 602: BNLR; vol. 640: BBBRL; vol. 648: BDRJJ; vol. 599: PNB (man), PPN; vol. 615:
JTLD för ytterligare exempel på hur lugnande läkemedel har en diagnostisk funktion.
95 Läkemedelsförmånen: Betänkande II av 1961 års sjukförsäkringsutredning SOU 1966:28, (Stockholm,
1966), s. 68.
93
94
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och förändrar patientens och läkarens positioner. Läkemedlens effekt betraktas
som avgörande för bedömningen av symtomens natur. Den klyfta mellan subjektivt och objektivt som tidigare överbryggades och fylldes ut av läkarens resonemang kring nerver, nervositet och konstitution, har alltså vidgats 1960. Den
fylls delvis av nya artefakter, som läkemedel, men deras effekt har inte samma
potential som neuroser och konstitution att förklara allt. Patienten blir i denna
nya kontext en annan, en biologisk entitet som svarar på stimuli snarare än en
konstitutionellt problematisk individ.

Underströmmar: kön, klass och diagnos
I den nya mångfald av diagnoser och symtombeteckningar som är karaktäristisk
för år 1960 opererar kön och klass på nya sätt. Psykoneurosdiagnosen är ett
område där nya skiljelinjer kan skönjas. Fler manliga patienter, sex män mot
fem kvinnor, får diagnosen psykoneuros eller enbart neuros.96 I tre av dessa
manliga fall lyfts en krävande arbetssituation fram som en viktig faktor för insjuknandet, som i fallet med en kamrer med mag- och hjärtbesvär: ”Stort ansvar
och mycket jäkt. Tidvis haft mer övertid än ordinär arbetstid. Uppger sig vara
karriärsugen.”97 De två andra fallen där arbetet explicit nämns rör ytterligare en
kamrer samt en kontorist av tjänstemannagrad, alltså arbeten som kan karaktäriseras som manschettyrken. Om den 40-årige kontoristen noteras att han
”[L]änge haft mycket arbete och känt sig pressad. Tänkt på arbetet och känt oro
för arbetet”.98 Ytterligare en tjänsteman får diagnosen psychoneuros, dock utan
att arbetet anges som explicit orsak.99
För de två patienter där arbetet lyfts fram bildar de begrepp som används ett
meningsbärande kluster: ansvar, jäkt, övertid, karriär, arbete, press – begreppen
utgör stommen i beskrivningen av den så kallade ”Typ A”. Typ A var ett begrepp som utkristalliserats vid amerikanska studier kring riskfaktorer för hjärtinfarkt, och avsåg en personlighetstyp där strävan efter att snabbt avancera karriärmässigt, hög prestationsförmåga tillsammans med höga krav på den egna
prestationen och hög stressnivå ansågs utmärkande.100 Typ A bär likheter med
den manlige neurastenikern från tiden före sekelskiftet 1900, han som på toppen av sin karriär, mellan 20 och 50 år gammal, på grund av hårt arbete berövades sin nervkraft och förvandlades till en intellektuell invalid.101 Trots att beskrivningen av typ A teoretiskt sett var en beskrivning av en personlighetstyp,

96 Se här vol. 599: PNJ; vol. 600: BBHH; vol. 605: DHDF, vol. 610: FLNT; vol. 640: BBTRL;
vol. 652: BFLFD.
97 Vol. 652: BFLFD. Se också vol. 603: BBBR, vol. 605: DHDF.
98 Vol. 605: DHDF.
99 Vol. 610: FLNT.
100 Cooper & Dewe, Stress, s. 51–53. Se Kurt Bronner, Lennart Levi, Stress i arbetslivet: Medicinska
och psykologiska synpunkter på arbetslivets stress (Stockholm, 1967), s. 25–26.
101 Oppenheim, ”Shattered Nerves”, s. 145.
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var klassmarkörerna också starka: typ A var medelklassmannen, den klättrande.102
Samtidigt skall inte den idémässiga, kulturella kopplingen överdrivas. Det är
möjligt att en konkret aspekt var lika viktig: arbetande män med symtom som
nedsatte arbetsförmågan måste sjukskrivas, och för sjukskrivning längre än en
vecka krävdes ett läkarintyg, och därmed en diagnos.
I jämförelse med de tre manliga patienter som får diagnosen ”psychastenia”
åskådliggörs en intressant skillnad: en är timmerman, en är förrådsarbetare,
ytterligare en är kontorsarbetare vid försvaret.103 Inte för någon av dessa nämns
arbetet som tänkbar orsak till symtomen. Om den sistnämnde påpekas att han
har haft långvariga ”nervösa besvär samt symtom från det vegetativa nervsystemet”. Timmermannen, som lider av trötthet, hjärtklappning och bröstsmärtor beskrivs i slutanteckningen som ”torftig”.104 Förrådsarbetaren sägs vara en
”snäll, astenisk, torftigt utrustad individ”.105 Kontorsarbetaren ”synes vara förväntansneurotiker av hög klass”, och beskrivs dessutom som ”subsolid” (subsolid är ett av psykiatrikern Henrik Sjöbrings begrepp, och betyder att personligheten saknar egen fasthet och följaktligen påverkas starkt av omgivningen).106
I stället för externa faktorer och interna prestationskrav, lyfts alltså mindre
smickrande personlighetsdrag fram hos dessa män.
De tre manliga patienter som får diagnosen ”neurasteni” uppvisar en liknande klassmässig bakgrund som de manliga psykasteni-patienterna: en är metallsvarvare, invandrad från Litauen, en är kontorsassistent vid ett kommunalt verk
och en är konduktör/lokförare.107 Dessa tre patienter beskrivs inte som ”torftiga”, men inte heller som psykiskt pressade av sina arbeten.
I journalerna blir alltså manliga psykasteni-patienter själva antitesen till
typ A: de tillskrivs inte eftersträvansvärda kvaliteter, som prestationskrav eller
en önskan att avancera karriärmässigt, i stället fokuseras på deras intellektuella
oförmågor och bristande personligheter, manifesterat i begrepp som ”torftig”
och ”subsolid”. De manliga neurastenipatienterna utgör i sammanhanget ett
mellanskikt: konduktörens besvär anses bero på skiftarbete och ekonomiska
besvär, kontorsassistenten noteras vara ”nervös och plågad” men skrivs ut utan
vidare åtgärd.
På den mikronivå journaltexten utgör synliggörs hur gamla och nya begrepp
och tolkningar möts, men faller olika ut i relation till klassmässig tillhörighet.
Diagnosen psykoneuros förefaller kopplas mer till externa, men samtidigt psykiska och intellektuella påfrestningar i arbetet än de andra diagnoserna. SkillnaDenna mansbild har in i nutiden blivit en kulturell stereotyp, en gestalt vars drag kan anas hos
karaktärer som Mad Mens Don Draper och, i en sjaskigare variant, svenska romanpoliser som
Sjöwall & Wahlöös Martin Beck och Henning Mankells Kurt Wallander.
103 Timmerman: vol. 598: LHR; förrådsarbetare: vol. 609: FHPD; kontorsarbetare: vol. 640:
BBTRL.
104 Vol. 598: LHR.
105 Vol. 609: FHPD.
106 Vol. 640: BBTRL.
107 Metallsvarvare: vol. 606: DNRN; kontorsassistent: vol. 627: PFTP; konduktör: vol. 599: PNB.
102
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den mellan manliga psykoneurotiker och asteniker är hårfin, men tycks samtidigt distribuerad efter klassmässiga linjer: ”typ A” kan anas bakom diskussionen
kring de manliga psykoneurospatienterna, men finns inte i närheten av astenikerna/arbetarmännen.
För kvinnor ser fördelningen annorlunda ut. Fyra kvinnor får diagnosen
psychoneuros, en tilldelas diagnosen neuros, med ett specificerande tillägg:
”neurosis cordis” (hjärtneuros).108 Inte i något av de fyra fallen som betecknas
som psychoneuroser nämns något om arbetsrelaterade påfrestningar. I två av
fallen lyfts rädsla för cancer fram, i det ena tillsammans med det faktum att
patienten ”lider av att ej ha ett arbete, som hon är van vid”.109 I i tre fall diskuteras patienternas ”nervösa läggning”.110 En av de fyra patienterna med psychoneurosdiagnos får tillägget ”Münchhausen-syndrom?” efter att det uppdagats
att de uppgifter hon gett läkaren inte varit med verkligheten överensstämmande.111 Den kvinnliga hjärtneurospatienten har en liknande sjukhistoria, och sägs
starkt påverkad av ”ränteneurotiska mekanismer”.112
I jämförelse med den manliga psychoneurosen blir den kvinnliga passiv. För
män skrivs en individuell strävan fram, en anknytning till en (nygammal) roll
kopplad till karriär och arbete för medelklassen. För de kvinnliga psykoneurospatienterna finns ingen sådan koppling, de karaktäristika som beskrivs hos dem
länkas till kropp och konstitution (rädsla för cancer och nervös läggning), i ett
fall till avsaknad av arbete, inte till för mycket. Det enda kvinnliga fallet där
patienten tillskrivs en egen drivkraft är negativt konnoterat; ”ränteneuros”:
patienten misstänks (omedvetet eller medvetet) simulera för att tillskansa sig
pengar från socialförsäkringssystemet.
De få kvinnliga psychoneuros-patienterna blir, i jämförelse med männen, vid
det gamla. I journalerna dröjer kvinnan som Kvinna, inte människa, kvar i den
kvinnliga psychoneurosdiagnosen: det talas om ”läggning”, inte om påfrestningar.
När kvinnors symtom kopplas till arbete sker kopplingen via andra diagnoser. Om en föreståndarinna (yrkestiteln betyder, den myndiga klangen till trots,
ungefär samma sak som hembiträde) som får diagnosen ”reactio asthenica”
(astenisk reaktion) skriver läkaren att hon varit ”mycket överansträngd och
jäktad av sitt arbete, var aldrig ledig”.113 Ett affärsbiträde i en kappaffär som
beskriver hur hon den sista tiden haft det ”jäktigt med realisationer”, samt haft
bekymmer med dotterns studentexamen tilldelas diagnosen ”hypertonia” (högt
108 Vol. 603: BRTB; vol. 640: BBBRL; vol. 598: LBP; vol. 630: PPBT; vol. 601: BFHN (hjärtneuros).
109 Vol. 603: BRTB (denna patient sägs sakna sitt tidigare yrkesarbete); vol. 640: BBBRL.
110 Se vol. 598: LBP; vol. 603: BRTB; vol. 640: BBBRL.
111 Vol. 630: PPBT. Münchhausen-syndrom är ett tillstånd där patienten fabricerar symtom i syfte
att bli intagen på sjukhus och få medicinsk behandling.
112 Vol. 601: BFHN Ränteneuros kallades också ibland ”försäkringsneuros”, och var alltså ett
begrepp som lyfte fram misstanken om att patienten simulerade för att få ut pengar från socialförsäkringen.
113 Vol. 597: HPL.
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blodtryck) samt bidiagnosen neurasteni.114 För brödräknerskan vars journal
diskuterats tidigare, noteras att ”arbetet har varit jäktigt och pressande men nu
är det litet lugnare”: hon tilldelas utan diskussioner kring vare sig konstitution
eller psyke diagnosen neurasteni.115 Precis som för männen talas det om jäkt
och press, men för kvinnor aldrig om ansvar och karriär.
För de kvinnliga patienter där arbetsbördan nämns som en faktor har arbetet
en annan karaktär. Det betraktas som något av praktisk natur, ett logistiskt och
ibland fysiskt problem mer än ett psykiskt eller intellektuellt. För affärsbiträdet i
kappaffären noteras att hon ”burit mycket”.116 Om en hemmafru som sedemera
får diagnosen ”fatigatio sine causa” (trötthet utan orsak) skrivs i journalen att
patienten ”Trivs bra, men hade det föregående halvår mycket arbetsamt”.117 Lite
senare noteras att hon ”inte orkat med att arbeta lika mycket som tidigare”.118
En husföreståndarinna som enligt journalen alltid varit ”astenisk och svag”,
inkommer till sjukhuset eftersom hon ”orkar praktiskt taget ingenting och ligger
till sängs nästan hela dagarna”.119 Kvinnligt kön förefaller alltså knyta kropp och
arbete samman, och kroppen blir arbetande, inte intellektet.
Om en kvinnlig patient med magbesvär som läggs in flera gånger mellan
1960 och 1961, noteras känslomässiga och arbetsrelaterade förhållanden i journalen, bland annat den skilsmässa patienten går igenom, och det faktum att
patienten har två arbeten, två barn och en villa att ta hand om. De diagnostiska
beteckningarna rör dock enbart hennes magsymtom: ”hyperchlorhydia”, ”colitis” samt ”insufficientia mentis/mensis”120 Samtidigt noteras att ”[P]atienten är
medveten om att hon är utarbetad och slut”.121 I just detta fall blir det tydligt att
arbetsbördan betraktas som ett problem, men den är inte ett problem som kopplas samman med diagnoserna.
Arbete för kvinnor, som det beskrivs i journalernas mikroperspektiv, blir
alltså något som kan vara kroppsligt tungt, och för mycket i kvantitativ mening.
Arbete för kvinnor kopplas dock inte till en sorts identitet (Typ A) som för de
tre medelklassmännen med psykoneurosdiagnos. Snarare befinner sig de sjuka
kvinnorna på samma nivå som de arbetarmän som diagnostiseras med neuras-

Vol. 608: FDNP.
Vol. 615: JTLD.
116 Vol. 608: FDNP.
117 Vol. 603: BRBR.
118 Vol. 603: BRBR.
119 Vol. 604: DBTF; se också vol. 615: HPRT, om ytterligare en ”husföreståndarinna” som ”Känt
sig allmänt trött och ej orkat med sitt tunga arbete”. Diagnosen blir hör hennes del ”dolores
abdominis” samt ”neurastenia”.
120 Vol. 622: NBRD. Skriften i journalen är otydlig, och det går inte att avgöra exakt vad det står.
Dessa beteckningar är dock extremt avgränsade, ”hyperchloridia” betyder att patienten har för
mycket magsyra. ”Colitis” är det diagnostiska namnet på inflammation i tjocktarmen, ett tillstånd
vars orsak ofta är svår att fastställa. ”Insufficientia mentis/mensis” betyder helt olika saker: antingen är det patientens mentala status som betecknas som insufficient, eller också hennes menstruation.
121 Vol. 622: NBRD.
114
115
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teni och asteni: en nivå där ett äldre typ- och konstitutionstänkande och praktiska orsaker får utgöra förklaring till symtomen.
Kvinnliga patienter som fick en (psyko)neurosdiagnos var också, i relation
till utredningsfallen, få. De sammanlagt tolv kvinnor som noteras som utrednings- eller observationsfall antyder att någon applicerbar diagnostisk kategori,
eller övergripande förklaringsmodell, inte existerade för kvinnors svårmätbara
symtom 1960. För kvinnor kunde inte arbete eller andra psykologiska och sociala faktorer entydigt fogas samman med en diagnos. I stället vidgades glappet
mellan påfrestningar å ena sidan och diagnos å den andra: ”observatio” blir i
journalerna namn på frånvaron av en etikett som kan inkorporera både det
kvinnligt könade och det externa.
Att beteckningen ”utredning” särskilt användes för kvinnor var inte en företeelse isolerad till Sabbatsberg. Sociologen Joachim Israel noterar förvånat att
andelen kvinnor som ligger inne för utredning på de två andra storsjukhus han
undersökt, är nästan dubbelt så stor som männens.122 Ur ett makroperspektiv
kan möjligen journalens kvinnliga patient sägas befinna sig i samma limbo som
’Kvinnan’ generellt vid denna tid: hemmafruidealet var på väg att krackelera,
men ingen visste ännu vad som skulle komma i dess ställe. Det fanns ingen
”ny” kvinnoidentitet, och inte heller ett namn för kvinnors svårmätbara symtom.123
Klasslinjen tycks alltså strukturera männens diagnoser tydligare än kvinnornas, och skapa en ny sorts uppdelning: för ett fåtal medelklassmän psykoneurosen, astenin och neurastenin för arbetare och en del kvinnor, utredning – ingen
diagnos alls – för fler kvinnor. Någon kvinnlig motsvarighet till den manlige
psykoneurotikern finns inte, kanske eftersom någon koppling till ansvar, prestationsinriktad press och karriärmässig strävan inte finns för kvinnor. Arbetande
kvinnor blir i praktiken arbetande kroppar, och kan som sådana slitas ut, men
knappast sträva efter att avancera karriärmässigt. Ofta är alltså kvinnors svårmätbara symtom och de diagnoser som finns tillgängliga år 1960 oförenliga:
diagnosen blir ”observatio”, utredning, inget mer.
I journalerna tydliggörs hur svårmätbara symtom 1960 blir föremål för motstridiga blickar, utsagor och åtgärder. Nerver och psykoneuros har degraderats till
en möjlig diagnos bland andra. Läkaren som har mandat att skänka svårmätbara
symtom sammanhang, förklaring och legitim beteckning, gör det oftast inte. I
stället öppnar sig en klyfta mellan patient och läkare, mellan patientens upplevJoachim Israel, Hur patienten upplever sjukhuset (Stockholm, 1962), s. 25.
Yvonne Hirdman noterar i Påminnelser: om kvinnors liv i Sverige (Stockholm, 1995), s. 86–87, att
en generation kvinnor i Sverige under sina liv haft att navigera i två, sinsemellan motstridiga
normsystem: hemmafruidealets och jämställdhetsidealets. Just det tidiga 1960-talet var tidpunkten
då hemmafruidealet byts ut mot jämställdhetsidealet, och de kvinnliga patienter jag skriver om
befann sig mitt i denna transformation, men inte som aktörer, snarare som objekt – i limbo,
mellan det gamla som var på väg att försvinna och det nya, ännu inte artikulerat.
122
123
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da symtom och medicinens avgränsade hypoteser. Patienterna beskriver en
förlamande trötthet, en oförmåga att orka med, men de slutar inte där: de infogar sina symtom i ett helt sammanhang, där symtomen blir en effekt av svårigheter i livssituationen och kommer till uttryck i relation till de mest vardagliga
sysslor. Det blir svårt, nästintill omöjligt, att skilja ut symtomen från den kontext vari de förekommer: upplevelsen som helhet är det centrala.
Men medicinen och läkaren år 1960 använder sig inte av den upplevelse patienten berättar om i sin tolkning. Förvisso intresserar sig medicinen för jäkt,
stress och påfrestningar, framför allt i relation till patientens arbete. Men, under
utredningen på sjukhuset är det inte dessa yttre faktorer som tillskrivs relevans,
utan i stället den ”preliminära bedömning” som gjorts inledningsvis. Det är som
om det för medicinen är oklart var informationen kring ”påfrestningar” och
”jäkt” hör hemma, vad den skall användas till och hur. Följaktligen finns den i
journaltexten, särskilt inledningsvis, men utan konkret funktion och utan relation till diagnosen.
En enda sammanlänkande linje kan anas, men den är endast applicerbar för
några få (karriärklättrande) män ur en övre medelklass. För dem kan arbetsrelaterade påfrestningar beskrivas som legitim orsak till symtom, och kopplas till
diagnosen psykoneuros. Män ur arbetarklass beskrivs i högre utsträckning som
konstitutionellt sjukliga, ofta i termer av ”asteni” eller ”neurasteni”. Kvinnliga
patienter placeras på samma lägre nivå, som bärare av konstitutionella, fysiskt
arbetande kroppar snarare än intellekt, och förses inte med den ursäktande
(stress)överbyggnad som kan skymtas för män med manschettyrken.
Medicinens 1960 är upptagen med att ställa upp och falsifiera sina egna, tämligen specifika, hypoteser. Den ”preliminära bedömningen” spelar en stor, för
att inte säga dominerande, roll för utredningen av patientens symtom, eftersom
det är denna preliminära bedömning som styr både frågeställningar och hypoteser. De tolkningar som växer fram i journalerna struktureras av de nya möjligheter den preliminära bedömningen knyts till: förfinad diagnostik, särskilt i
relation till endokrinologiska sjukdomar, och nya läkemedel formar medicinens
agerande och dess patient. På så vis utesluter medicinen redan inledningsvis
yttre faktorer och okända förhållanden från sin intressesfär, och fokuserar enbart på det begränsade antal frågor man ställt upp. Också frågeställningar som
gäller symtomens potentiellt psykiska grund avhandlas på ett vis som ligger i
linje med samma avgränsade, slutna resonemang: försvinner symtomen vid
medicinering med psykofarmaka är de att beteckna som psykiskt betingade.
I praktiken finns inte längre en stabil diskurs kring diffusa symtom, utan en
mångfald mikrodiskurser: en försvagad och förkrympt neurosdiskurs, en
Typ A-diskurs för män, som paradoxalt nog kröns med diagnosen ”psykoneuros”, en asteni- och neurastenidiskurs för arbetare och kvinnor med trötthetssymtom, och inte minst icke-diskurser i bokstavlig mening, symtom- och utredningsdiskurser för de oftast kvinnliga patienter där symtomen går utöver medicinens nya farmakologiska och diagnostiska möjligheter. ”Utredning” eller ”observatio”, tillsammans med olika symtombeteckningar anges som huvuddiagnos
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för inte mindre än 23 kvinnliga patienter.”Utredning” som beteckning är emblematisk för den medicinska praktikens ambition år 1960, att reda ut, inte
nödvändigtvis att förklara eller åtgärda.
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Talet om stressen
Den publika medicinen
Det medicinen gör i praktiken, och det medicinen och allmänheten talar om
under sextiotalet är inte samma sak. Stress blir ett allt vanligare samtalsämne,
och stress kopplas samman med olika svårmätbara symtom och med tyngre
diagnoser som magsår och hjärtinfarkt. Särskilt viktigt blir stressbegreppet i
relation till den framväxande arbetsmedicinen. Tunga organisationer som LO
initierar undersökningar om de anställdas psykiska upplevelse av arbetsmiljön,
undersökningar vars resultat diskuteras i termer av stress.124
Parallellt med stressdiskussionen finns en växande debatt, delvis inom medicinen, om utpräglat sociala orsaker till psykisk och fysisk sjukdom, och kring
relationen mellan fattigdom och ohälsa. Denna diskussion, främst företrädd av
unga socialmedicinskt intresserade läkare som Gunnar Inghe och sociologer
som Joachim Israel, tangerar diskussionen om stress och svårmätbara symtom:
gränserna mellan den socialmedicinska litteraturen och den framväxande stresslitteraturen är ibland suddiga. Jag har dock valt att lägga tonvikten på stress, av
två sammanlänkade skäl. Dels markerar stressbegreppet en diskursiv förskjutning inom medicinen och psykiatrin: stress bygger på en ny syn på människan
som biologisk varelse. Dessutom befann sig den svenska stressforskningen i
framkant internationellt vid denna tid: 1959 startade Lennart Levi det stressforskningslaboratorium vid Karolinska Institutet som utsågs till WHO:s samarbetsorgan, och år 1970 tilldelades svenske professorn Ulf von Euler Nobelpriset i medicin för sin forskning kring utsöndring och mätning av stresshormon.125 Dels ringar stressbegreppet in svårmätbara somatiska symtom på ett
sätt det socialmedicinska perspektivet inte gör. Socialmedicinen var mer inriktad
på sociala omständigheter, och centrerades främst kring problemområden som
alkoholism, kriminalitet och fattigdom. Ett tal om nervositet och nerver fanns
dock närvarande inom båda dessa diskurser, men talet om nerver och psykiska
och fysiska symtom var mer elaborerat i stressdiskursen.
Mitt urval utgörs av 17 publikationer på svenska om stress och svårmätbara
symtom. Förutom begreppet stress, och de redan i femtiotalsavsnittet aktuella
begreppen neuros, psykoneuros, nerver, mentalhygien, mental hälsa och psykosomatik, har jag också sökt på begrepp som miljö, arbetsmiljö, hälsa, arbete,
jäkt, press, utmattning, oro, trötthet och värk, samt diagnostiska begrepp som
depression, neurasteni, asteni osv.126 Verk som fick stor spridning och väckte
Resultaten av LO-undersökningen publiceras först 1970, under titeln Risker i jobbet, LO-enkäten
1970. Erik Bolinder, LO:s medicinska expert, publicerar dock i samarbete med LO boken Individen och den industriella miljön: medicinska synpunkter på teknisk utveckling (Stockholm, 1966).
125 Cooper & Dewe, Stress, s. 60.
126 Precis som i föregående kapitel har sökningar gjorts på olika former av begreppen, exempelvis
har jag sökt på arbet* för att ringa in exempelvis ”arbetsliv”, ”arbetshygien” osv. Naturligtvis har
124
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uppmärksamhet har betraktats som särskilt relevanta: det är diskursens, eller
diskursernas, publika dimension som finns i fokus.127 Följaktligen är många av
skribenterna också under sextiotalet auktoriteter på området, och var välkända
representanter för medicinen vid denna tid. Kurt Bronners och Lennart Levis
Stress i arbetslivet: medicinska och psykologiska synpunkter på arbetslivets stress som
nämndes tidigare behöver inget förtydligande vad gäller ämnet, inte heller Levis
lilla skrift Stress.128 Eric Mindus Arbete och mental hälsa, och Curt Åmarks Individ,
personlighet och medmänsklig miljö låg till grund för den så kallade Mentalhälsokampanjen 1969, som hade som uttalat syfte att främja den mentala hälsan i arbetslivet.129 Syftet med kampanjen torde knappast ha uppnåtts, men den animerade
debatt som följde gjorde Mindus och Åmark till rikskändisar, om än inte i odelat positiv bemärkelse.
Medicinprofessorn Sven Forssman, redaktör för antologin Företagshälsovård
och arbetshygien, blev inte kontroversiell på samma vis som Mindus och Åmark,
men hade en gedigen bakgrund i bemärkelsen att han från 1950-talet och framåt publicerat ett antal böcker och mindre skrifter om bland annat om arbetsmiljöfrågor inom industrin, ergonomi och ryggproblem.130 Att jag inkluderat antologin, men inte hans tidigare publikationer, illustrerar den urvalsmetodik som
följer min undersöknings syfte: under 1950-talet var arbetsmiljödiskursen i
princip skild från neurosdiskursen. 1960-talets stressdiskurs flyter däremot
samman med arbetsmiljödiskursen, varför jag inkluderat Forssmans antologi,
precis som Axel Ahlmarks Arbete och hälsa: företagshälsovårdens grunder, och Lennart Levis Från sjuksäng till arbetsbänk: En introduktion i medicinsk rehabilitering och
arbetsvård och Arbetet och våra nerver, utgiven av försäkringsbolaget Thule.131
Sociologen Joachim Israel blev också ett välkänt namn under 1960-talet,
bland annat i anslutning till frågor om barnuppfostran, social kontroll och avviutvalet sedan gjorts i relation till undersökningens syfte: många verk kring arbete och arbetsliv är
helt eller till stor del irrelevanta för mina frågeställningar, och har därför inte inkluderats i urvalet.
127 Detta är viktigt att ha i minnet, då det inte är möjligt att med mina breda urvalskriterier inkludera allt potentellt relevant som publiceras. Ämnet och de sökbegrepp jag använt är dessutom så
beskaffade att de inkluderar en tämligen rik flora mindre skrifter och böcker som publicerats av
författaren själv, och har karaktär av högst personliga betraktelser över stressproblematiken.
128 Kurt Bronner, Lennart Levi, Stress i arbetslivet: Medicinska och psykologiska synpunkter på arbetslivets
stress, Skrifter från PA-rådet (Stockholm, 1967), Lennart Levi, Stress, En skrift i försäkringsbolaget
Thules serie Vår Hälsa (Stockholm, 1960).
129 Erland Mindus, Arbete och mental hälsa, Folksams hälsoråds skriftserie (Stockholm, 1968), Curt
Åmark, Individ, personlighet och medmänsklig miljö (Stockholm, 1968).
130 Företagshälsovård och arbetshygien, red. Sven Forssman, övriga medarbetare Erik Bolinder, Serie:
Tidens handböcker (Stockholm, 1965). Av Forssmans tidigare produktion kan nämnas Yrkeshygien
och yrkessjukdomar (1950), Psykisk hälsovård inom industrin (1955), Ont i ryggen och Äldre i industrin
(1957) och Företagshälsovård (1958).
131 Axel Ahlmark, Arbete och hälsa: företagshälsovårdens grunder (Stockholm, 1969). Ahlmark hade
precis som Forssman en gedigen bakgrund inom fältet arbetsmiljö och företagshälsovård, och
publicerade från 1950 och framåt ett antal studier om silikos och andra miljörelaterade yrkessjukdomar och hälsoproblem. Lennart Levi, Från sjuksäng till arbetsbänk: En introduktion i medicinsk
rehabilitering, Skrifter från PA-rådet (Stockholm, 1966), Arbetet och våra nerver: Ett samtal mellan Ture
Flyboo, Sven Forssman, Torsten S-son Frey, Erland Mindus och Erik Thörnberg om mentalhälsoproblem på
arbetsplatsen, Thulebolagens skriftserie Vår Hälsa (1960).
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kande socialt beteende. Hans produktion var stor, dock faller den i stora delar
utanför min undersöknings intresseområde, med ett undantag: Hur patienten
upplever sjukhuset.132 Boken som undersöker patientens upplevelse av sjukhuset
redovisar också viss statistik kring diagnoser.
Utöver de skrifter där arbetsmiljö och stress finns i centrum har jag också
studerat ett antal verk vars titlar klingar mer bekant. Psykiatrikern Gunnar
Lundquist som presenterades i föregående kapitel, publicerar under 1960-talet
bland annat Den olyckliga människan: en bok om normala och sjukliga depressioner, och
Våra nerver.133 Psykoanalytiskt intresserade psykiatrikern Gunnar Nycander, i
dag mest känd för att ha grundat Ericastiftelsen, publicerade från 1940-talet och
framåt en rad skrifter främst om barnpsykiatri och homosexualitet. Ångest och
oro: om psykiska besvär och deras behandling från 1961 fokuserar däremot mer på
svårmätbara symtom, varför jag inkluderat den, samt Erik Ask-Upmarks Huvudvärk: Dess orsaker och behandling i mitt urval.134
Olle Hagnell, psykiatriker och en av de drivande krafterna bakom den i dag
världskända Lundbystudien, skrev tillsammans med journalisten Britt Martiin
Våra vardagsnerver: En populärmedicinsk handbok, riktad till en bred publik.135 Göran Weldes Psykologi och mentalhygien illustrerar en diskursiv förskjutning redan i
titeln – det är psykologi, inte psykiatri, som paras ihop med mentalhygien – och
behandlar ämnet mer generellt, precis som antologin Modern svensk psykiatri,
utgiven 1968 vilken diskuterar psykiatrin som disciplin och vårdområde.136 Den
sistnämnda kom dock, som idéhistorikern Anna Ohlsson påpekar, att i kölvattnet av Mentalhälsodebatten snarare att betraktas som omodern redan samma år
som den gavs ut.137 Jag använder den därför mest som källa till statistik och
fakta kring vårdstruktur.
Denna brokiga samling verk utgör ett destillat av den publika
(stress)diskursen kring svårmätbara symtom, som den växte fram under 1960talet. Här diskuteras vilken typ av människa som blir stressad, och vilka stressens symtom är. I journalerna åskådliggjordes ett glapp: yttre omständigheter
och påfrestningar lyftes fram, men kopplades bara för en liten grupp män
samman med en specifik diagnos. En fråga jag diskuterar i det följande är hur
relationen mellan stress och specifika diagnoser beskrevs publikt av medicinen,
och hur begreppet stress relaterades till det tal om nerver och nervösa besvär
Joachim Israel, Hur patienten upplever sjukhuset (Stockholm, 1962).
Gunnar Lundquist, Den olyckliga människan: en bok om normala och sjukliga depressioner (Stockholm,
1968), Våra nerver (Stockholm, 1962). Lundquist publicerade fler mindre skrifter bland annat om
alkoholism, mentalhygien, sömnrubbningar och psykiska sjukdomar under 1960-talet, jag har
dock valt att lyfta fram hans större publikationer.
134 Gunnar Nycander, Ångest och oro: om psykiska besvär och deras behandling (Stockholm, 1961), Erik
Ask-Upmark, Huvudvärk: dess orsaker och behandling (Stockholm, 1968).
135 Olle Hagnell & Britt Martiin, Våra vardagsnerver: en populärmedicinsk handbok (1964; Västerås,
1965).
136 Göran Weldes, Psykologi och mentalhygien (1964; Lund, 1967), Modern svensk psykiatri, red, Gunnar
Holmberg, Lennart Ljungberg & Curt Åmark (Stockholm, 1968).
137 Ohlsson, Myt och manipulation, s. 68–70, kap. 6.
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som fortfarande hörs. Hör förhåller sig stress som förklaringsmodell till den
förskjutning från det patologiska mot det typiska och normala som Lena Lennerhed beskrivit, och som också skymtade i journalernas beskrivning av patienten som en biologisk entitet? Och hur relaterar stress till kön: är stress, som i
journalerna, ett i första hand manligt privilegium också när den diskuteras i
generella termer?

Stressens demografi
Det är ett nytt samhälle som tar form i sextiotalets publika medicin. Samhället
är inte längre entydigt positivt – men inte heller direkt negativt. Det börjar eka
ödsligt tomt i folkhemmet, och en viss resignation hänger i luften: det starka
samhället, var det inte roligare än så här? Ständigt ökande tillväxt, visst, men
vad var det nu igen som var så fantastiskt? Gränsen mellan fullvärdiga, robusta
medborgare och de konstitutionellt svaga förefaller ha försvunnit i takt med att
femtiotalets välfärdsbygge framstår alltmer svårgripbart, fragmenterat, anonymiserat och byråkratiserat. Problem som tidigare beskrevs som ”restnöd” har
ersatts med en grundsyn som tvivlar: ”den tysta nöden” syns plötsligt överallt.138
Gunnar Lundquist beskriver det hela:
Nu bor mer än hälften i städer och för en myrstackstillvaro, där massor av
människor rusar runt som atomerna i en molekyl och där det blivit svårt att
identifiera sig själv. Den högst konkrete husfadern är utbytt mot en rad anonyma myndigheter. För den enskilda människan har det blivit allt svårare att
orientera sig i detta komplicerade system och att finna sig själv. Det har hos
många skapat en känsla av tomhet, ensamhet, osäkerhet och otrygghet. Och
samtidigt stiger ”den sociala tryggheten” och levnadsstandarden. Vi har fått
större inkomster, reglerad arbetstid, lagstadgad semester, folkpension, barnbidrag, skolfrukostar och praktiskt taget helt skattebetald sjukvård. Vår tillvaro blir mer och mer reglerad, kontrollerad, standardiserad och opersonlig.139

Det är som om det moderna samhället accelererat bortom mänsklig kontroll –
och bortom det mänskliga. Atom-metaforen återkommer några gånger i den
publika litteraturen, och berättar lågmält hur människan i samhället nu uppfattas: som den minsta enheten, atomen, ensam och utlämnad trots en ökande
materiell välfärd. Ekonomhistorikern Jenny Andersson påpekar att den förändrade synen på samhället delvis var en logisk konsekvens av det starka samhällets
ideologi: strävan efter rationell, vetenskaplig kunskap skapade förutsättningar
också för att se sådana problem som tycktes emotsäga bilden av ett harmoniskt

”Den tysta nöden” var arbetsnamnet på det forskningsprojekt initierat av Folksam som sedemera utmynnade i Maj-Britt och Gunnar Inghes Den ofärdiga välfärden, ett verk som fick stor genomslagskraft och utkom i flera upplagor, se Gunnar Inghe & Maj-Britt Inghe, Den ofärdiga välfärden (Stockholm, 1967), Inledning.
139 Lundquist, Våra nerver, s. 23–24.
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samhälle.140 Sociologen Joachim Israel diskuterar den ”opersonliga” sjukvård
som han menar blivit en följd av den tilltagande specialiseringen, och kallar de
moderna sjukhusen för ”hälsofabriker”.141 Sociologin specifikt kartlägger under
samma tid människan som gruppvarelse, och den starka ”rollteorin” beskriver
människans tillvaro som ett komplext system av positioner.142
Samhället som enhet, och som problematiserbart objekt, har alltså försvunnit
ur diskussionen. Man kan, som Lundquist ovan, kritisera och problematisera,
men där tiden och den moderna utvecklingen tidigare fanns som ett löfte om
en bättre framtid är det nu bara tomt. Detta nya samhälle fungerar som klangbotten och ideologiskt möjlighetsutrymme för den framväxande stressdiskursen. Den bestämda formen i formuleringarna och den oreflekterade tilltron till
staten och statens institutioner som karaktäriserade 1950-talets neurosdiskurs
har ersatts av ”anonyma myndigheter” som hos Lundquist ovan. Stressdiskursens fond är en obestämd, byråkratisk struktur som retoriskt såväl som ideologiskt placeras på avstånd från människan.
I relation till sjuklighet och svårmätbara symtom har en enda, enkel fråga –
vem blir nervös och neurotisk? – ersatts med en mångfald frågor som täcker
nya områden och orsaker. Var blir människor sjuka? Varför blir de sjuka?, frågar man sig nu. Curt Åmark, vars bok Individ, personlighet och medmänsklig miljö
mestadels diskuterar symtom i relation till arbetet, lyfter fram arbetsgruppen
som ett nytt problemområde.143 Åmark menar att arbetsgruppen i sig kan vara
sjukdomsframkallande, alternativt på ett kollektivt plan drabbas av sjukdomssymtom, och att tidigare ansträngningar att åtgärda de individuella orsakerna till
nervösa symtom och sjukdomar ibland visat sig felriktade:
Men det händer, att en ny person presenteras som sjuk eller problembarn,
när man lyckats korrigera problemen hos den som först sökte hjälp. Det är
inte säkert att sjukdomen eller anpassningsproblemen finns hos en enda person. Ibland är det faktiskt så, att en hel grupp företer sjukdomssymtom, att
den är utsatt för yttre tryck och att dess konflikter inte kan bearbetas och lösas.144

Ett tidigare icke-existerande fält mellan individen å ena sidan och samhället å
den andra hamnar plötsligt hamnat i fokus för diskussionen kring svårmätbara
symtom och sjukdomsbilder. Frågor kring var och varför människor blir sjuka
kompletteras alltså med en tredje: vilka grupper av människor blir sjuka? Under
1950-talet fanns endast två enheter: individen och samhället. Tio år senare har
Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, s. 47.
Israel, Hur patienten upplever sjukhuset, s. 18.
142 Se Erica Alm, ”ett emballage för inälvor och emotioner”: Föreställningar om kroppen i statliga utredningar
från 1960- & 1970-talen (Göteborg, 2006), s. 64–65, för en diskussion om rollteorin och dess
perspektiv på samhället. Se också Olsson, Kön i förändring, s. 141–149, för en diskussion av hur
könsroller specifikt placeras i en större kontext av modernitet och förändring under 1960-talet.
143 Gruppen diskuteras också av Mindus, Arbete och mental hälsa, del V och del III.
144 Åmark, Individ, personlighet och medmänsklig miljö, s. 219.
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dessa två glidit isär, och uppmärksamheten riktas mot det som sker, och de
strukturer och konstellationer som finns däremellan.
Makarna Inghes Den ofärdiga välfärden är på ett plan illustrativ för ”upptäckten” av gruppen på ett samhälleligt plan: boken utgör i princip en katalog över
olika grupper som faller mellan maskorna i välfärdsnätet.145 Stressdiskursen
växer alltså fram i en kontext där sociala relationer, samhället och den moderna
utvecklingen konceptualiseras i betydligt dystrare ordalag än tidigare. Strukturen
och samhället är inte längre en del av lösningen, snarare en del av problemet.

Stress: samma symtom, ny förklaringsmodell
Det beräknas att var tredje patient som går till allmänpraktiserande läkare söker på grund av psykiska och/eller fysiska stressymtom, att i runt tal var tredje kvinna och var fjärde man i de arbetsföra åldrarna lider av psykiska eller
psykosomatiska besvär, att en tredjedel av all sjukfrånvaro på våra arbetsplatser orsakas av stressjukdomar, att mer än hälften av patienterna på våra medicinska barnpolikliniker söker för olika stressymtom.146

Förordet ur Stress i arbetlivet, som citerades inledningsvis, cirklar kring ett bekant
fenomen, endast begreppet är nytt: stress ersätter under sextiotalet neuroser
och nervösa besvär i så måtto att man talar om samma symtom, men med stress
som ett nytt samlingsbegrepp. Gunnar Lundquist påtalar att det andra stadiet i
den sjukdomsbild han med hänvisning till schweiziske psykiatrikern Paul Kielholtz kallar ”utmattningsdepression” (”erschöpfungsdepression”) kännetecknas
av rent fysiska symtom.147
Detta stadium kännetecknas av en rad vegetativa rubbningar och organbesvär, som kan leda till olika hypokondriska funderingar. De vanligaste symtomen utöver den starka tröttheten blir nu darrningar, klåda, ”det pirrar och
sticker överallt”, svettningar, frysningar, impotens, frigiditet. Vidare uppträder aptitlöshet, illamående, kräkningar, halsbränna, magsmärtor och ”kramper i mellangärdet”, förstoppning eller diarré. Från hjärttrakten kan det bli
tryck och stickningar kring hjärtat, hjärtklappning, extra systolier (hjärtsammandragningar) och smärtattacker, som kan likna anginösa smärtor. Huvudvärk och tryck över hjässan eller över ögonen är även vanliga psykosomatiska
besvär.148

Inghe & Inghe, Den ofärdiga välfärden.
Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 5. Citatet är hämtat från förordet, och det är Personaladministrativa rådets Rolf Lahnhagen och Svenska Industritjänstemannaförbundets Hans Almryd
som talar.
147 Paul Kielholz var professor i psykiatri vid universitetet i Basel, och engagerad i utvecklingen av
det som skulle bli de så kallade SSRI-preparaten mot depression. David Healy, Let them Eat Prozac: The Unhealthy Relationship between the Pharmaceutical Industry and Depression (New York, 2004),
s. 8–10.
148 Lundquist, Den olyckliga människan, s. 126–127.
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Lundquist avslutar med att säga att ”[V]ill man få en mera fri översättning av
Kielholtz uttryck, vore kanske ’belastningsdepression’ adekvat eller varför inte
’stressbetingad depression’”.149 Bronner, Levi och Lundquist introducerar således stress som en ny gemensam nämnare för svårmätbara symtom, en nämnare
som förändrar balansen mellan inre och yttre faktorer. Symtomens beskrivs nu
som indikatorer på ett visst ”stadium” av en reaktion i stället för att betraktas
som den slutgiltiga konsekvensen av självobservation eller ”nervositet”. Förskjutningen är liten, men fundamental – Lundquist gör ”hypokondriska funderingar” till en del i sjukdomsbilden, inte till en egen diagnos.
I Sverige kom stressbegreppet att förknippas med den så kallade arbetsmedicinen, och därmed kopplades stress disciplinärt såväl som begreppsligt samman
med arbetslivets påfrestningar.150 Stress var dock inte en diagnos, utan ett samlingsbegrepp för en generell reaktion på påfrestningar. Stress kunde dock, i den
vardagliga betydelsen såväl som den medicinska, kopplas samman med många
olika diagnoser och beteckningar, särskilt så kallade ”nervösa” besvär. Stress i
den medicinska betydelsen bygger på endokrinologen Hans Selyes teori kring
hur påfrestningar påverkar människan, där en av grundstenarna är att stressreaktionen kan delas in i tre stadier: alarmreaktionen, motståndsstadiet och utmattningsstadiet.151 Alarmreaktionen kännetecknas av att kroppen mobiliserar
sina krafter – larmet om fara går. Stadium två, motståndsstadiet, markerar individens anpassning till stressfaktorn och det tredje stadiet, utmattningsstadiet,
kännetecknas av fysiskt eller psykiskt sammanbrott och kan enligt Selye leda till
döden.152 Stress, i de fall där den inte eliminerades på ett eller annat vis, och där
människan inte gavs möjlighet till vila, antogs alltså ge upphov till en generaliserbar kedjereaktion, där ett stadium obönhörligen ledde vidare mot nästa, även
om processen var lång. Till skillnad från neurosbegreppet var stressbegreppet
länkat till mätbara, fysiologiska förändringar på mikronivå. Selye genomförde
djurförsök, bland annat på råttor, och tyckte sig kunna visa att stress gav upphov till förändrad hormonutsöndring, som han i sin tur antog kunde ge vävnadsskador.153 Det medicinska stressbegreppet länkades alltså till endokrinologin, till soma snarare än till psyke i första hand.
Andra aspekter av stressbegreppet skiljer det också från den tidigare så vanliga idén om psykiskt ”trauma” som bidragande orsak till neuroser.
Låt oss nu ännu en gång understryka att stress på arbetsplatsen inte framkallas av enstaka, dramatiska händelser. Långt vanligare är att stress framkallas

Lundquist, Den olyckliga människan, s. 128.
Se exempelvis Levi, Stress, s. 6–7, Forssman, red. Företagshälsovård och arbetshygien, s. 84–113,
Lundquist, Våra nerver, s. 24–25, Hagnell & Martiin, Våra vardagsnerver, s. 17, Åmark, Individ,
personlighet och medmänsklig miljö, s. 94–95, Ahlmark, Arbete och hälsa, s. 105, Levi, Från sjuksäng till
arbetsbänk, s. 77.
151 Hans Selye, Stress, övers. Bernt Bernholm (Stockholm, 1958), s. 41–44.
152 Selye, Stress, s. 41–44, se också Lundquist, Våra nerver, s. 24–25.
153 Selye, Stress, s. 111–118.
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av en långvarig ackumulation av små irriterande och frustrerande moment
enligt modellen droppen som urholkar stenen.154

Det psykiska trauma man tänkte sig kunde orsaka neuroser uppstod i ett möte
mellan individ och dramatisk händelse: traumats beskaffenhet var beroende av
den individ som drabbades, vilket innebar att ett trauma i princip kunde vara
vad som helst. Stress kräver ingen predisponerad individ, som i citatet ovan är
individen frånvarande och stressen lågfrekvent och vardaglig. Små, oansenliga
”moment” och ”frustrationer” blir till stress då de ”ackumuleras” över tid, och
med varandra, oberoende av vem som drabbas. Här skvallrar begreppen mer än
helheten i utsagan om vad som skett på diskursiv nivå: trauma nämns inte –
kanske eftersom begreppets betydelse i samtiden drivit allt längre mot det psykologiska – däremot används byråkratiskt-tekniskt klingande termer som ”ackumulation” och ”moment”. Stress blir per definition något opersonligt. Stress
som förklaringsmodell för symtom förlägger alltså symtomens orsak, ”stressfaktorerna”, utanför individen. Stenen urholkas till slut av droppen, oavsett
stenens konstitution.

Stressen och den nya människan
Stress skapar inte nya svårmätbara symtom, men stress strukturerar symtomen
på nya sätt, hos en ny sorts människa. Under rubriken ”Hur känns stress?”,
förklarar Bronner och Levi just detta:
Stress åtföljs som regel av obehagliga förnimmelser från olika delar av kroppen. Detta gäller även helt friska människor. Det kan molvärka här och där,
man kan vara litet tung i huvudet, man känner stick i hjärttrakten eller spänningskänsla kring mellangärdet.155

Fullt friska personer placeras i blickfånget, stress framkallar ungefär samma
symtom hos alla individer. Med stress skapas alltså en omvänd hierarki i jämförelse med neurosen: det friska kommer före det sjuka, precis som Lennerhed
observerat i relation till sexualiteten, har det skett en förskjutning från det patologiska till det normala.156 Normalitet är dock, som Katarina Piuva noterar i sin
avhandling, ett begrepp med flera dimensioner: det kan avse statistisk normalfördelning, frånvaro av eller brist på avvikelse, men också normalitet som ideal.157 Piuva menar att det under efterkrigstiden sker en successiv ”avmedikalisering” av normaliteten; det normala förskjuts från att bli något en individ kan
vara, till något som skapas i relation till miljö och sammanhang.158 I medicinens
Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 64.
Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 15.
156 Jfr Lennerhed, Frihet att njuta, s. 204.
157 Piuva, Normalitetens gränser, s. 57.
158 Piuva, Normalitetens gränser, s. 60–66.
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tal om stress och symtom under 1960-talet åskådliggörs också hur det patologiska finns som en inneboende risk i det normala. Eller annorlunda uttryckt: det
normala är att kunna bli sjuk om påfrestningarna blir för stora. Symtom och
sensationer som betraktas som normala blir därmed samtidigt potentiellt patologiska.
Om en stressreaktion upprepas gång på gång, underlättas dess uppkomst vid
förnyade påfrestningar. Det verkar som om vissa stressreaktioner kunde inläras på samma sätt som man övar sig i att använda sig av sina muskler och sin
psykiska kapacitet. Stressreaktionerna kan kopplas till vissa utlösande moment, så att de spontant infinner sig på samma sätt som betingade reflexer.159

Stress förutsätter inte en konstitutionellt känslig eller särskilt disponerad individ
för att symtom skall uppkomma. I stället kan stress-symtom läras in genom
upprepning. Åmark ovan talar inte om en speciell grupp individer, han talar om
en generell aspekt av det mänskliga psyket: ”man” blir en omskrivning för alla.
Psyket är inte längre determinerat, konstitutionellt, utan normaltillståndet är
påverkbart och plastiskt. Alla individer befinner sig alltså i riskzonen för att
utveckla stress-symtom, eftersom psyket generellt – hos alla – fungerar på samma sätt. I relation till de normalitetsbegrepp som Piuva diskuterar ligger Åmark
närmast det första, normalfördelningen, med tillägget att alla människor inom
denna normalfördelning är lika utsatta.
Inom psykiatrin vid denna tid är det i synen på barnet detta nya perspektiv
artikuleras och diskuteras mest utförligt. Redan under 1950-talet utgjorde barnpsykiatrin psykologins närmsta disciplinära bundsförvant: motståndet mot psykologer och psykologi var i övrigt stort hos läkarkåren, men barnpsykiatriker
ansåg däremot ofta att psykologiska ansatser hade ett värde.160 Psykologi och
psykologiska perspektiv har förvisso successivt under 1900-talet fått allt större
inflytande, men detta har skett indirekt snarare än direkt: psykologins begrepp
och perspektiv har inkorporerats och spritts via andra discipliner och i andra
sammanhang snarare än att psykologin som egen disciplin vuxit.161 I stressdiskursen under 1960-talet blir psykologins begrepp och dess perspektiv en del av
talet om människan och hennes symtom. Erland Mindus menar till exempel att
”de viktigaste förutsättningarna är ett lämpligt val av föräldrar samt en harmonisk och trygg barndom”.162 Den individ som tidigare fick bära stigmat av att
vara ”undermålig” eller konstitutionellt känslig, blir nu en person som alla

Åmark, Individ, personlighet och medmänsklig miljö, s. 97.
Bengt Erik Eriksson, ”Behövs psykologer? – Psykologins plats i den psykiatriska vården” i
Psykiatrins marginaler: Gestalter, positioner, debatter red. Roger Qvarsell 6 Bengt Erik Eriksson (Linköping, 1997), s. 177–179.
161 Matthew Thomson, ”The Psychological Body” i Medicine in the Twentieth Century red. Roger
Cooter & John Pickstone, (Amsterdam, 2000), s. 302–303.
162 Arbetet och våra nerver, s. 4.
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andra, dock ofta med en olycklig barndom i bagaget.163 Psykoanalytiskt intresserade psykiatrikern Gunnar Nycander förtydligar sammanhanget ytterligare:
Våra barn är vad vi själva fött och fostrat dem till. Arvet plus miljön (Miljön,
det är ju föräldrarna!) skapar karaktären. Satsen är tämligen självklar och går
väl knappast att förneka även om den förbigår hjärnskakningarna och den
sjöbringska snuvan.164

Nycander ironiserar här över Sjöbrings teorier kring oupptäckta hjärnskador till
följd av infektioner som en orsak till neuroser, och placerar i stället barndomen
i centrum för karaktärsutvecklingen (trots att han pliktskyldigt nämner arvet).
Curt Åmark påpekar att tidigare ansåg man inom psykologi och psykiatri att
psykiska reaktionsmönster var ärftliga, men ”[E]n nyare tid och en annan inställning dragit sådana undersökningar i tvivelsmål.”165 Barndomen lyfts också
fram explicit i diagnosklassifikationen, där det av miljön störda barnet får ett
eget diagnosnummer.166
Mellan barndomens potentiellt traumatiserande upplevelser och stress existerar ett innehållsligt släktskap – det är inte det dramatiska som är potentiellt
sjukdomsframkallande: ”det s. k. barndomstraumat (den skadande upplevelsen)
ser som regel inte ut så. Det består av dagligen upprepade små psykologiska
ofinkänsligheter och oklokheter”.167 Det vardagliga och nötande kännetecknar
barndomstraumat, precis som stressen. Droppen urholkar stenen, oavsett om
det är barn eller vuxna människor i arbetslivet man talar om. Historikern Åsa
Bergenheim noterar förskjutningen i debatten kring barnbyn Skå:
Under den tid som Gustav Jonsson och barnbyn i Skå var på tapeten gick
man sålunda inom den sociala och psykiska barnavården från en moraliserande ståndpunkt, via en psykologiserande hållning, till ett socialt och politiskt synsätt.168

Synen på människan inom medicin och psykiatri genomgick en liknande förändring, även om det politiska synsätt Bergenheim nämner kom aningen senare.
Under sextiotalet är man alltså från psykiatrins och arbetsmedicinens sida
delvis inne på en psykologisk linje: psykologins begrepp har nästlat sig in i psykiatrins vokabulär och arvsteorierna ifrågasätts. Levi och Bronner talar om
Lundquist, Våra nerver, s. 74–76. Se också Nycander, Ångest och oro, s. 28–30, 41, Lundquist,
Den olyckliga människan, s. 122, Åmark, Individ, personlighet och medmänsklig miljö, s. 91–94, Weldes,
Psykologi och mentalhygien, s. 146–158, 159–163, Mindus, Arbete och mental hälsa, s. 17, 22.
164 Nycander, Ångest och oro, s. 90.
165 Åmark, Individ, personlighet och medmänsklig miljö, s. 22.
166 Klassifikation av sjukdomar, Del 1, Systematisk förteckning, utg. av Kungliga Medicinalstyrelsen
(Stockholm, 1965), s. 27: Habitus abnormis infantum, Abnormt beteende hos barn: nr. 324,00
Miljöbetingade beteenderubbningar vid normal (ordinär) grundpersonlighet.
167 Nycander, Ångest och oro, s. 41.
168 Åsa Bergenheim, ”Skå-Gustav och barnpsykiatrin”, i Hur skall själen läkas? Den psykiatriska
vårdens förändringar, red. Roger Qvarsell & Bengt Erik Eriksson (Stockholm, 1997), s. 209.
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”projicering och förskjutning”, och menar att den typen av reaktionsmönster
kan bli ett problem i arbetslivet.169 Curt Åmark, som ägnar hela 25 sidor i sin
bok åt Freud, anser att stress kan uppkomma genom
konflikter inom oss själva, mellan jaget och överjaget, mellan normer och
verklighet. Det kan vara lika påfrestande att leva i en sådan permanent intrapsykisk konfliktsituation som att leva i konflikter med medmänniskor.170

Återigen åskådliggörs hur människans psykologiska upplevelse av sin situation
tillmäts lika stor betydelse som situationen i objektiv bemärkelse (under 1950talet var däremot en hierarki självklart närvarande – det fanns en ”objektiv”
extern situation, och det var den som hade företräde i medicinens tolkning).
Det interna blir lika viktigt som det externa. Den stipulerade plasticitet som
tillskrivs barnets psyke finns alltså med upp i vuxen ålder. På så vis blir även
individuella behov och ambitioner som hamnar på kollisionskurs med omständigheter i arbetsliv, familjeliv och på ett generellt samhällsplan potentiellt sjukdomsframkallande. När Bronner och Levi listar de viktigaste ”sociala behoven”
hos människor generellt utgör ”oberoende”, ”självförverkligande” och ”utveckling” logiskt nog tre av de sex punkterna.171 Skillnaden gentemot neurosdiskursen är markant här: hierarkin som konsekvent placerade samhällets och kollektivets intressen först har monterats ner, och åtminstone delvis ersatts av den
enskilda individens intressen.
Stressdiskursen – i den mån det enhetligt går att kalla den så – skapar alltså
en ny människa. Talet om stress vilar på antagandet att miljö och barndomsupplevelser har större betydelse än man tidigare trott. Otillfredsställda sociala
behov på arbetsplatsen eller i hemmet transformeras därmed till potentiella
riskfaktorer, ofta under namnet ”stressfaktorer”. Dessa risk- eller stressfaktorer
kan leda till att individen utvecklar ”nervösa” eller ”psykosomatiska” sjukdomar. I takt med att människans inneboende patologiska potential minskat, har
alltså hennes utsatthet ökat: skuldbördan har förskjutits från individen till ett
externt plan.
Det psykologiska tankegods som artikuleras i stressdiskursen utgör dock
bara den ena sidan av myntet. Stress, precis som tidigare neuros, inbegriper
också en förklaringsmodell för hur symtom och sjukdom uppkommer, biologiskt sett. Här finns överlappningar, men också tydliga skiljelinjer i jämförelse
med neurosen. Stress i den medicinska betydelsen beskriver människans generella reaktionsmönster vid påfrestningar, påfrestningar Bronner och Levi karaktäriserat på följande vis:

Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 32.
Åmark, Individ, personlighet och medmänsklig miljö, s. 96, se också Nycander, Ångest och oro, s. 87.
171 Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 57–58. De övriga punkterna är ”Att betyda något (status
och prestige)”, ”trygghet, kontakt och information” samt ”uppskattning”. Se också Mindus,
Arbete och mental hälsa, s. 47, för en liknande uppräkning av de sociala och psykologiska behov.
169
170

158

När man i dagligt tal använder stressbegreppet brukar man dock syfta på de
ogynnsamma, de obehagliga, de skadliga försvarsåtgärderna. Påverkningar som utlöser dessa försvarsåtgärder kallar vi stressorer. [---] Bakterier och virus angriper
organismen. Hetta och kyla i olika former kan orsaka skadegörelse. Olycksfallsskador blir allt vanligare i bilarnas och maskinernas tidevarv. Hunger är
en fruktansvärd realitet för ungefär en tredjedel av jordens befolkning. Ytterligare fara har tillkommit med atomåldern och den radioaktiva strålningen.
Såväl dessa som andra faror och påfrestningar – starka eller svaga – kan rubba organismens processer i deras inbördes balans. [---] Människor reagerar
emellertid inte endast för skadan eller faran som sådan utan även inför minnet eller hotet av den. Organismen håller ständigt en viss alarmberedskap för
att kunna klara av även ett överraskande angrepp. Hos en del människor är
denna alarmberedskap onödigt hög. [---] Dessa stressorer är av psykisk art.
Sådana psykiska stressorer kan också komma in i våra liv i form av t. ex. ekonomisk otrygghet, dålig människokontakt, olyckligt äktenskap eller pressande
arbetsförhållanden med den långsiktiga vantrivsel och ångest i alla former
som detta kan föra med sig. [---] Det är just denna stereotypi i organismens
reaktioner på alla möjliga påverkningar som orsakar problem. En gnatig förman kan vara lika effektivt stressframkallande som sjukdomsalstrande bakterier.172

Det är emblematiskt att utsagan är uppbyggd som den är: stressbegreppet är
expansivt och omfattar ett mycket bredare spann potentiella riskfaktorer än
neurosbegreppet. Följaktligen kommer de omständigheter som under 1950-talet
lyftes fram som traumatiska, och därmed neurosutlösande, långt ner, inramade
av stressbegreppets sociala och biologiska aspekter. De orsaker som tio år tidigare utgjorde helheten – ekonomiska, familjerelaterade eller arbetsplatsrelaterade problem – har nu reducerats till en del av stressbegreppet under beteckningen ”stressorer av psykisk art”.
I ett längre tidsperspektiv illustreras här hur kartan kring svårmätbara symtom ritats om. Sekelskiftets nervlidande borgarmänniska har via neurosdiskursens konstitutionellt svaga individ blivit en biologisk organism lik alla andra
biologiska organismer. Organismen existerar inte längre ensidigt i relation till ett
ofelbart samhälle och problematiska intima relationer som under 1950-talet. I
stället är samhället under 1960-talet problematiskt, och människan utsatt och
skör. Stressbegreppet är dessutom speciellt i så måtto att fysiska och psykiska
påfrestningar jämställs: den gnatiga förmannen påstås vara lika stressframkallande som bakterier. Premissen är att människan – alla människor – reagerar
likadant på påfrestning, oavsett påfrestningens natur.
Stressbegreppet är dessutom vidare än neurosbegreppet: hungersnöd och
radioaktiv strålning hade knappast räknats som direkt neurosframkallande. Organismens potentiellt riskfyllda sammanhang blir alltså internt och externt samtidigt: biologiska, fysiologiska och teknologiska hot placeras jämsides med sociala och psykiska. Atomåldern görs ovan till en fara: precis som hos Lundquist
tidigare blir atomen symbol för en negativ modernitet, bilar och maskiner kopp172

Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 9–11.
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las samman med olycksfall i stället för framsteg.173 Stress som förklaringsmodell
för symtom cirklar således kring sin samtids kulturella hotbilder: det splittrade
och mångfacetterade, internationella, organiska, tekniska och psykiska samtidigt.174 I jämförelse med neurosdiskursen är det moderna inte längre är ett löfte,
utan ett hot.
Massan av stressande faktorer är, precis som femtiotalets platta massa av orsaker, fortfarande icke-hierarkisk, men den har ändrat karaktär, precis som
människan/organismen som utsätts för påfrestning har ändrat karaktär. Till
skillnad från neurosbegreppets ”individ” fokuserar stressbegreppet en generaliserbar, i hög grad biologisk ”organism”, vars främsta karaktäristika inte relateras
till ärftliga faktorer, utan snarare till för människosläktet gemensamma sådana.
Bronner och Levi talar om organismens ”stereotypi”, och avslutar med att poängtera att det är vanligt att utsättas för:
påfrestningar som vår organism är för ”omodern” för att klara av. [---] Vi har
ju som sagt samma ”konstruktion” som våra förfäder under stenåldern, medan kraven på denna konstruktion hunnit ändras avsevärt genom tiderna.175

Det har alltså skett en förskjutning från det konstitutionellt patologiska till det
normala och generella. Men det har också skett en förskjutning från det individuella till det biologiska, en förskjutning som förändrar relationen till det moderna. Neurosen förbehölls de individer som inte förmådde anpassa sig till det
moderna samhällets krav, stressbegreppet ifrågasätter antagandet att en sådan
anpassning är möjlig för någon. Den stressade människan blir ett symtom på ett
generellt glapp mellan samhället som människan skapat och den omoderna
organism hon egentligen är.

Tysta antaganden: predisposition, konstitution och kön
Trots att stressbegreppet, och den nya människosyn det implicerar teoretiskt
sett gjorde de äldre typ- och konstitutionsteorierna obsoleta, fanns de ändå kvar
i talet om svårmätbara symtom. Stress kunde uppenbarligen inte, trots begreppets plasticitet, förklara alla symtom hos alla sorters patienter. Vissa läkare, som
den psykoanalytiskt orienterade Gunnar Nycander, ansåg att de gamla konstitutionsidéerna var förlegade.176 Andra, likt Erland Mindus, företräder en mer reformistisk syn och vill snarast bygga ut konstitutionsteorierna med andra perspektiv.177 Lennart Levis Stress, som utkommer 1960, integrerar stressteorierna

Lundquist, Våra nerver, s. 23.
Jfr Karin Johannisson, Om begreppet kultursjukdom, i Läkartidningen, 2008-10-28, nr. 44.
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=10606.
175 Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 12.
176 Nycander, Ångest och oro, särskilt s. 22, 25–29.
177 Mindus, Arbete och mental hälsa, s. 35–37, 50–51.
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med typ- och konstitutionstankarna.178 Typ- och konstitutionslärorna representerar i sextiotalets publika medicin gammal kunskap, kunskap som exempelvis
Curt Åmark anser måste kompletteras med ansatser för att ”ändra sådana interpersonella förhållanden, som påverkar oss på ett felaktigt eller överdrivet
sätt”.179
Under sextiotalets sista år ifrågasätts typ- och konstitutionsidéerna starkt
från vänsterhåll, och kritiseras för att vara en del i ”den diagnostiska kulturen”,
”psykologiseringen” och ”psykiatriseringen” av samhället i stort.180 Inom medicinen, och särskilt inom segmentet socialmedicin med dess kopplingar till socialvård, kritiseras de individcentrerade perspektiven då socialistiskt sinnade socialarbetare och medicinare ansåg att dessa perspektiv dolde det verkliga förhållandet – att samhällsstrukturen skapade psykisk och fysisk ohälsa och ”utslagning”.181 Denna typ av skarp kritik förekommer dock inte direkt i den litteratur
jag undersöker, här dröjer i stället typ- och konstitutionsidéerna kvar, särskilt i
relation till kön:
Det är egentligen mest ett missförhållande mellan förutsättningar och krav
som ger upphov till nervösa symtom. Man vet numera så pass mycket, att
ungefär var fjärde man och var tredje kvinna i sin personlighet har drag som
disponerar för sådant. De flesta är alltså utan sådana drag, men vi får inte
glömma att även en ur psykisk synpunkt normal människa kan få psykiska
besvär om de yttre påfrestningarna blir för stora.182

Den stipulerade kvinnliga överrepresentation som nämns, men snabbt gås förbi
ter sig märklig, särskilt mot bakgrund av de psykologiska orsaker i barndomen
som så ofta anförs som skäl till ökad psykisk sårbarhet. Mindus är dock inte
ensam om att oproblematiserat koppla samman kvinnor och predisposition för
”nervösa symtom”. Levi och Bronner konstaterar att: ”Flera undersökningar
anger att i runt tal var tredje kvinna och var fjärde man i de arbetsföra åldrarna
lider av psykisk ömtålighet, som vid t o m relativt måttliga belastningar ger anledning till nervösa besvär med eller utan ledsagande kroppsliga rubbningar”.183
I den så kallade könsrollsdebatten menade vissa debattörer att kvinnor blev
mer ömtåliga, till följd av att ett skört och undergivet beteende förväntades av
flickor och kvinnor.184 Här är det dock inte sådana förklaringar man lutar sig
mot: termer som ”drag i sin personlighet” och ”psykisk ömtålighet” pekar i
stället mot ett arvs/konstitutionsteoretiskt tankegods. En ny människosyn och
äldre idéer kring predisposition förefaller tillsammans ge olika utfall beroende
Levi, Stress, s. 4–5.
Åmark, Individ, personlighet och medmänsklig miljö, s. 225.
180 Se Ohlsson, Myt och manipulation, särskilt kap. 5 om den så kallade Sociopatutredningen.
181 Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, kap. 3.
182 Arbetet och våra nerver: ett samtal mellan Ture Flyboo, s. 5.
183 Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 120. Se också Mindus, Arbete och mental hälsa, s. 36, Arbetet
och våra nerver: Ett samtal mellan Ture Flyboo, s. 5.
184 Olsson, Kön i förändring, s. 52–54.
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på vilket kön man diskuterar. Det är sannolikt signifikant att det man diskuterar
för kvinnor är ”nervösa symtom”, inte stress.
Gunnar Lundquist diskuterar i Våra nerver två exempel som belyser hur denna tänkta predisposition för nervösa symtom hos kvinnor kan förstås. Dels
handlar det om en direktör Persson, från början frisk och glad, men som i takt
med ”omfattande och jäktigt arbete” drabbas av en neuros som sedermera
utvecklar sig till alkoholmissbruk och svår psykisk sjukdom.185 Dels handlar det
om fru Berg, en ”försynt och stillsam kvinna med känsligt sinne”, som drabbas
både av ekonomiska svårigheter och problem med sina barn.186 Fru Berg sägs
ha en ”neurastenisk läggning”, varför de svårigheter hon hamnar i blir särskilt
allvarliga för hennes nerver, och hon drabbas av ett ”nervöst trötthetstillstånd”.187 Exemplen är illustrativa för en lågmäld tendens som lite i förbifarten
poängterar att kvinnor är mer konstitutionellt predestinerade för nervösa besvär
än män.188 Tillspetsat kan det hela beskrivas som att kvinnan, i generell mening,
tycks uppfattas som mer konstitutionell; att vara kvinna blir i högre grad att vara
sitt kön, i sig en sorts symtombenägen konstitution.
Det begrepp Lundquist använder, ”neurasteni”, hade tagits bort ur den sjätte
upplagan av Medicinalstyrelsens sjukdomsklassifikation från 1965, och Lundquist poängterar själv att begreppet var på väg att försvinna ur det medicinska
vokabuläret.189 Precis som i fallet med de ”nervösa symtom” som nämns av
Levi och Bronner ovan, sammanfogas den större tänkta kvinnliga ömtåligheten
med ett äldre tankegods. Fru Berg beskrivs följaktligen som ”känslig” redan
innan hennes problem börjar. Mannen framstår däremot, som i direktör Perssons fall, som mer plastisk; hans resa mellan fullt frisk och psykiskt sjuk och
alkoholiserad är längre, men därigenom också mera generell. Det är människan,
samma biologiska organism som Levi och Bronner talar om som äger denna
plasticitet, inte kvinnan. Hon blir i stället det andra, undantaget från den generella regeln att vem som helst kan bli sjuk av stress.
Yvonne Hirdman noterar att den ”människoroll” som framhålls som ideal
för både män och kvinnor i könsrollsdebatten under sextiotalet är påfallande lik
en ung, frigjord man.190 Det mänskliga blir det manliga. I den publika litteraturen är det ett inte fullt så frigjort människoideal som skymtar, men precis som
könsrollsdebattens människa är också medicinens människoorganism en manlig/neutral sådan. I direktör Perssons fall tillskrivs han, i enlighet med de behov
av utveckling och självförverkligande som framhålls i stressdiskursen, agens och

Lundquist, Våra nerver, s. 29–30. Jfr Mindus, Arbete och mental hälsa, s. 83–84.
Lundquist, Våra nerver. s. 35–39. Jfr Mindus, Arbete och mental hälsa, s. 85.
187Lundquist, Våra nerver. s. 35–39.
188 Se också Mindus, Arbete och mental hälsa, s. 83–88, för liknande exempel, samt Lundquist, Den
olyckliga människan, s. 125–127, där han diskuterar det faktum att kvinnor oftare än män drabbas
av utmattningsdepressioner.
189 Lundquist, Våra nerver, s. 37.
190 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001), s. 165.
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strävan. Stressen och sedemera neurosen och alkoholproblemen utgör den
mänskliga/manliga medaljens baksida.
Kvinnors stress, i den mån den alls finns, är den vardagliga och praktiska:
”För förvärvsarbetande husmödrar kan en avsides belägen arbetsplats där möjligheterna att hinna handla under lunchrasten är små, verksamt öka känslan av
tidspress, trötthet och oro”, skriver Bronner och Levi.191 Kvinnor blir vid det
konkreta, tycks det, delvis som en följd av sin dubbla roll. För att hinna både
förvärvsarbeta och vara husmor, som i exemplet ovan, krävs att de båda sfärerna kan överlappa, och middagsinköpen kan göras på lunchen. Så hålls kvinnor
kvar i en praktisk sfär, med föga utrymme för mera abstrakt stress till följd av
ansvar eller prestationskrav. Hon drabbas inte heller av ”jäkt” eller ”stress” i
ovanstående exempel, utan av det mer prosaiska ”tidspress” och ”oro”.
Det lilla som sägs kring kön i den publika medicinen diskuteras inte explicit,
i stället är det något som nämns i förbigående som en redovisning av förhållanden man redan känner till, eller som hos Lundquist något som manifesteras på
exempelnivå snarare än på en explicit nivå. Delvis kan detta möjligen förstås i
relation till arbetsmedicinen som disciplin: den var ett vetenskapsområde vars
främsta studieobjekt var den arbetande människan, vilket i realiteten innebar att
dess fokus låg på en manlig, men till ”mänsklig” generaliserad sfär.192 För kvinnors besvär fanns inte någon specifik disciplin som strukturerade kunskap och
formulerade nya förklaringsmodeller i relation till något arbete – i stället blir
deras besvär vid det gamla, både bokstavligt och bildligt: de betraktas som ’predisponerade’ för ”nervösa besvär” snarare än som normala människor som blir
sjuka av stress.

Glappet: stressen, symtomen och diagnoserna
Vi har en hel rad sjukdomar med kroppsliga symtom, där orsakerna kan vara
psykiska. Vi kallar dem för psykosomatiska sjukdomar. I princip kan man
säga, att det är sådana kroppsliga sjukdomar som helt eller delvis har psykiska
orsaker och som kan behandlas och påverkas med psykiska medel. Och sjukdomarna uppstår och underhålls genom stressfaktorer och stressreaktioner.193

Förskjutningen från neuroser och nervösa besvär till stress skapar ett nytt sätt
att förklara svårmätbara symtom under 1960-talet. Kopplingen till specifika
diagnoser är dock löslig, ibland oklar. Som hos Curt Åmark ovan avhandlas
diagnosdiskussionen ofta svepande – ”psykosomatiska sjukdomar” innefattar,
som framgår i citatet, en rad olika diagnoser, men ingen nämns i klartext. Detta
Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 72.
Arbetsmedicinen växte under 1950-talet i direkt relation till den expanderande industrin – att
någon kvinnligt konnoterad motsvarighet inte existerade är alltså inte särskilt märkligt – den
offentliga sektorn som kvinnoarbetsgivare existerade inte ännu.
193 Åmark, Individ, personlighet och medmänsklig miljö, s. 97.
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är signifikant: frågan om exakt vilka sjukdomar stress kan orsaka hamnar i
skymundan till förmån för diskussionen kring stress som orsak å den ena sidan,
och de symtom stress kan framkalla å den andra.194
Ett av de symtom som beskrivs mest frekvent är trötthet.195 Det är ett faktum som ser ut som en tanke att just trötthet tillmäts större betydelse under
1960-talet: då synen på människan förändras, och den ”normala” människan
hamnar i fokus, är det också ett symtom som både är ett symtom och ett helt
normalt tillstånd som lyfts fram. ”Förutom den normala muskeltröttheten, som
kommer av arbete och ansträngning och går över när vi fått vila en stund, så
finns det även en nervös trötthet, och den ger sig inte efter en stunds vila”,
menar Gunnar Lundquist.196 Att trötthet under sextiotalet lyfts upp till att bli ett
symtom som diskuteras i egen rätt kan delvis förstås som direkt relaterat till
stressteorin: i stressreaktionens tre stadier är ”utmattning” det symtom som
antas följa på mobilisering av organismens försvar.197
Stress som förklaringsmodell bygger, som diskuterats tidigare, delvis på
människan förstådd som biologisk varelse, en varelse med basala behov likaväl
som sociala. När Bronner och Levi nämner människans ”omoderna konstruktion” är det just denna aspekt de avser.198 Trötthet blir en logisk konsekvens av
stress, och konstrueras samtidigt med hjälp av stress som ett symtom med högre status än tidigare. Lundquist skiljer på ”normal” och ”nervös” trötthet: den
normala tröttheten är fysisk, kroppslig och och kan åtgärdas med vila. Den
”nervösa” tröttheten däremot är något annat, en icke-fysisk, mental trötthet
som ”kan komma om vi har grubblat för mycket över någon sak utan att komma till något resultat”.199 Samma symtom kan alltså vara både normalt och patologiskt, gränsen avgörs av orsaken.
Stressbegreppet spelade dock inte ensamt rollen av trötthetens statushöjare
under sextiotalet – sannolikt spelade utbyggnaden av sjukvården och den diagnostiska specialiseringen en viktig roll. Den kvantitativa och kvalitativa expansionen av vårdsystemet skapade, som tidigare diskuterats, bokstavligt och bildligt utrymme för symtom som tidigare hamnat utanför sjukvårdens och medicinens sfär.200 Karin Johannisson, och många med henne, har pekat på att snabb
förändringstakt och prestationsinriktade kulturer (som i relation till neurasteni
Se exempelvis Hagnell & Martiin, Våra vardagsnerver, s. 12, om ”ångestanfall” som just symtom
utan koppling till vare sig några tänkta orsaker eller några specifika behandlingsförslag.
195 Se Nycander, Ångest och oro, s. 48, Hagnell & Martiin, Våra vardagsnerver, s. 11, 50–51, 88, 101,
Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 72, 116, Lundquist, Den olyckliga människan, s. 51, 57, 116,
125-127, Åmark, Individ, personlighet och medmänsklig miljö, s. 43, 121-122, 211, Ahlmark, Arbete och
hälsa, s. 106–107, Levi, Från sjuksäng till arbetsbänk, s. 70–71, Arbetet och våra nerver: Ett samtal mellan
Ture Flyboo, s. 10–11, Mindus, Arbete och metal hälsa, s. 230- 231.
196 Lundquist, Våra nerver, s. 35-36.
197 Selye, Stress, s. 42.
198 Bronner & Levi, Stress i arbetslivet, s. 12.
199 Lundquist, Våra nerver, s. 35.
200 Roger Qvarsell, ”Läkaren mellan vetenskap och samhälle”, i Ett sekel med läkaren i fokus: Läkarförbundet 1903–2003, Läkarförbundet (2003), s. 161. Jfr Shorter, From Paralysis to Fatigue, s. 277–
285.
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kring 1900 och sedan till kroniskt trötthetssyndrom och utbrändhet runt 2000)
förefaller ha uppvärderat trötthet som symtom.201 Trötthet som meningsbärande symtom gör dock sin entré i ett kulturellt sammanhang där där den snabba
förändringstakten och prestationskraven förvisso är teman som diskuteras, men
där kopplingen till specifika diagnoser är uppenbart svag, eller inte finns alls. De
kulturella hotbilderna finns där, symtomet finns där, men den specifika diagnos
som skulle kunnat göra stressinducerad trötthet till en ”kultursjukdom” under
1960-talet finns inte.202 I relation till den övergripande fråga som diskuterades i
anslutning till Mikkel Borch-Jacobsens resonemang inledningsvis – hur hänger
det ihop, hur fungerar ”stress”? – är detta faktum intressant: det förefaller inte
som om närvaron av en specifik diagnos är en nödvändig komponent.203 Snarare omtalas (och upplevs, som journalerna illustrerade) symtomet trötthet i ett
bredare perspektiv, kopplat till kulturella kontexter som sträcker sig utanför det
påtagligt medicinska.
Trötthet kopplas dock inte enbart till stress under sextiotalet, utan är också
ett av de viktigare symtomen vid en specifik diagnos, depression. Depression
finns år 1964 listad under huvudrubriken ”Mentala sjukdomar, psykoneuroser
och patologiska personlighetstyper” i Medicinalstyrelsens sjukdomsklassifikation, där den står dels som en underkategori till ”manisk-depressiv psykos”:
”301,10, Psychosis depressiva”, och dels som en tvådelad diagnosbeteckning
där en neurotisk variant utgör den ena: ”314,99: neurotisk-depressiv reaktion”
och ”depressio psychogenes”.204 Kopplingen stress – trötthet – depression konkretiseras i den publika medicinen i begreppet ”utmattningsdepression” (också
kallat belastningsdepression eller stressbetingad depression).205 Depression utgör ämnet för Lundquists Den olyckliga människan, diskuteras specifikt i sammanlagt sex av de böcker jag undersökt, och tilldelas en egen rubrik i Våra vardagsnerver, en bok som utöver depression inte nämner specifika diagnoser alls.206
Depressionbegreppet har alltså vidgats, och kommit att omfatta rent fysiska
symtom.
Att riktigt diagnostisera en endogen depression kan vara mycket svårt. För en
allmänpraktiker eller invärtesläkare är det ofta nog omöjligt, men även en erfaren psykiatriker missar då och då denna diagnos. Patienten eller de anhöriga
Karin Johannisson, ”Den moderna tröttheten: Från överansträngning till stress, kroniskt
trötthetssyndrom och utbrändhet”, i Långsiktig verksamhetsplan ur ett arbetsmiljöperspektiv: en handlingsplan för att förnya arbetsmiljöarbetet (Stockholm, 2001), Departementsserien (elektronisk resurs),
bilaga 2. Se också Oppenheim, ”Shattered Nerves”, s. 100–102.
202 Karin Johannisson, Om begreppet kultursjukdom, Läkartidningen, 2008-10-28, nr. 44:
http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=10606.
203 Borch-Jacobsen, Making Minds and Madness, s. 71.
204 Klassifikation av sjukdomar, Del 1, Systematisk förteckning Kungliga Medicinalstyrelsen, (Stockholm,
1964), s. 26–27.
205 Lundquist, Den olyckliga människan, s. 126–127.
206 Hagnell & Martiin, Våra vardagsnerver, s. 101. Depression diskuteras också i Mindus, Arbete och
mental hälsa, s. 234–235, Nycander, Ångest och oro, s. 49, Lundquist, Våra nerver, s. 112–116, nämns
mycket kort i Ask-Upmark, Huvudvärk, s. 35.
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som söker läkaren kan ibland som huvudsymtom ange depression utan att
det behöver vara någon som helst depression. De har helt enkelt använt ordet deprimerad som synonym till ”sjuk” eller ”nere”. Men betydligt vanligare
är att patienten klagar över mer eller mindre obestämda symtom såsom huvudvärk, yrsel, dålig aptit, trötthet, magbesvär, sömnlöshet eller nervositet.
Inte sällan anges också en trolig orsak till besvären, vilket även kan vilseleda
läkaren. Patienten säger t. ex. att han har arbetat så hårt, blivit ”överansträngd” och fått dålig sömn.207

Patienten kan alltså vara deprimerad utan att veta om det, då depression kan
visa sig som fysiska symtom snarare än nedstämdhet: på denna punkt liknar
framställningen hur neuroser beskrevs tio år tidigare.208 Lundquist anser också
att den koppling till hårt arbete och ”överansträngning” som patienten gör inte
med självklarhet är korrekt.
Här syns en skillnad i jämförelse med talet om stress och psykosomatiska
sjukdomar. Talar man om stress finns det alltid en stressfaktor, en yttre eller
inre orsak som långsamt tär på patienten; skapar stress-symtom. På depressionsdiagnostisk nivå finns ingen sådan faktor, tvärtom. ”Endogena depressioner” är i stället ”av inre, ännu så länge oklara orsaksmoment betingade depressionstillstånd som börjar smygande och leder till olust, dålig morgonsömn,
mindervärdighetskänslor och stark hämning av alla utförsgåvor”.209 En okänd
etiologi manifesteras i symtom som tycks sakna koppling till det som antas vara
den ”riktiga” diagnosen.
Att diagnosen depression diskuteras i så hög utsträckning i samma litteratur
som talar om stress är på ett plan paradoxalt: hur kommer det sig att i en tid då
man oavbrutet talar om yttre faktorer – till och med annammar ett nytt begrepp, stress, för att diskutera dessa faktorer – samtidigt lyfter fram den endogena depressionen, vars kärna är att den inte kan förklaras i relation till yttre
faktorer? De så kallade tricykliska antidepressiva läkemedlen, som lanserades
tillsammans med kampanjer för att bredda diagnosen depression i början av
sextiotalet, utgör en sannolikt en stor del av förklaringen.210 Vetenskapsjournalisten Ingrid Carlberg har lyft fram att både läkemedelsföretagen och delar av
psykiatrikerkåren såg positivt på en breddning av depressionsdiagnosen, men av
olika skäl. Läkemedelsföretagen såg en lovande marknad, psykiatrikerna såg en
möjlighet till hjälp för en patientgrupp som led i tysta.211 I ett längre perspektiv
har bland andra Petteri Pietikainen framhållit att det tycks finnas en koppling

Lundquist, Den olyckliga människan, s. 116.
Se också Ask-Upmark, Huvudvärk, s. 65–66, 69, för ett liknande resonemang men med migrän
som diagnos. Ask-Upmark menar att migrän också kan visa sig i andra fysiska symtom, ”migränekvivalenter”, och att patienter alltså kan ha migrän utan att ha huvudvärk.
209 Arbetet och våra nerver: Ett samtal mellan Ture Flyboo, s. 13.
210 Ingrid Carlberg, Pillret: En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och
marknader (Stockholm, 2008), s. 60–63. Se också Borch-Jacobsen, Making Minds and Madness,
s. 197–204.
211 Carlberg, Pillret, s. 61.
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mellan neuros och depression i så måtto att neurosdiagnosen tynar bort samtidigt som depressionsdiagnosen växer sig stark under sent 1970-tal.212
Den pendling mellan förklarande och behandlande nivåer diskussionen kring
depression parallellt med stress föranleder under 1960-talet ger dock snarast ett
splittrat intryck. Man talar om båda företeelserna, men mot helt olika bakgrund:
i det ena fallet (depression) för att det finns nya mediciner, i det andra fallet
(stress) för att det finns en ny förklaringsmodell. Här finns således anledning att
återigen fästa uppmärksamheten på disciplinära och professionsrelaterade
aspekter. Stress och depression tillhörde i samtiden delvis olika professioner.
Stress var primärt arbetsmedicinens och den till företagen kopplade sjukvårdens
domän. Depression som diagnos och behandlingsbart tillstånd tillhörde psykiatrin. Både stress och depressioner placerar sig samtidigt i den ”intermediary
zone” till vilken Jan Goldstein och andra lokaliserar uppkomsten av hysteri,
neurasteni och andra nervlidanden vid 1800-talets mitt.213 Det är möjligt (men
går långt utöver min undersöknings frågeställningar) att stress- och depressionsbegreppens parallella existens under 1960-talet kan förstås mot bakgrund
av en disciplinär dragkamp.
Parallellt med depressionsdiagnosens okända etiologi finns dessutom kopplingen till personlighetstyper kvar. Gunnar Lundquist formulerar sig om en
företeelse som sannolikt var mer omtalad än omskriven inom läkarkåren:
Schneiders varianter av den depressive psykopaten kan utökas med ytterligare
en, som inom sjukhusvärlden är känd under beteckningen ”SVB-käringen”,
utytt ”svid-, värk- och brännkäringen”. Det är den olyckliga patient eller
“sjukhus-kund” som ständigt återkommer med allehanda klagomål över huvudvärk, värk i lederna, värk i benen, susningar i öronen, ont i magen, sveda i
fingrarna, brännande känsla i huden osv. i ändlös variation. Dessa människor
har undersökts ett stort antal gånger utan att man kunnat finna något kroppsligt underlag för besvären. Bakom denna brokiga symtombild kan man ibland
finna en astenisk, lätt uttröttbar, egocentrisk människa utan andra intressen
än sitt eget välbefinnande. Eller det kan vara en hysteroid psykopat, som
framför allt vill stå i centrum för omvärldens intresse och därför sökt sig till
sjukhus och läkare för att demonstrera en rad olika symtom. Men det kan
också vara en atypisk form av neurotisk depression eller någon form av hypokondri. Dessa “SVB”-patienter, som ingalunda alltid är kvinnor, är olyckliga och trivs inte i tillvaron. Mera ingående psykologisk och social utredning
av dessa fall avslöjar ibland att det är fråga om ensamma eller isolerade människor i en trist livssituation, som på sitt sätt vädjar till omgivningen om
hjälp.214

Pietikainen, Neurosis and Modernity, s. 357. Se också Disa Dahlman, Depression: Framväxten av en
splittrad sjukdomsbild, opublicerad C-uppsats, institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala
universitet, vt. 2002, för en god översikt över depressionsbegreppets förändrade innebörder i
Sverige fram till 1960-talet.
213 Jan Goldstein, Console and Classify: The French Psychiatric Profession in the Nineteenth Century (1987;
London, 2001), s. 332.
214 Lundquist, Den olyckliga människan, s. 148–149.
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Lundquists resonemang illustrerar tydligt att diskurser kring svårmätbara symtom är under omformering: ett antal tänkbara diagnoser nämns, men ingen får
företräde och stress är inte ett alternativ här. Skillnaden i jämförelse med hur
neuroser omtalades under 1950-talet är stor; det är osäkerheten och det obestämbara som står ut i resonemanget. Samtidigt är det ingen smickrande bild av
SVB-patienten som förs fram: ”astenisk” kopplas samman med ”egocentrisk”,
den ”hysteroida psykopaten” sägs bara vilja stå i centrum. ”SVB”-patienter blir
en patientgrupp med uteslutande negativa karaktäristika.
Parallella alternativ och förklaringsmodeller av detta slag är typiska för hur
medicinen nu diskuterar och beskriver svårmätbara symtom – liknande resonemang förs som framhållits ovan kring hur stress framkallar sjukdom. Lundquist fogar delvis in ”SVB”-symtomen i depressionsdiagnosen, men inskärper
att om det är en depression är det en ”atypisk” sådan. Depressionen blir alltså en
diagnos enbart till namnet mer avgränsad än neurosen: symtomen förefaller
likna de symtom som tidigare fallit under neuroskategorin. Skillnaden ligger
främst i hur förklaringsmodellen är konstruerad: för depression finns ingen
logisk linje mellan orsak och verkan, utan snarare ett tänkt glapp mellan symtom och bakomliggande orsak.
Diskussionen kring specifika diagnoser är alltså påfallande fragmenterad under sextiotalet, och glappet synliggörs på två fronter: dels förefaller det saknas
relevanta och legitima diagnosbeteckningar för det man talar om. I stället används de som finns tillgängliga, dock omgärdade med förmildrande epitet som
”atypisk”, alternativt med hänvisning till tidigare gångbara beteckningar som
”neurastenisk läggning” eller nya, expansiva förklaringsmodeller som stress.
Dels är kopplingen mellan stress som orsak till sjukdom och specifika diagnoser
löslig, ibland enbart hypotetisk på ett sätt var besvärande för stressteorin: Selye
redogjorde själv för den bitvis skarpa kritik han fick i Stress, och som läkarna
Cooper och Dewe inskärper har den generalitet stressteorin förutsätter gjort
den svår att förankra vetenskapligt.215
Mellan stress som generell förklaring för en rad symtom och sjukdomsbilder,
och det plan där specifika diagnoser måste härledas biologiskt och fysiologisk,
är det alltså tomt, det finns inga nya diagnoser som förmår att fylla den stora
lucka neurosdiagnosen lämnar efter sig. Mellan den ospecifika, generella stressen och de specifika diagnoserna finns ett glapp, nödtorftigt överbryggat av
diagnoser som antingen är för svepande (”psykosomatiska sjukdomar”), för
gamla och inaktuella (”neurasteni” eller ”neuros”) eller för tungt psykiatriskt
laddade (”depression”).
Det är en ny människa som skrivs fram i sextiotalets tal om stress, diagnoser
och svårmätbara symtom: denna människa är inte längre en individ vars läggning, utseende och beteende bestäms av konstitutionella och ärftliga faktorer. I
stället är han (eller kanske ”hen” – det förefaller vara en till neutrum förklädd
215

Selye, Stress, s. 183–201, 231–240, Cooper & Dewe, Stress, s. 21–24.
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manlighet som figurerar i stressdiskursen) precis som alla andra, i princip ett
oskrivet biologiskt blad, en ”organism”. Människans eller organismens sätt att
reagera, hans känslor, hans kropp och hans kynne är alla produkter av hans
livssammanhang, av hans barndom, av de erfarenheter och det liv han levat.
Samtidigt är han en biologisk varelse, stereotyp, lik alla andra människor som
också de på samma sätt är produkter av sina liv. I stället för det patologiska,
diskuteras nu det normala och det generella. Normala människors eller organismers påfrestningar blir stressfaktorer; generella i stället för specifika, och
därmed också fler och mer omfattande än tidigare. Hunger, hetta, köld, virusangrepp, ekonomiska besvär eller sociala problem, stress var allt detta och mer
därtill.
Stress blir det primära begreppet i den nya diskurs kring svårmätbara symtom som håller på att formeras under 1960-talet. Man tänker sig från medicinens sida att människan reagerar på samma sätt inför påfrestningar, oavsett om
dessa är av psykisk eller fysisk natur. Kroppen svarar med höjd alarmberedskap,
och en rad fysiska symtom som exempelvis hjärtklappning, trötthet och huvudvärk. Symtomen kan bli kroniska; stress är farligare ju längre tid människan
utsätts för den, menar läkare och forskare. Stress som förklaringsmodell för
symtom innebär således en subtil förskjutning i fokus, från det interna och
psykologiska traumat, till den mer vardagliga, ständigt nötande och externa
stressen. Kopplingen mellan stress och diagnoser är samtidigt tvetydig, och
ibland påtagligt löslig: det är som om det inte finns adekvata diagnoser att knyta
till stress som förklaringsmodell.
Stress övertar förvisso många av de symtom som tidigare förklarades i termer av neuros, och ”nervösa” besvär kopplas till stress. Skillnaden ligger i hur
orsak och ansvar fördelas: där neurosen härleddes till en svag konstitution, till
arv snarare än miljö, fokuserar stress på yttre omständigheter, med särskilt fokus på arbetslivet. I takt med att människans inneboende patologiska potential
minskat, har hennes utsatthet ökat.
Långt där bakom anas samhället som en anonym struktur av myndigheter,
byråkratier och förordningar. Inte längre positivt, men inte uttalat negativt heller. Däremot utmålas samhället som en antites till de sociala behov människan i
allt högre grad tillskrivs.
Samtidigt lever typ- och konstitutionstankarna kvar i den publika litteraturen,
men inom ett nytt sammanhang där särskilt barndomsmiljön lyfts fram som en
viktig faktor för vuxna människors psykiska välbefinnande. Typ- och konstitutionsidéer manifesteras också som en skiljelinje mellan kvinnor och män. Det
sägs inte explicit, men kvinnor beskrivs som mer bestämda av sin konstitution
än män. Kvinnor beskrivs oproblematiserat som sjukare, mer benägna att få
depressioner och drabbas av ”nervösa besvär”, men samtidigt sägs ingenting
om hur denna könsskillnad i sjukligheten skall förstås. Kvinnligt kön blir en
sjuklighetsbenägen konstitution, samtidigt som män i linje med det fokus på
arbetslivet som präglar talet om stress, i allt väsentligt blir ”människor”. Dessa
människor kan, logiskt nog, pendla mellan stadier av full hälsa och allvarlig
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sjukdom till följd av stress på arbetet. Kvinnors stress finns däremot inte. I
stället finns bara tillvarons konkreta aspekter, den trötthet som följer kampen
för att hinna sköta alla de vardagliga göromål som är hennes område, och som
en knappt skönjbar skugga konturerna av ett nytt, diagnostiskt namn – depression – för den kvinnliga svårmätbara sjukligheten.
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Könsrollsdebatten
En sociologisk-politisk exkurs
Både i journaltexternas ”utredning” och i den publika litteraturens resonemang
kring stress, nervösa besvär och arbetsliv förefaller patienternas kön vara av
underordnat intresse: medicinska hypoteser, preliminära bedömningar och teorier kring ”människans/organismens” generella respons på stress placerar andra
förhållanden än kön i fokus. Kvinnors högre uppmätta sjuklighet i diagnoser
som depression, större ”psykiska bräcklighet” eller högre sjuktal placeras i stressens utkanter, som exempel på gamla medicinska teorier snarare än företrädare
för de nya.
En diskussion kring kvinnors specifika sjuklighet och sjuktal förs i stället
under 1960-talet vid sidan av medicinen, ledd av debattörer med en uttalat politisk agenda. I den så kallade könsrollsdebatten som startade med Eva Mobergs
artikel Kvinnans villkorliga frigivning 1961, och pågick med stor intensitet under
några år, var kvinnors högre sjuktal en fråga som diskuterades. I könsrollsdebatten formulerades en ny syn på könen generellt, en syn som under 1960-talets
gång blev normerande: centrala idéer kring vad kvinnan skulle vara och göra
fortplantade sig i snabb hastighet till ett politiskt policyplan.216
Därför är det till könsrollsdebatten jag vänder mig med de frågor medicinens
tal om svårmätbara symtom och stress skapar i relation till kön. Hur kommer
det sig att kvinnors sjuklighet, trots att deras sjuktal är högre och kvinnor av
medicinen uttryckligen framställs som predisponerade för ”nervösa besvär”,
inte kopplas samman med stress? Hur bemöter man medicinens oproblematiserade framhållande av kvinnor som konstitutionellt sjukligare, och hur ser könsrollsdebattörerna på frågan om männens stress?
Svaren på dessa frågor söks i en sammanhållen litteratur som behandlar
könsrollsfrågor under sextiotalet. Debatten fördes givetvis också i dagspress
och andra medier, jag har dock begränsat mig till bokformatet.217 Eva Mobergs
artikel, som först publicerades i Unga liberaler, blev startskottet för könsrollsdebatten, även om Moberg talade om ”människoroll” snarare än könsroll.218 Året
efter kom Kvinnors liv och arbete, en brett upplagd sociologisk undersökning där
begreppet könsroll explicit fördes fram som en utgångspunkt för diskussionen

Christina Florin & Bengt Nilsson, ”Något som liknar en oblodig revolution…” Jämställdhetens politisering under 1960- och 1970-talen (Umeå, 2000).
217 För en utförlig genomgång och analys av könsrollsforskningen, som överlappar och delvis
inkorporerar könsrollsdebatten, hänvisar jag till Olsson, Kön i förändring.
218 Jag har dock använt mig av Eva Moberg, Kvinnor och människor (Stockholm, 1962), där artikeln
”Kvinnans villkorliga frigivning” tillsammans med andra artiklar samt Mobergs svar på kritik mot
den ursprungliga artikeln, återges.
216
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om kvinnans ställning.219 Där medverkade bland annat sociologerna Edmund
Dahlström, Rita Liljeström, Harriet Holter och Annika Baude, samt ekonomen
Per Holmberg. Boken väckte stor uppmärksamhet, och kom tack vare sin vetenskapliga förankring att få betydelse för diskussionen om kvinnors villkor
som realpolitisk och ekonomisk fråga.220 Som ett komplement till Kvinnors liv och
arbete kan radioproducenten Carin Mannheimers Rapport om kvinnor från 1969
betraktas. Mannheimer tar sikte på kvinnors egen upplevelse av sin situation, en
aspekt som inte berörs i särskilt hög grad i den mera strukturellt och sociologiskt orienterade Kvinnors liv och arbete. Könsroller mer specifikt är ämnet för
Kynne eller kön? från 1966, delvis med samma medverkande författare som i
Kvinnors liv och arbete, och Barbro Backbergers Det förkrympta kvinnoidealet.221 Boken med titeln Könsroller från 1965, utgiven av studentföreningen Verdandi,
samlar en lång rad andra debattörer.222
Parallell med, och delvis interfolierad med könsrollsdebatten, löper debatten
om hemmafrun. ”Hemmafrufrågan” berörde direkt diskussionen kring kvinnor
och arbetsliv, en fråga som i sin tur var relaterad till diskussionen kring stress.
Av det skälet har jag också inkluderat journalisten Birgit Sunessons Diskbänken
tur och retur, som bygger på en samling artiklar ur tidskriften Den moderna husmodern, och därmed representerar en röst vid sidan av den radikala, teoretiska och
akademiska könsrollsdebatten.223 Också frilansjournalisten och radioproducenten Monica Boëthius Har vi råd med fruar? från 1967 bygger delvis på artiklar ur
Husmodern, men har en fränare ton än Sunessons bidrag.224

Kvinnorollen: ett expansivt problem
Det som skavde mellan hemmafrun och ’folkhemmet’ under 1950-talet öppnade sig under 1960-talet till en klyfta mellan ideal som betecknas som gamla och
förlegade å den ena sidan, och ett nytt och radikalt perspektiv å den andra.
”Kvinnoproblemet” blir en fråga om könsroller, och byter därmed kontext:
från en förment naturlig och praktisk till en socialt konstruerad och samhällelig.
Trots könsrollsbegreppets anspråk på könsneutralitet – här handlar det i teorin
om båda könen – syftar debatten i stor utsträckning till att problematisera just
kvinnors situation, låt vara som en del i ett större sammanhang där också män
ingår.

Edmund Dahlstöm, red. Kvinnors liv och arbete/Kvinners liv og arbeid: Svenska och norska studier av ett
aktuellt samhällsproblem, utg. av. Studieförbundet för näringsliv och samhälle (1962).
220 Florin & Nilsson ”Något som liknar…”, s. 53.
221 Per Holmberg, red. Kynne eller kön? Om könsrollerna i det moderna samhället, (Stockholm, 1966),
Barbro Backberger, Det förkrympta kvinnoidealet (Stockholm, 1966).
222 Ingrid Fredriksson, red. Könsroller: Debatt om jämställdhet, Verdandi debatt (Uppsala, 1965).
223 Birgit Sunesson, Diskbänken tur och retur (Örebro, 1963).
224 Monica Boëthius, Har vi råd med fruar? En ofullständig handbok i misshushållningens alla grenar
(Stockholm, 1967).
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Könsrollsbegreppet etablerar sig snabbt i början av 1960-talet, kanske för att
det både formulerar om och samtidigt löser det gamla ”kvinnoproblemet”:
”Det både förklarade hur det var och vad man skulle göra”, som Yvonne
Hirdman påpekar.225 Problemet, att kvinnor diskriminerades till följd av sin
kvinnoroll, och lösningen, att ta bort strukturella ”hinder” och montera ner
kvinnorollen blev en common-sense-uppfattning i debatten.226
När kvinnoproblemet blir en könsrollsfråga sker en expansion, och en sammansmältning av tidigare separata frågor till ett helt problemkomplex.
Ska man se problemet allsidigt går sambanden åt bägge hållen, d.v.s. samhällets ekonomiska och sociala utveckling stöper om och formar könsrollerna,
samtidigt med att dessa roller själva medverkar till att leda in samhällsutvecklingen på vissa spår. För att ta ett enda exempel: urbaniseringen har lett till att
männens och kvinnornas inre och yttre relationer till varandra kraftigt förändrats – samtidigt som könsrollsverkningarna bl. a. stimulerat att landsbygdens kvinnor av sysselsättningsskäl gått i spetsen för avfolkningen och urbaniseringen.227

Ekonomen Per Holmberg beskriver hur könsrollerna betraktas som tätt inflätade i samhällets struktur och förändring. Könsrollen har implikationer överallt,
på alla nivåer från de individuella till de strukturella. Yttre förhållanden som
upprätthåller eller skapar olika villkor för män och kvinnor kritiseras särskilt,
och betraktas nu i ljuset av en ”hinderdiskurs” i stället för som tidigare i termer
av ”problem”, för att låna Yvonne Hirdmans begrepp.228 Begreppen berättar
vad det är frågan om; ”problem” intimiserar, ”hinder” förlägger däremot det
problematiska utanför individen.
Den debatt som inleds med Moberg kritiserar själva kärnan i det starka samhällets ideologi kring kvinnan, de ”kvinnans två roller” som Alva Myrdal och
Viola Klein pekat ut som det specifikt kvinnliga dilemmat. Antagandet att kvinnan av naturen var lämpad för att axla två roller, samtidigt som mannen förbehålls en, framställs nu som en gigantisk orättvisa och ett rent felaktigt antagande.
Både män och kvinnor har en huvudroll, den som människor. I människorollen
ingår som nödvändighet och moralisk plikt, men också som rik tillgång, ljuv
upplevelse och mycket annat, att ta väl hand om avkomman.229

Så formulerar Eva Moberg det nya perspektivet år 1961, och placerar därmed
könen i centrum för ett förskjutet fokus som liknar det som diskuterats i de
tidigare avsnitten i detta kapitel: för könsrollsdebattörerna är målet att kvinnor
Hirdman, Med kluven tunga, s. 161.
Se exempelvis Rita Liljeström, ”Om könsroller”, i Könsroller, red. Fredriksson, s. 9.
227 Per Holmberg, ”Om de ekonomiska och sociala konsekvenserna av nuvarande könsroller”, i
Kynne eller kön?, red. Holmberg, s. 15.
228 Hirdman, Med kluven tunga, s. 178, 214.
229 Moberg, ”Kvinnans villkorliga frigivning”, i Kvinnor och människor, s. 108.
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och män skall få vara människor i första hand. Det generella, inte det speciella
och könade, utgör kärnan i människorollen.230
Som hos Moberg ovan hålls tonläget i litteraturen kring könsroller tämligenneutralt, och det är ett slags både-och-perspektiv som anläggs: att ta hand om
barn är både en nödvändighet och en ljuv upplevelse. Att beskriva till och med
det mest idealiserade, moderslyckan, i vardagliga termer skapar en annan verklighet än femtiotalets enhetligt starka samhälle eller folkhem. Idealiserade, förment naturliga könsroller skapar en illusion om hur saker borde vara, en illusion
utan verklighetsförankring, menar debattörerna.231 I könsrollsdebatten kritiseras
idealen, oavsett om de gäller könsroller eller samhället. I stället är utgångspunkten närmast socialrealistisk, man gör anspråk på att tala om hur det egentligen är
snarare än om hur det borde vara. Verkligheten och samhället i könsrollsdebatten är alltså, precis som för medicinen, nu problematiskt till sin struktur.
När Eva Mobergs idé om människorollen kopplas samman med det närmast
socialrealistiska perspektiv som är könsrollsdebattens signum framstår könsrollerna som absurda. I skottlinjen hamnar särskilt hemmafrun.
Skillnaden mellan en pensionär och en hemmafru utan vårduppgifter skulle
då bara vara att de utför samma sysslor men den senare med pretention på
att det ska betraktas som en fullduglig arbetsinsats. Vad de gör? Åh, de bonar
golv. Och polerar bord. Och stärker gardiner. Och stryker underkläder. Och
torkar disk. Och skalar potatis. Och bakar småbröd. Och putsar fönster. Och
broderar hyllremsor. Och stoppar korv till julen. Och dammar varje dag. Och
gör kroppkakor. Och virkar sängöverkast. Och så vidare i det oändliga. Sysslor finns det ju alltid.232

Som framgår är det ett perspektiv rensat på romantik och konservativa värderingar som gör sig gällande – ironin förstärker det förment absurda med hemmafrun. Att hemmafrun kan jämföras med pensionären bottnar i människorollen som idé, de är båda att betrakta som människor. Det hemmafrun gör i relation till den verklighet könsrollsdebatten gör anspråk på att beskriva framstår i
en sådan jämförelse som onödigt och torftigt.233
I transformationen från 1950-talets kvinnoproblem till 1960-talets könsrollsfrågor finns en expanderande rörelse: könsrollen blir till i ett perspektiv som
konstruerar om problem till strukturella, samhälleliga hinder. Under varje mansoch kvinnoroll finns en människa, en genuin individ, tänker man sig. När denna
avkönade människoroll placeras i en beskrivning som gör anspråk på att objektivt avbilda en osminkad verklighet framställs kvinnans roll, och särskilt det hon
Jfr Hirdman, Med kluven tunga, s. 161.
Liljeström, ”Om könsroller”, s. 11.
232 Boëthius, Har vi råd med fruar?, s. 22.
233 Boëthius, Har vi råd med fruar?, s. 22–25, Edmund Dahlström, ”Familjen och gifta kvinnors
förvärvsarbete”, i Kvinnors liv och arbete, red. Dahlström, s. 189–264. Jfr Christina Florin, ”Skatten
som befriar: Hemmafruar mot yrkeskvinnor i 1960-talets särbeskattningsdebatt”, i Kvinnor mot
kvinnor: Om systerskapets svårigheter, red. Christina Florin, Lena Sommestad & Ulla Wikander
(Stockholm, 1999), s. 113, 122.
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i egenskap av denna roll gör, som utan värde. Hemmafruns egenskaper och
verksamhet – det hemmafrun skulle vara – som tidigare fungerat som stommen
för hennes berättigande, betraktar könsrollsdebattörerna som nostalgiskt trams.
I könsrollsdebatten finns således en motsatt rörelse till hur ”kvinnoproblemet”
konstruerades tio år tidigare: kvinnoproblemet förminskade, intimiserade och
idealiserade, könsrollsbegreppet expanderar, generaliserar och radikaliserar.

Könsrollsdebatten och uppgörelsen med medicinen
Idealiserande idéer om kvinnans vara blir i könsrollsdebatten en måltavla för
ironi. Mäns och kvinnors traditionella roller är nu något man öppet kan driva
med, även om driften har en allvarlig bakgrund.
Varje sann far vet innerst inne att hans främsta plikt är att ge sina barn en så
trygg och lycklig uppväxttid som möjligt. Därför tror jag inte att han kan bli
riktigt lycklig och tillfreds om han sviker den uppgiften. Och, handen på hjärtat, kära läsare, vad är egentligen ert arbete på kontoret, i fabriken eller affären emot uppgiften att vårda och fostra levande människor, arbeta för deras
utveckling till goda samhällsmedborgare? Ett finare yrke kan i själva verket
inte beskäras någon man. Och säkert gör ni även er fru lyckligast om ni tar
väl hand om hennes barn och håller hemmet trivsamt. Utan pappa blir det
ändå aldrig ett riktigt hem.234

Eva Moberg ironiserar här över en text av psykiatriprofessorn Sven Ahnsjö och
läkaren Ulf Otto: genom det enkla greppet att byta ”hon” mot ”han” i texten
berövas tesen om hemmafruns/kvinnans speciella uppgifter sin självklarhet,
och harmonin sätts ur spel.235 Med kritisk blick och ett torrt ironiskt tonfall
ifrågasätts kopplingen mellan kvinnans varande och hennes görande – att hon
genom att vara kvinna skulle vara särskilt lämpad för att skapa något så så abstrakt som ”trivsel” framställs som absurt.
Att Moberg kritiserar just läkare är ingen tillfällighet: medicinen hade på ett
plan fortfarande starkt inflytande över frågor som hade med kön att göra, och
Ahnsjö och Otto skriver till Mobergs förtrytelse i Nya Damernas Värld, en tidskrift hon noterar har en upplaga över 300 000 exemplar.236
Medicinens auktoritet och kunskapsanspråk ifrågasätts dock även på annat
håll under 1960-talet. En pendang till den så kallade ”trolöshetsdebatten” var
”de 140 läkarnas brev”, ett öppet brev till ecklesiastikministern underskrivet av
140 läkare år 1964. Läkarna (bland andra Gunnar Biörck) ville förstärka skolornas karaktärsfostrande verksamhet för att motverka ”översexualisering och
samhällelig promiskuitet”.237 De fick dock inget gehör för sin uppmaning, varMoberg, Kvinnor och människor, s. 62.
Se också Sunesson, Diskbänken tur och retur, s. 13, för en liknande argumentation.
236 Moberg, Kvinnor och människor, s. 62–65.
237 Östberg, 1968 när allting var i rörelse, s. 73–74.
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ken från ministern eller i kulturdebatten. Medicinens tidigare självskrivna auktoritet i frågor om kön och sexualitet ifrågasattes i stället öppet på ledarplats i
såväl liberala som socialdemokratiska tidningar.238
Samtidigt utmanades medicinen och biologin av de nya samhällsvetenskaperna sociologi och psykologi. Biologiska förklaringar till skillnader mellan könen framställs nu som föråldrade och irrelevanta i ljuset av den nyare kunskap
sociologin och psykologin kunde presentera.239 I portalverket Kvinnors liv och
arbete var en av de centrala poängerna att den statistiska överlappningen mellan
könen var större än skillnaderna, ett faktum som också lyftes fram av medicinprofessorn Sven Forssman, medicinskt sakkunnig åt Svenska Arbetsgivareföreningen.240 När Bror Rexed, då professor i anatomi, i Könsroller 1965 pekade på
att medicinska och biologiska resonemang kring könens natur ”bygger på argument som blandar kroppsliga förutsättningar och psykisk inställning, vilket
gör att några slutsatser av tvingande art inte kan dras”, var det en stark kritik av
de delar av läkarkåren som uttalade sig oproblematiserat om könsfrågor.241 Det
man kan kalla ”tesen om kvinnans likhet” gav könsrollsdebatten vetenskaplig
tyngd och status, och hade dessutom både de politiska och de ekonomiska
vindarna i ryggen: den passade som hand i handske i relation till den framtida
arbetskraftsbrist både arbetgivare och Långtidsutredare såg som ett hot mot
tillväxten.242
Läkarens auktoritet som expert på mänskligt känsloliv är alltså ifrågasatt under sextiotalet. Barbro Backberger konstaterar ilsket att damtidningarnas artiklar
kring sex och kärlek ibland är författade av ”högt kvalificerade författare – t. ex.
Rita Liljeström, Mirjam och Joachim Israel”, men oftast speglar en syn där
”populärpsykologiens allmängods flyter omkring, hoprört med en hopplöst
pessimistisk syn på förhållandet mellan könen.”243 Statsvetaren Björn Beckman
kritiserar också läkare för att, utan vetenskapliga belägg, vara negativt inställda
till hans och hans frus val att dela spädbarnsskötseln, och därmed vänja sin
nyfödda dotter vid flaskmatning.244 Sociologer som Liljeström och Joachim
Israel och psykologen Mirjam Israel blir alltså den trovärdiga expertisen. Medicin och ”populärpsykologi” generellt framställs däremot som som bärare av
konservativa värderingar under en vetenskaplig, förment objektiv täckmantel.

Östberg, 1968 när allting var i rörelse, s. 73–74.
Se Dahlström, Kvinnors liv och arbete, s. 11, samt Bror Rexed, ”Män och kvinnor, en anatomisk
och fysiologisk jämförelse” och Annika Baude, ”Arbetsgivarna och kvinnorna” i Könsroller, red.
Fredriksson, s. 45–57. För en mer utförlig diskussion kring könsrollsforskningen och dess vetenskapssyn och positionering i relation till andra discipliner, se Olsson, Kön i förändring, s. 99–107,
120–124.
240 Sven Forssman, ”Kvinnlig arbetskraft”, i Företagshälsovård och arbetshygien, red. Forssman, s. 69–
77.
241 Rexed, ”Män och kvinnor”, s. 53.
242 Florin & Nilsson, ”Något som liknar…”, s. 53, Hirdman. Med kluven tunga, s. 187.
243 Backberger, Det förkrympta kvinnoidealet , s. 69, se också Moberg, Kvinnor och människor, s. 61–67.
244 Björn Beckman, ”Mannens andra roll”, i Könsroller, red. Fredriksson, s. 172–173.
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I könsrollsdebatten skjuter man in sig på det faktum att naturvetenskapen,
och särskilt medicinen, inte vet vad som är biologiskt betingade egenskaper och
vad som är konsekvenser av miljöpåverkan. Genom att så tvivel, och peka på
svaga punkter i resonemangen undermineras medicinens trovärdighet som källa
till kunskap om könsskillnader generellt. Discipliner och kunskapsområden
ställs mot varandra utefter en skiljelinje mellan gammal och i viss mån konservativ kunskap, och ny och radikal sådan. Den traditionella medicinen placeras
av könsrollsdebattörerna på den konservativa sidan, och utmålas som präglad
av föråldrade föreställningar och värderingar. Socialmedicinen, och delar av
arbetsmedicinen utgjorde dock undantag: den delade den syn på strukturella
orsaker som ansvariga för både sjuklighet och avvikande beteende som låg till
grund för könsrollsbegreppet.245 Sociologin, psykologin och i viss mån de ekonomiska vetenskaperna antogs kunna presentera fakta kring hur verkligheten
egentligen såg ut, och säga något om framtiden. Passande nog var flera av de
ledande könsrollsdebattörerna, som Rita Liljeström och Annika Baude, just
sociologer.246

Kvinnors översjuklighet som konsekvens och hinder
Att kvinnor hade en högre uppmätt sjuklighet, i sjuktal såväl som i vissa diagnoser, var ett faktum könsrollsdebattörerna villigt tog till sig (se. fig. 2, s. 122
för 1960-talets sjuktalsstatistik). Däremot var de inte ense med läkare och vissa
representanter för arbetsgivarna kring hur denna högre sjukfrånvaro skulle
tolkas.
Kvinnors sjuktal ligger generellt över männens under perioden 1960–1966.
Skullnaderna är dock små, och det uppenbara problemet med jämförelsen är att
hemmafruar och anställda kvinnor uppvisar så olika sjuktal: hemmafruarnas
sjuktal håller sig genom hela sextiotalet långt under de anställda kvinnornas.
Precis som under femtiotalet tycks dock statistiken bekräfta en redan existerande föreställning om kvinnor som mer sjukskrivna, och därmed sjukare än män.
Men nu lämnades inte siffrorna att tala för sig själva. Redan 1962, i Kvinnors
liv och arbete, får såväl sjuktalsstatistiken som de lika nedslående statistiska underlag som presenterats gällande kvinnors kortare ”varaktighet” på sina anställningar skarp kritik:
Letar man igenom de fakta som finns på området, förefaller siffrorna också
variera minst lika mycket med ålder, utbildning, yrke, civilstånd osv., som
med kön. Genomsnittsyrkeskvinnan och genomsnittsyrkesmannen har – enligt vad vi tidigare beskrivit – i hög grad olika arbetsuppgifter, förtjänst, utbildning och ålder, med andra ord är olika i nästan alla de förhållanden som
uppenbarligen påverkar arbetsbeteendet. Man jämför alltså folk som befinner
Se Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, kap. 3.
För en mer utförlig diskussion kring några av de mest aktiva och inflytelserika individerna i
könsrollsdebatten, och deras disciplintillhörighet, se Florin & Nilsson, ”Något som liknar…”.
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sig i helt olika omständigheter, en metod som arbetsgivarna varit mycket angelägna om att få utrensad när det gällt att redovisa hittillsvarande löneskillnader mellan kvinnor och män.247

Den tidigare ofta anförda anledningen till kvinnors högre sjuktal, dubbelarbetet,
nämns inte här. I stället fokuseras kritiken mot statistikens kärna: det den könsuppdelade statistiken jämför kan inte jämföras, menar skribenten Stina Thyberg. Här framgår vad som händer när könsrollsdebattörerna bryter upp primäruppdelningen i kön, och i stället, som ovan, betraktar grupper som förenade
av andra faktorer. Då framtonar bild där andra omständigheter än kön, som
utbildningsnivå, lönenivå och typ av arbete, väger tyngre.
Också könsrollsdebattörerna lyfter alltså fram olika grupper – grupper som
förenas av andra faktorer än kön – och gör dessa grupper till det primära i tolkningen. Argumenten är desamma som användes mot läkarna och medicinen:
det framhålls att statistiken är bristfällig, att den kunskap man hänvisar till inte
är grundad i empiriskt vederhäftiga undersökningar. Skillnaden gentemot de
försiktigt tassande formuleringar som hördes kring ’kvinnoproblemet’ är tydlig
här. Känsliga frågor eller områden undviks inte, tvärtom: i könsrollsdebatten
var anfall bästa försvar, och det var ett anfall lett av debattörer som var beväpnade till tänderna med vetenskapligt, ekonomiskt och politiskt gångbara argument. Språket är så formellt att det nästan är svårt läsa ut betydelsen – frånvaro
från arbetet – i det sociologiskt klingande ”arbetsbeteende”.
Att arbetsgivarna explicit kritiseras är dubbelt logiskt – Kvinnors liv och arbete
handlar om just kvinnors arbetsmarknadssituation, och de anställda kvinnorna
stod för de höga sjuktal som diskuterades mest. Kvinnors plats på arbetsmarknaden är ett aktuellt ämne generellt under sextiotalet: kring kvinnor och arbetsliv utkämpas den infekterade sambeskattningsdebatten, där särskilt hemmafrun
kritiseras i skarpa ordalag.248 Könsrollsdebattörer och särbeskattningsivrare (i
realiteten ofta samma personer) får efter hand med sig tunga aktörer på den
politiska arenan. Inom socialdemokratin växer övertygelsen att frigörelse för
kvinnan går genom eget yrkesarbete.249 LO gör, efter segdraget motstånd, daghemsfrågan till sin och transformerar därmed en tidigare socialhjälpsfråga till en
arbetsmarknadsfråga.250
Kvinnors högre sjuktal problematiseras i könsrollsdebatten i relation till flera
olika faktorer samtidigt. För det första lyfts kvinnors lägre löner fram som en
orsak: ”sämre lön inbjuder till högre ansvarslöshet”, som Eva Moberg uttrycker
det.251 Kvinnolönerna i sig utgör dock inget huvudargument; 1960 hade LO och
SAF gemensamt beslutat om ett avskaffande av kvinnolönetarifferna inom en
Stina Thyberg, ”Företagen och den kvinnliga arbetskraften”, i Kvinnors liv och arbete, red. Dahlström, s. 535.
248 Florin, ”Skatten som befriar”, s. 106–135.
249 Hirdman, Genus, s. 164–165.
250 Hirdman, Med kluven tunga, s. 181.
251 Moberg, Kvinnor och människor, s. 31.
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femårsperiod, varför den specifika frågan betraktades som på väg att lösas.252
Det könsrollsdebattörerna i första hand fokuserar på är att den kvinnliga könsrollen bekräftar fördomar om kvinnor på arbetsmarknaden:
Eftersom ingen förutsätter att kvinnans verksamhet skall lämna spår utanför
den trängre familjekretsen väntar hon sig det inte heller själv. Hon ser på familjerollen som sin huvuduppgift och på yrket som någonting sekundärt. På
arbetsmarknaden kännetecknas hon av hög rörlighet och hög frånvaro; hon
satsar inte sina bästa krafter på yrket. Detta i sin tur leder till att arbetsmarknaden betraktar henne som sekunda arbetskraft och inte satsar på hennes utbildning och karriär. Kvinnorna får det så bekräftat att män har företräde. De
accepterar sin biträdesplats i näringslivet och meriterar sig inte för högre poster. Arbetsgivare finner det i sin tur bekräftat att kvinnor saknar framåtanda
och allvarligare yrkesambitioner. En ond cirkel har bildats. När diskrimineringen väl finns brukar den leda till jämförelser som ger ny näring åt diskrimineringen.253

Förklaringen är omfattande, och samtidigt vattentät och märkligt neutral: man
förklarar både kvinnors beteende och arbetsgivarsidans inställning, utan att
direkt lägga skulden på någondera parten. Passivformerna är betecknande, eftersom agensen i Rita Liljeströms resonemang helt placeras utanför både kvinnor och arbetsgivare: det är inte de som är problemet, det är den kvinnliga
könsrollen och strukturen av diskriminering som är problematisk. Yvonne
Hirdman påpekar att det var just detta som utgjorde könsrollsbegreppets revolutionära potential: det skapade en möjlighet att diskutera också känsliga maktförhållanden mellan könen som en neutral, social reformfråga.254 Också kvinnors sjuktal inkorporeras i samma neutrala förklaringsmodell: med könsrollsbegreppet skapas, som framgår av Rita Liljeströms resonemang ovan, ett neutralt
rum att diskutera kvinnors sjukfrånvaro i, utan risk för skuldbeläggande av
kvinnor, öppen konflikt med arbetsgivarsidan eller de äkta männen.
Könsrollen som förklaringsmodell appliceras också på ett mer intimt plan,
och fungerar på exakt samma sätt som då man talar om samhällsplanet.
Om hustrun har ett yrke som ger lägre inkomster än mannens, blir detta ett
skäl för familjen att anse att hon bör sköta mest hemarbete, stanna hemma
hos barnen när de är sjuka, be sin arbetsgivare om deltid osv., eftersom det
blir dyrare för familjen om han avstår från förvärvsarbete än om hon gör det.
Detta bidrar ytterligare till att förvaga hennes ställning på arbetsmarknaden.
Det är en ond cirkel, som är svår att bryta så länge flickorna inte har en konkurrenskraftig utbildning.255

Hirdman, Med kluven tunga, s. 60–67.
Liljeström, ”Om könsroller”, s. 12–13.
254 Hirdman, Med kluven tunga, s. 161–164.
255 Maj-Brith Sandlund, ”Arbetsmarknadspolitik för båda könen”, i Könsroller, red. Fredriksson,
s. 98.
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Här introduceras en tredje part, ”familjen”, som fungerar som könsrollens
agent i hemmet: det är uppenbarligen inte någon, eller båda, av de två vuxna
individerna i hushållet som har bestämmanderätten, i stället förläggs den till en
tredje, anonym makt. Yvonne Hirdman menar att talet om ”familjen” egentligen bara var ett synnerligen genomskinligt sätt att slippa tala om man och kvinna som i öppen konflikt:
Familjeroll som den minsta sociala enheten innebar att man och kvinna buntades ihop och det nervösa mellanrummet mellan dem, där makt och oförenliga intressen kunde tänkas förekomma, försvinner i denna konstruktion.256

Hirdmans poäng är viktig, men behöver i detta sammanhang klargöras ytterligare: det som sker när ”familjen” introduceras som könsrollens agent i hemmet är
också att den inre arbetsdelningen i hemmet konstrueras som en effekt av yttre
faktorer. Den ”onda cirkel” både Liljeström och Maj-Brith Sandlund ovan talar
om, den hamnar kvinnan, och även mannen, i utan egen förskyllan.
Så konstrueras kvinnors sjuklighet i könsrollsdebatten endast på ett generellt,
ofta statistiskt plan. Man talar om ”sjuktal” eller ”frånvaro” som en strukturell
konsekvens av den kvinnliga könsrollen, en konsekvens som inte har med den
enskilda kvinnan att göra: hon är som sagt inte skyldig, inte sämre, och inte
heller annorlunda än mannen. Det är könsrollen som är orsaken till den högre
sjukfrånvaron för kvinnor.
Det strukturella planet är inte överordnat – något annat plan tycks inte existera. Bror Rexed klargör hur det hela (inte) hänger ihop:
Kvinnorna är mera frånvarande från arbetet, men det beror inte på större
sjuklighet hos dem. Om man t. ex. jämför gifta och ogifta män och kvinnor,
vilket gjorts här och i Finland, så finner man att för kvinnornas del sociala eller socialmedicinska orsaker kommer in. De har dubbelarbete med skötsel av
hem och barn, och detta gör att de stannar hemma och tar hand om sjuka
barn och släktingar, och det ger också trötthet, överansträngning och
stress.257

Kvinnor är inte sjukligare, det ser bara ut så, menar Bror Rexed, samtidigt som
han inskärper att kvinnor möjligen blir sjukare till följd av ”sociala orsaker”.
Rexeds resonemang berättar hur ordningen för talet om kvinnors sjuktal och
sjuklighet struktureras. Först kommer den kvinnliga frånvaron, som tämligen
snabbt kan avfärdas genom att förlägga orsakerna till den kvinnliga översjukligheten utanför den drabbade kvinnan. Sedan placeras ”sociala eller socialmedicinska orsaker”, ett argument som gör kvinnors sjuktal till en konsekvens av
könsrollens verkningar.258 Först i tredje ledet i Bror Rexeds resonemang ovan, i
Hirdman, Med kluven tunga, s. 264, se också s. 219–222.
Rexed, ”Män och kvinnor” s. 55 , se också Mannheimer, Rapport om kvinnor, s. 62–63, 172, 183.
258 En av de viktigare av dessa ”sociala orsaker”, vården av sjuka barn, diskuteras inte särskilt
extensivt inom ramarna för den mer teoretiska könsrollsdebatten. Frågan plockas dock upp av
256
257
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samband med tidigare så ofta diskuterade ”dubbelarbetet”, nämns en sorts
sjuklighet: ”trötthet, överansträngning och stress”. Fokus ligger på sjuktalen
som statistiskt och socialt fenomen, i sista hand görs en koppling mellan vissa
symtom och kvinnor. Den på andra håll så omtalade stressen placeras sist, efter
mera prosaiska symtomtermer som trötthet och överansträngning.
Någon kvinnlig översjuklighet finns alltså inte i könsrollsdebatten, eftersom
könsrollsidén enbart konstruerar kvinnors högre sjuktal som en konsekvens av
yttre faktorer. Det är dock värt att notera att Rexeds resonemang bär en strukturell likhet med hur stress i relation till sjukdomar och symtom diskuterades av
andra läkare: sambanden mellan de nivåer han diskuterar är, precis som i den
medicinska litteraturen, aningen oklara och utreds inte närmare. Glappet mellan
den generella nivå stress- såväl som kvinnosjuklighetsfrågorna ligger på, och de
mer konkreta symtomen är stort och delvis höljt i dunkel.
Siffrorna rör sig dock på ett mångtydigt sätt under 1960-talet. Yrkesarbetande kvinnors sjuktal stiger precis som männens brant under sextiotalet.259 Hemmafruarnas sjuktal ligger däremot kvar på en mycket låg nivå, och sjunker till
och med just år 1967, samma år som analytikerna på Riksförsäkringsverket
förvånas över att kvinnors generella sjuktal är lägre än männens (se fig 2,
s. 126). 1967 markerar också inledningen på arbetarrörelsens samlade satsning
på det man nu kallar ”familjepolitik” – i realiteten reformer som skulle underlätta för kvinnor med barn att förvärvsarbeta – till exempel daghem, ”legalisering”
av rätten att stanna hemma från arbetet för vård av sjuka barn för föräldrar och
slopad sambeskattning.260 ”Nu, kring 1967, kom också den slutgiltiga uppgörelsen med valfriheten”, skriver Yvonne Hirdman, och syftar på slutet för den
”valfrihetsdiskurs” som tidigare betonat kvinnors rätt att välja mellan yrkesarbete eller hemarbete.261
Det som sker under 1960-talet är alltså en rad komplexa förändringar, som
på ytan kan ge intrycket av att kvinnors sjuktal sjunker i takt med att deras situation på arbetsmarknaden börjar uppmärksammas, kritiseras och reformeras.
Så är dock inte fallet; yrkesarbetande kvinnor är inte mindre sjukskrivna än
tidigare under denna period. I stället är det hemmafruarnas sjuktal som på ett
alltmer iögonfallande vis avviker från yrkesarbetande kvinnors och mäns ökande sjuktal. Detta sammanfaller i tid med att kritiken mot hemmafruar som
grupp, som ikoner och som systemjuridiska varelser växer. Huruvida dessa två

LO:s familjeråd, och 1969 förordar man från LO:s håll att vården av sjuka barn skall ”legaliseras”,
och kompenseras via socialförsäkringen, se Hirdman, Med kluven tunga, s. 167.
259 Delvis var denna tendens sannolikt en följd av att sjukförsäkringen byggdes ut, se Rafael
Lindquist, Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati: Det svenska sjukförsäkringssystemets utveckling 1900–1990
(Lund, 1990), s. 150–159. Se också Staffan Marklund, ”Utträdet från arbetsmarknaden – utvecklingen av sjukfrånvaro, förtidspension och arbetslöshet i Sverige”, i Rehabilitering i ett samhällsperspektiv, red. Staffan Marklund, (1992; Lund, 1995), s. 58.
260 Hirdman, Med kluven tunga, s. 259–264.
261 Hirdman, Med kluven tunga, s. 250.
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företeelser är kopplade till varandra, eller bara utgör en parallella skeenden är
dock en fråga som går långt utöver min undersöknings ramar.262

Övertoner: manlig stress och kvinnosymtom
Kvinnors högre sjuktal förklaras alltså i könsrollsdebatten mot bakgrund av
könsrollen, och de hinder en allmänt diskriminerande samhällsstruktur och
samhällsideologi lägger i kvinnors väg. Kvinnor är inte sjukare, det ser bara så
ut eftersom statistiken är missvisande: den mäter frånvaro, inte sjuklighet, och
tar inga hänsyn till sociala orsaker, menar könsrollsdebattörerna. Ser man till
könsrollsdebattens mindre välargumenterade delar framtonar dock en intressant
motbild: det är i själva verket männen som är sjukare.
Det starkare kravet på pojken-mannen att hävda sig, att slå sig fram, att vara
hård, aggressiv och inte visa känslor, skapar för honom anpassningsproblem
som framträder i en relativt större kriminalitet, högre dödlighet, större risk
för stress och vissa ansträngningssjukdomar, högre självmordsfrekvens, kort
sagt ökad sjuklighet både psykiskt och fysiskt [.]263

Här talas det inte om sjuktal, utan om sjuklighet, kanske eftersom man här lämnar den avgränsade arbetsmarknadsdiskussionen och talar om mannen i samhället generellt. I Edmund Dahlströms resonemang skrivs en stark koppling
mellan män och en viss typ av sjuklighet fram. Argumentationen lutar sig mot
siffror kring självmord och dödlighet, siffror som knappast kan kritiseras för att
mäta något annat än det de mäter (oavsett vad man anser om orsakerna). När
stress och en ”ökad sjuklighet” infogas i detta sammanhang av ’hårda’ siffror
framställs också dessa fenomen som klart avgränsade. Männen är stressade och
stressen blir manlig. ”Den större mängden av stressåkommor och magsår hos
män vittnar om vad karriären kostar”, konstaterar Rita Liljeström, och artikulerar tydligt den linje mellan stress, ambition och psykiska påfrestningar i arbetet
som också skrivs fram i den publika medicinen.264
Återigen skymtar alltså ”typ A”, hjärtinfarktstypen, i bakgrunden, men i
könsrollsdebatten blir den en effekt av mansrollen och dess påfrestningar.
Stress blir ett manligt problem som en konsekvens av hans familjeförsörjarroll,
ett problem som bara kan lösas om kvinnor delar männens börda, och männen
slipper ”arbeta ihjäl sig medan kvinnorna samtidigt lider av att ha för litet att
göra”.265 Skillnaden gentemot hur kvinnors sjuklighet beskrivs är markant: mäns
Att analysera socialförsäkringsstatistik är svårt, vilket bland annat Björn Johnson visat i Kampen
om sjukfrånvaron (Malmö, 2009). Frågan om hemmafruarnas sjuktal var sannolikt delvis en fråga
om täckningsgraden i försäkringen för just den gruppen, och sjukförsäkringen reformeras flera
gånger med avseende på regler och täckningsgrad under 1960-talet.
263 Edmund Dahlström, ”Analys av könsrollsdebatten”, i Kvinnors liv och arbete, red. Dahlström,
s. 46.
264 Liljeström, ”Om könsroller”, s. 20.
265 Sunesson, Diskbänken tur och retur, s. 100.
262
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stress-sjuklighet ifrågasätts inte, i stället inskärps riktigheten i antagandet att
stress är ett manligt problem då den i argumentationen kopplas samman med så
allvarliga konsekvenser som dödlighet och självmord. Mäns stress-sjuklighet
lyfts fram som ett oavvisligt faktum, till skillnad från kvinnors starkt ifrågasatta
”sjuktal”.266
Birgit Sunesson artikulerar tydligt det antagande som ligger till grund för
också Dahlströms och Liljeströms resonemang: ”Vi vet att stressen härjar värre
bland männen än bland kvinnorna.”267 När det gäller mäns dödlighet, sjuklighet
och dess koppling till stress och arbetsliv ifrågasätter man inte längre, från
könsrollsdebattörernas sida. Här vet man. Mäns sjukdomar och död placeras
alltså närmare den verklighet könsrollsdebatten tar som sin utgångspunkt, än
kvinnors sjuklighet.
Birgit Sunesson sätter också, möjligen oavsiktligt, fingret på den springande
punkten då hon beskriver hemmafruarnas psykiska och fysiska besvär som
något helt annat än männens stress.
Trots att de byggt upp ett så präktigt försvar för sin hemmafruuppgift i ett
perfekt och välskött hem, så är just dessa kvinnor de mest försvarslösa av
alla. Det är de som befolkar läkarnas väntrum med alla sina krämpor. Det
finns inga som har så många nervösa symtom som de. Så många psykosomatiska sjukdomar. De är offer för den föråldrade inställningen om ”kvinnans
plats”.268

Hemmafruars symtom blir i Sunessons framställning inte stressrelaterade, i
stället omtalas de som ”krämpor”. Termerna berättar att här är det ett annat
perspektiv och en annan förklaringsmodell än stressmodellen som opererar: ett
föråldrat kvinnoideal förutsätts ge upphov till ”krämpor” och ”nervösa symtom”. En hemmafru kan i princip inte drabbas av stress: hon betraktas som
undersysselsatt, inte utarbetad. I stället kopplas hemmafruar och ”nervösa symtom” samman. Nervösa symtom kan knytas till overksamhet på ett sätt som var
oförenligt med stress, stressbegreppets allmänt vedertagna innebörd pekade
mot för stor ansvarsbörda och höga prestationskrav, inte mot undersysselsättning och frustration.
Det märkliga är att inte heller yrkesarbetande kvinnor tycks kunna vara stressade. Bortsett från Bror Rexeds inlägg, som diskuterats ovan, lyser kvinnors
stress med sin frånvaro i könsrollsdebatten. Kvinnlig stress finns helt enkelt
inte. I stället nämns den tänkta risken att ”kvinnan tenderar att bli utsliten och
överansträngd” om hon också skall förväntas yrkesarbeta.269 Endast i ett enda
verk, Carin Mannheimers Rapport om kvinnor från 1969, omtalas begreppet stress
i direkt relation till kvinnor. Här finns den frånskilda, yrkesarbetande tvåbarnsSe pckså Olsson, Kön i förändring, s. 53–54.
Sunesson, Diskbänken tur och retur, s. 100.
268 Sunesson, Diskbänken tur och retur, s. 106.
269 Dahlström, ”Analys av könsrollsdebatten”, s. 46.
266
267

183

mamman som springer från jobbet till affären, och menar att ”man har en
stress över sig hela tiden”.270 Men också den 55-åriga avsynerskan som menar
att stressen kommit med automatiseringen: ”Jag säger mig nu att jag inte fattar
hur man orkade arbeta lördagarna också förr. Men det var väl det att det inte
var så stressat då.”271 Det är betecknande att Mannheimers bok bygger på intervjuer med kvinnor: när kvinnor själva talar om sin situation beskriver de sig
som stressade. Men i könsrollsdebatten existerar ingen kvinnlig stress.
Delvis är naturligtvis de olika sammanhang som konstrueras kring mäns och
kvinnors sjuklighet, och respektive sjuklighets relation till stress, en logisk konsekvens av könsrollsdebattens agenda: att utmåla kvinnor som stressade hade
varit kontraproduktivt i ett sammanhang där målet är yrkesarbete för alla.272
Mäns stress utgör ett tacksamt förhållande att lyfta fram, eftersom mäns stress i
arbetslivet gör kvinnorna än mer behövda i detta arbetsliv. Samtidigt innebär
dessa olika beskrivningar av könens positioner och sjuklighet paradoxalt nog att
könsrollsdebattörerna skriver under på en verklighetsbeskrivning som oproblematiserat framställer männens börda som tyngre, och mäns sjuklighet som
allvarligare.
På radikalt håll har man ansett att den utjämning man eftersträvar medför att
kvinnan både vinner och förlorar. Kvinnans priviligierade ställning när det
gäller familjevärdena – i form av skydd gentemot förvärvslivets tävlan och
jäkt, större kontakt med familjelivets primärgruppsbetonade och livsnära relationer och tillfälle till hobbybetonad avkoppling i hemmet – skulle hävas och
dess värden skulle delas. Utjämningen skulle för kvinnans del innebära axlandet av ett större ansvar med krav på effektivare insats i förvärvslivet.273

Kvinnor är inte stressade, men de kommer att bli det i takt med att allt fler
exponeras för förvärvslivets ”tävlan och jäkt”, som Edmund Dahlström uttrycker det. Hans utsaga gömmer hela den märkliga roll som kvinnor får spela i
diskussionen kring kvinnors högre sjuktal i könsrollsdebatten. Då perspektivet
genomgående (Mannheimer utgör möjligen undantaget) är generellt och sociologiskt, bortser man i princip från den intima sfär som var så närvarande i diskussionen kring kvinnoproblemet tio år tidigare. När den som ovan ändå diskuteras, är det inte längre lika tydligt att kvinnorollen är ensidigt problematisk.
Dahlström slinter med pennan, och Kvinnan dyker upp igen, som en påminnelse om att den nya människoroll man vill skapa ännu inte finns.
När ”kvinnoproblemet” blir en könsrollsfråga förskjuts hela det perspektiv som
betraktat den enskilda kvinnan och kvinnor som grupp som representanter för
Kvinnan. Helst plötsligt står det sociala sammanhanget i fokus: det är detta
sammanhang som sägs samtidigt skapa och upprätthålla de könsroller som
Mannheimer, Rapport om kvinnor, s. 37.
Mannheimer, Rapport om kvinnor, s. 137.
272 Jfr Olsson, Kön i förändring, s. 53–54, 62–70.
273 Dahlström, ”Analys av könsrollsdebatten”, s. 46.
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håller kvinnor, men även män, fångna i stereotyper och ideal som bestämmer
hur de ska agera och vad de skall tycka och tänka.
Mest fångna i sin könsroll är kvinnorna, eftersom den roll de tilldelats är så
dåligt anpassad till det samhälle de lever i, menar man från könsrollsdebattörernas håll. Den stänger in dem i hemmen, där de förspiller sin tid på onödigt
arbete, samtidigt som deras arbetsinsats behövs bättre på annat håll. Männens
könsroll är däremot i för stor utsträckning i takt med samhället, och en del av
den problematiska verkligheten: hans strävan efter att göra karriär och de krav
som ställs på att han skall försörja sin familj gör honom stressad och sjuk, och
leder till högre dödlighet, självmord och kriminalitet.
Kvinnorna har inga sådana problem i könsrollsdebatten, inga prestationskrav, ingen stress. I själva verket är de inte alls så sjuka som statistiken tycks
visa, menar könsrollsdebattörerna. Kvinnor är nämligen inte kvinnor, utan i
hög utsträckning en heterogen grupp människor som till följd av sitt kön kommit att hamna i låglöneyrken med låg utbildning, låga ambitioner och låga förväntningar på sig. Dessutom förväntar sig ”familjen” att de skall ta det större
ansvaret för barn och hem, eftersom de ändå tjänar mindre pengar och har
sämre förutsättningar att göra karriär. Effektivt slår man från könsrollsdebattörernas sida hål på argumenten genom att hävda att kvinnor inte är sjukare, det
ser bara så ut.
Successivt under sextiotalet förvandlas könsrollsdebattens nya perspektiv till
en stark, reformerande kraft på flera fronter. Betoningen på alla kvinnors plikt
till yrkesarbete, understödd av arbetsgivare och utredare, understryker behovet
av kvinnor som arbetskraft, och bereder marken för daghem, för rätten till
ersättning vid vård av sjuka barn och avskaffad sambeskattning. Hemmafrun
avglorifieras, plockas ned från den piedestal där hon tidigare placerats, och
förklaras nu vara undersysselsatt. Samtidigt förändras kvinnors sjuktal. Hemmafruarnas tal avviker alltmer från de anställda kvinnornas, och år 1969 är skillnaden mellan anställda och hemarbetande kvinnor 8,4 procentenheter. Det hela
kan beskrivas som en revolution, om än inte i bemärkelsen att kvinnor generellt
blivit friskare. I stället tycks hemmafruarnas beteende ha förändrats parallellt med
perspektivförskjutningen. Kanske är det sysslolöshetens diskurs som underminerar hemmafruns legitimitet; som frisk, men särskilt som sjuk.
Männen däremot, de är sjukare, och de är män. Även i könsrollsdebattens
tyngre verk, som i Kvinnors liv och arbete, blir tankegången dunkel på denna punkt.
Att män kategoriseras som just män tycks inte vara något problem, även om
också deras sjuklighet svepande förklaras som en konsekvens av den manliga
könsrollen. Faktum kvarstår dock att män generellt och oproblematiserat utmålas som sjukare på ett dramatiskt vis: mäns sjuklighet leder inte bara till sjukfrånvaro, utan till hjärtattacker, magsår, självmord och för tidig död. I bakgrunden finns den populära versionen av stress som förklaringsmodell, där arbetekarriär-prestation skrivs samman som ett ideal och ett avskräckande exempel.
Kvinnors stress finns däremot inte, för kvinnor finns bara symtom, och den
gamla välkända risken för trötthet och överansträngning. Så konstrueras kvin185

nors svårmätbara symtom i könsrollsdebatten som ingenting alls, en trist gråzon
utan vare sig mänsklig strävan eller skinande ideal som medel och mål. Där
finns bara det konkreta, tröttheten och slitet, nu mer än tidigare enbart orsakat
av det kvinnor gör, eller inte gör. Kvinnorna är ingenting ännu. De skall bli –
när hemmafrun avskaffats och kvinnan delar mannens bördor på lika villkor –
men det är den historia könsrollsdebattörerna vill skapa, inte den man talar om.
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Mänsklig stress och kvinnlig konstitution under 1960-talet
”Det sökande efter kunskap som fanns i det starka samhället resulterade i bilder
av verkligheten, som inte stämde med det starka samhällets tolkningsramar.”274
Så beskriver ekonomhistorikern Jenny Andersson vad som händer under de
turbulenta åren på 1960-talet. Hon sätter därmed fingret på ett faktum också
Yvonne Hirdman nämner; att folkhemsideologin på ett vis var själva förutsättningen för den mer kritiska samhällssyn som artikuleras under 1960-talet.275
Helt plötsligt beskrivs problem som expansiva i stället för avgränsade, svåra och
komplexa i stället för enkla, eftersom de alla tycks sammanflätade. Dessutom är
de problemområden som beskrivs splittrade och polariserade: vad som lyfts
fram som det centrala beror på vilket perspektiv som anläggs. Att patientjournaler, publicerad populärt hållen litteratur och könsrollsdebatt representerar
olika nivåer i diskurser kring stress, svårmätbara symtom och kön kan tyckas
vara självklart, men i en jämförelse med hur bilden såg ut endast tio år tidigare
är skillnaden slående: då fanns bara ett perspektiv, ett problem och en lösning.
Under 1960-talet krackelerar helheten; det hela kan beskrivas som att de grupper och gruppbildningar medicinen nu fått syn på, stiger fram och kräver att få
göra sin egen tolkning av sakernas tillstånd.276
Det är tveksamt om det går att tala om en diskurs kring symtom som värk,
trötthet, andnöd och hjärtklappning vid denna tid. Snarare finns (minst) två: en
ny, snabbt framväxande stressdiskurs, och en borttynande neurosdiskurs, men
också en spirande specifik depressionsdiskurs. Det vore rimligt, förväntat, att
denna splittring och dessa polariserade ståndpunkter skulle artikulera olika sätt
att betrakta svårmätbar sjuklighet i allmänhet och svårmätbar sjuklighet hos
kvinnor i synnerhet. Det märkliga är att så inte sker.
Samhällssynen är densamma, oavsett om man talar om patienter, stressade
människoorganismer eller kvinnor och män fast i sina respektive roller: det är
samma problematiska, byråkratiska och anonyma samhälle man talar om, och
man talar på samma sätt. Det finns betydande diskrepanser i uppfattningar
kring mer specifika frågor mellan läkare som talar om stress och könsrollsdebattörer, mellan publika och praktiska medicinska nivåer och diskurser, men man
tar sin utgångspunkt i samma moderna, anonyma samhällsrum.
Historikern Marie Cronqvist beskriver i sin avhandling om pressen och spionaffärerna under 1950- och 60-talet det senare som en ”oideologisk” tid, ett
påstående som kan tyckas märkligt – särskilt det sena sextiotalet brukar lyftas
fram som radikalismens och den nya vänsterns tid. Det Cronqvist pekar på är
att mellan 1950-talets ”starka samhälle” och det radikala, och sedermera röda
sextiotalet finns en period, och en syn på samhället, som ofta glöms bort. Cronqvist beskriver det som att den tydliga huvudmotsättning mellan ont och gott,
Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, s. 47.
Hirdman. Med kluven tunga, s. 249–250.
276 Jfr Alm. ”ett emballage för inälvor och emotioner”, s. 64–66, för en diskussion om rollteorin och dess
betoning av gruppens identitetsskapande funktioner.
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öst och väst som präglade debatten kring 1950-talets spionavslöjanden, under
det tidiga 1960-talet ersattes av en mindre tydlig motsättning mellan en föråldrad (över)klass och den socialdemokratiska arbetarbefolkningen. Sjukdomsmetaforiken, som flitigt använts kring spionerna i pressen under 1950-talet, är tio
år senare försvunnen och Wennerström, den avslöjade spionen, beskrivs som
driven av pengar och spänning.277 Cronqvists iakttagelser har viss bäring också
på medicinens idéer om människan och samhället: också medicinens människa
skulle kunna beskrivas som oideologisk – en ”organism” – också medicinens
samhälle har tappat sin självklara status som gott, men är inte heller entydigt
ont.
Det är en typisk människa som skrivs fram i relation till stress, men också i
relation till könsroller. Journalernas biologiska entitet, som svarar på stimuli av
farmakologisk art, stresslitteraturens ”omoderna” biologiska organism och
könsrollsdebattens ”genuina” människoideal , har på flera punkter samma konturer. Hon, eller snarare hen/han, är inte längre en produkt av arv utan av miljö, och framställs därmed som extremt plastisk, och därför sårbar på ett nytt
sätt. Individen ”är” inte längre på ett visst sätt, människan ”blir” i relation till
sin omgivning och sina erfarenheter. Den förskjutning från det patologiska mot
det normala, typiska och generella som sker under sextiotalet förändrar sättet
att tänka kring sjukdom och ohälsa i så måtto att den avgränsade grupp konstitutionellt svaga individer, som tidigare fanns i blickfånget för medicin och psykiatri, nu ersatts av ”alla”.278 Det krävs inte längre, teoretiskt sett, en inneboende
patologisk potentialitet för att drabbas av svårmätbara symtom, omskrivna till
neuros eller, mer vanligt nu, nervösa besvär orsakade av stress. Plasticiteten
utgör en viktig faktor särskilt för könsrollsdebattens argument kring kvinnors
höga sjuktal: kvinnor är inte alls sjukare, menar könsrollsdebattörerna. Deras
könsroll, de blandade sociala och socialmedicinska påfrestningar som kvinnor
utsätts för, skapar deras högre sjuktal.
Men, i samband med att den inneboende patologiska potentialen hos individerna tillmäts allt mindre vikt, kan två ny(gaml)a drag urskiljas hos den människoorganism man talar om. Dels tillskrivs människan allt större psykologiska
och sociala behov, dels blir kön en faktor som har större relevans än tidigare för
hur svårmätbara symtom tolkas. När konstitutionsteorierna och neurosdiagnosen vittrar bort och tappar i vetenskaplig relevans och status, blir ett band mellan det konstitutionellt svaga och det kvinnliga delvis kvar: kvinnor påstås, lite i
förbigående, ha närmare till sjuklighet och vissa symtom än männen. Kvinnans
större närhet till det sjukliga grundar sig inte i något kvinnor gör utan i något de
är: kön och sjukdomsbenägen konstitution flyter ihop, särskilt då medicinen
talar. Kvinnor beskrivs som mer drabbade av depressioner, men också av utmattning och trötthet. Kvinnors svårmätbara symtom bildar ett vardagligt och
Marie Cronqvist, Mannen i mitten: Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur (Stockholm, 2004),
s. 300.
278 Jfr Lennerhed, Frihet att njuta, s. 204.
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grått understråk till stressdiskursen: det kvinnliga tycks ibland vara det sjukliga
och tvärt om. Här finns således en diskrepans mellan medicinens tal och könsrollsdebatten, men den är inte särskilt stor. I könsrollsdebatten är det nämligen
hemmafruarna som får bära den kvinnliga sjuklighetens hundhuvud, det är
hemmafruarna som framställs som drabbade av depressioner och ospecificerade krämpor. Könsrollsdebattörerna är dock inte ense med medicinen om vari
problemet ligger; i valet mellan den kvinnliga konstitutionen och den kvinnliga
könsrollen pläderar könsrollsdebattörerna naturligtvis för att könsrollen är problemet. Men de skriver under på beskrivningen av den kvinnliga sjukligheten.
Man är således överens om problembeskrivningen, men förordar olika lösningar.
Samtidigt är stressen förbehållen männen – deras vardag och verklighet är
skarp i konturerna: arbete, stress, ansvar, prestation och karriär bildar den bakgrund mot vilken Typ A, hjärtinfarktspersonligheten, framträder. Han finns
med överallt; i medicinens vardag, i stressforskarnas diskussioner och i könsrollsdebattens problemformulering. Alla är överens: det är männen som är
stressade och det primärt för män som stressen är farlig. Könsrollsdebattörerna
har naturligtvis allt att vinna på att framställa mannen som stressad. Då behövs
kvinnan i arbetslivet, och det är dit hon så snabbt som möjligt måste ta sig,
menar de. För medicinen publikt talar själva framställningen i egen rätt: de
könsskillnader som åskådliggörs diskuteras inte, problematiseras inte, de bara
finns där, som vore de naturgivna. Så inträffar det paradoxala att sjukhusläkare,
skrivande psykiatriker, stressforskare och könsrollsdebattörer alla förminskar
kvinnors svårmätbara symtom i relation till mäns, trots att kvinnor enligt all
tillgänglig statistik uppvisar en större sjuklighet i diagnoser omfattande svårmätbara, diffusa symtom.
Arbetslivet som forskningsområde och stressmodellen samverkar här på ett
intrikat vis. Arbetslivet är till stor del befolkat av män, en manligt konnoterad
sfär. När hemmafrun plockas ned från sin piedestal hamnar hon, bokstavligt
och bildligt, i ett nytt slags ingenmansland eftersom vägen till arbetslivet och
kvinnans plats i arbetslivet ännu är ett oskrivet blad. Männen finns redan där,
tryggt förankrade i ideal och föreställningar, men också i de tusentals små praktiska och logistiska detaljer som hör arbetet till: följaktligen blir de exempel på
stress som lyfts fram i litteraturen manliga exempel, medan kvinnan placeras i
ett mera diffust sammanhang där påfrestningar flyter samman, och det är summan av dessa påfrestningar som blir det centrala. Mannen placeras i alla framställningar konkret i verkligheten, i det pressade arbetsliv och det moderna
samhälle man talar om. Kvinnan däremot har ingen primär placering alls; hemmafrupositionen har blivit föråldrad, men kopplingen till arbetslivet är inte ett
faktum, utan ett mål för framtiden (för könsrollsdebattörerna) och ett diffust
riskscenario för medicinen. Det kvinnliga flyter bokstavligt talat omkring utan
fast förankring.
Stress som förklaringsmodell för männens/människans sjuklighet har dock
ett inbyggt problem: kopplingen till specifika diagnoser är svag. Inom medici189

nen tänker man sig att i arbetslivet kan en gnatig förman och ackordsjäkt ge
upphov till vissa sjukdomar, som exempelvis magsår och hjärtinfarkt. Undersökningar som refereras tyder på att så är fallet, men man vet inte säkert. De
enda som påstår sig veta med säkerhet i denna fråga är könsrollsdebattörerna,
och de gör det mot bakgrund av sin specifikt politiska agenda. Samtidigt förstärker stressens koppling till ”tunga” diagnoser och ”typ A” både dess manliga
konnotationer och dess starka koppling till arbetslivet. Den manliga ”psychoneuros” som skymtar på Sabbatsberg kan kanske betraktas i detta ljus: för
(stressade) män skapas en situation där de män som liknar ”typ A” måste förses
med en diagnos, inte bara eftersom de är män och deras symtom kan kopplas
samman med deras arbete, utan också för att de måste sjukskrivas under någon
diagnos – de har ju ett yrkesarbete att vara borta ifrån.
Som en konsekvens av samma faktorer blir kvinnors sjuklighet ett ingenting:
”utredning”. Kopplingen till arbetslivet saknas, även om det ofta är arbetande
kvinnors symtom som diskuteras. Frånvaron av sammanlänkande förklaringsmodell, av den laddade triaden stress-ansvar-prestation, gör att kvinnors arbete
inte kan konceptualiseras som sjukdomsframkallande i sig. Kvinnors symtom
förpassas så i praktiken från den nivå där stress finns i fokus, till en nivå där
medicinska hypoteser är det enda som räknas: är hypotesen felaktig, skrivs patienten ut oavsett om symtomen finns kvar eller ej.
Mellan stressdiskussionen, den nya människan och den medicinska, specialiserade praktiken växer den stora tröttheten fram. Patienterna på Sabbatsberg
talar påfallande ofta om trötthet, om en oförmåga att orka med. Talet om tröttheten illustrerar hur sjukdomsbilder förhandlas på flera, inte nödvändigtvis
kompatibla, nivåer samtidigt. I medicinens publika tal blir trötthet ett självklart
och naturligt svar på stress, både tillfällig och långvarig. Att trötthet i relation till
stress tillmäts så stor uppmärksamhet redan under 1960-talet är intressant ur ett
teoretiskt perspektiv: det illustrerar kultursjukdomsbegreppets, och i förlängningen det konstruktivistiska perspektivets gränser – frågan är om patienterna
var medvetna om stressbegreppets implikationer, eller om de snarare upplevde
och formulerade sina symtom i relation till ett mer lösligt sammansatt kluster av
förändrade kulturella föreställningar?
Trötthet är ett normalt symtom, ett symtom som passar väl för den nya
människa stressdiskussionen handlar om. Men i praktiken var det inte den
normala människan man var intresserad av, bara den organiskt sjuka. Exemplet
trötthet illustrerar alltså ett glapp mellan medicinsk teori och praktik, publikt
och praktiskt, som kan sägas vara karaktäristiskt talet om svårmätbara symtom
under 1960-talet. När medicinen i praktiken skall försöka sammanfoga de två
samtidiga perspektiv på människan som är bärande i stress-modellen – människan som en biologisk och en social varelse – då stannar man vid den biologiska
aspekten. Patienterna däremot tycks vara mera inriktade på den sociala, och
presenterar hela sin livssituation för läkaren. Är patienten också kvinna befinner
hon sig på dubbelt undantag; utanför den nya expansiva stressmodellen, men
också bortom hemmafruns skyddade tillvaro placeras hennes symtom antingen
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i unkna diagnostiska utmarker som den gamla konstitutionsteorin, eller breddade psykiatriska diagnoser som depression. Beteckningen ”utredning” för kvinnors svårmätbara symtom under sextiotalet är emblematisk: kvinnligt kön tillsammans med oklara symtom är en kombination som inte kan placeras på den
medicinsk-kulturella kartan.
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Bild 3.Spindelnätet. Bilden är hämtad från Låglön och välfärd (1971), en skrift som byggde
på Låginkomstutredningens slutsatser och publicerades till LO:s kongress 1971. Den
illustrerar tydligt hur olika svårmätbara symtom nu gjordes till en del i en större fattigdomsproblematik, och hur människan portättreras som en fånge – på bilden syns hon
inte ens – i klassrelaterade omständigheter hon svårligen kunde påverka.
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IV. Stress, klass och (kvinnlig) identitet

Sjuttiotalet – en bakgrund
Om sextiotalet var debatternas, radikaliseringens och de förskjutna perspektivens årtionde, då synen på samhället och människan förändrades, var sjuttiotalet
snarast handlingens decennium, i alla fall sett ur politikens perspektiv: avskaffad
sambeskattning, föräldraförsäkring, utbyggd sjukförsäkring, förändrad arbetsskadelagstiftning, laglig rätt till arbetsbefrielse för vård av sjukt barn, ny abortlagstiftning, påbörjad daghemsutbyggnad och laglig rätt till deltidsarbete för
föräldrar, infördes nu.1 Också de radikala rörelser som föddes under sextiotalet
anammade ett nytt, handlingsinriktat perspektiv – protesternas tid var på ett
plan förbi, nu handlade det om att snabbt staka ut vägen till målet. Samtidigt
tycktes de radikala idéer som tidigare hörts främst i intellektuella- och studentkretsar sprida sig. När sextiotal blev sjuttiotal klev arbetarna in på den politiska
scenen: strax före lucia år 1969 utbröt en vild strejk bland gruvarbetare i Malmfälten, en strejk som blev startskottet på en rad vilda strejker under våren 1970.2
En av de punkter där arbetarna krävde förändring var ackordslönesystemet, ett
lönesystem som tilldragit sig stark kritik också från den expanderande stressforskningen. I en uppmärksammad intervju diskuterade Olof Palme ”industrisamhällets baksmälla”, och tydliggjorde hur det starka samhällets tolkningsramar definitivt fått ge vika för vänsterkritikens nya, mörkare verklighetsbeskrivning, också inom den socialdemokrati som tidigare haft nästan totalt tolkningsföreträde.3
År 1970 levererade också Låginkomstutredningen sina slutsatser kring ”Den
vuxna befolkningens hälsotillstånd”, som rapporten hette. Undersökningen
baserades på lekmannaintervjuer, och syftade inte till att diagnostisera, snarare
till att ringa in människors upplevelse av sitt hälsotillstånd: de tillfrågade fick
uppge om de haft olika typer av symtom. Resultatet var inte förvånande: hemmafruar och människor i ”socialgrupp III” rapporterade generellt fler och svå-

1 Kjell Östberg, 1968 när allting var i rörelse (Stockholm, 2002), s. 123–126, Yvonne Hirdman,
Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö, 2001), s. 168–171, Yvonne Hirdman, Med kluven
tunga: LO och genusordningen (Stockholm, 1998), kap. 6.
2 Östberg, 1968 när allting var i rörelse, s. 126–131.
3 Jenny Andersson, Mellan tillväxt och trygghet: Idéer om produktiv socialpolitik i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden (Uppsala, 2003), s. 67.
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rare symtom än övriga grupper, med undantag för hjärtinfarkt, som generellt
var vanligare bland män, oavsett socialgrupp.
Att Låginkomstutredningen fokuserade på symtom var ingen tillfällighet:
man ställde sig kritisk till såväl det rådande sjukdomsbegreppet som normalitetsbegreppet.4 LO tog initiativet till en egen studie med samma upplägg som
låginkomstutredningens, och redovisde att 30 procent av LO-medlemmarna
uppgav att de led av olika typer av psykiska och fysiska symtom relaterade till
stress på arbetsplatsen.5 LO publicerade också den uppmärksammade undersökningen Låglön och välfärd åt den år 1971 nedlagda Låginkomstutredningen.
Där kunde författaren övertygande visa sambanden mellan låg inkomstnivå och
en rad olika ’ohälsobefrämjande’ sociala aspekter som avsaknad av bil, dålig
hälsa, dåligt socialförsäkringsskydd och trångboddhet.6 Dålig psykisk och fysisk
hälsa infogades alltså nu med eftertryck i ett socialt och ekonomiskt sammanhang där individen betraktades i relation till en samhällsstruktur han eller hon
svårligen kunde påverka.
En liknande historia som den om arbetarnas entré på den politiska scenen
kan berättas om kvinnorna: 1968 bildades Grupp 8; två år senare öppnade de
ursprungliga medlemmarna gruppen för alla, och organisationen blev snabbt en
kraft att räkna med. Till skillnad från könsrollsdebattens teoretiska och vetenskapliga ansatser var kvinnorörelsen påtagligt handlingsinriktad, och lyckades
påverka beslutsfattare och politiker i en rad frågor. Bland annat fällde Grupp 8,
tillsammans med andra kvinnoorganisationer, förslaget till ny sexualbrottslag.7
Ett problem för kvinnorörelsen var dock frågan om klass. Trots att rörelsen
hade sin grund i ett missnöje med kvinnors ställning inom vänsterrörelse och
vänsterideologi, förblev frågan om hur förtrycket av kvinnan skulle relateras till
en övergripande socialistisk ideologi olöst inom Grupp 8.8
Yvonne Hirdman konstaterar att vid sjuttiotalets början hade LO definitivt
valt klass före kön: man hävdade med bestämdhet att LO-kvinnorna hade betydligt mer gemensamt med sina män, än med akademikerkvinnorna i ”den
snävkjolade könsrollsdebatten”.9 De kvinnliga författare som nu skapade en
egen litteraturgenre, av litteraturvetaren Cristine Sarrimo kallad ”den kvinnliga
bekännelsen”, cirklade också oroligt kring frågan om klass och kön i sina romaner.10 Maja Ekelöf, städerskan från Karlskoga, sade med emfas: ”klass”! Kerstin
4 Sten Johansson, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd: Utkast till kap 3 i betänkande om svenska folkets
levnadsförhållanden att avgivas av Låginkomstutredningen (Stockholm, 1970), s. 5–6.
5 Erik Bolinder & Bo Ohlström, Stress på svenska arbetsplatser: En enkätundersökning bland LOmedlemmarna rörande psykiska påfrestningar i arbetsmiljön (Lund, 1971), s. 29.
6 Låglön och välfärd: Rapport till LO:s lönepolitiska kommitté inför LO-kongressen 1971 [Landsorganisationens 18:e ordinarie kongress den 4–11 sept. 1971], Prisma (Stockholm, 1971).
7 Östberg, 1968 när allting var i rörelse, s. 143.
8 Emma Isaksson, Kvinnokamp: Synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen (Stockholm,
2007), kap. 2.
9 Hirdman, Med kluven tunga, s. 234.
10 Cristine Sarrimo, När det personliga blev politiskt: 1970-talets kvinnliga bekännelse och biografi (Stockholm, 2000).
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Thorvall, vars biografiska roman Det mest förbjudna, väckte stor debatt, sade med
lika stor emfas: ”kön”, eller kanske mer korrekt; ”jag”! Att också kvinnorörelsen så intensivt diskuterade klassfrågan illustrerar hur närvarande den var under
sjuttiotalet: allt tycktes vara politiskt, och de gränser som tidigare avskärmat
kvinnofrågor och könsrollsfrågor flyter eller suddas ut.
Samtidigt inrymde ”den kvinnliga självbekännelsen” en andra sida av 1970talet: det personliga, individuella, psykologiska och introspektiva. Psykologi som
självständigt ämne blev allt starkare vid denna tid, och allt fler psykologer var
verksamma inom det medicinska fältet, delvis sysselsatta med ”testning” och
”skattning” av patienters personlighetsdrag och intelligens.11 Testerna var dock
inte, som ofta tidigare, ensidigt relaterade till någon specifik typ- eller konstitutionsteori, utan snarare en vidareutveckling av olika sådana teorier.12
1965 hade den uppdaterade versionen av International Classification of Diseases
utkommit, en version som antogs av WHO året därpå. 1968 uppdaterades den
nya svenska versionen, och blev Klassifikation av sjukdomar 1968.13 Upplagan var
ett försök att skapa en helt gemensam nordisk version i samarbete med övriga
skandinaviska länder. Under rubriken ”Neuroser, patologisk personlighet och
andra mentala, icke-psykotiska rubbningar” inkluderas bland andra ångest, depression, fobier och hypokondri under kategorin ”Neuros”. Så kallade ”psykosomatiska” tillstånd, alltså kroppsliga symtom som antas emanera ur psyket, har
fått en egen underkategori: ”Psykosomatiska sjukdomar”, som systematiskt
listar symtom efter deras lokalisation.14 Alltså har till exempel symtom från
muskulaturen eller matsmältningssystemet nu fått olka diagnostiska namn och
diagnosnummer. Dessutom har kategorin ”patologiska personlighetstyper”
rensats från medfödda utvecklingsstörningar, och listar enbart personlighetsdrag.15 Samtidigt som den stora satsningen på psykiatrisk öppenvård lanserades,
och psykologerna som yrkesgrupp integrerades alltmer i vårdorganisationen,
renodlades alltså de ”lättare” psykiatriska diagnoserna i diagnosklassifikationen.
Många psykiatriker skaffade sig vid denna tid på egen hand kompetens inom
psykoterapi, och ibland i psykoanalys.16 1974 startade Nacka-projektet som ett
första försök med så kallad sektoriserad (samhälls)psykiatri med psykoanalytiska

11 Börje Cronholm, ”Psykologerna” i Modern svensk psykiatri, red. Gunnar Holmberg, Lennart
Ljungberg & Curt Åmark (Stockholm, 1968), s. 240–243.
12 Jan-Otto Ottosson, Psykiatrin i Sverige: Vägval och vägvisare (Stockholm, 2003), s. 107–109.
13 Klassifikation av sjukdomar 1968: tillrättalagd för sjukhusbruk. Systematisk förteckning, Socialstyrelsen (Stockholm, 1968).
14 Klassifikation av sjukdomar 1968, andra upplagan, utg. av Socialstyrelsen (Stockholm, 1969),
s. 40–42.
15 Klassifikation av sjukdomar 1968, s. 41.
16 Skillnaden mellan psykoterapi och psykoanalys bör betonas här. Psykoanalys är inte behandling, utan just en analys som syftar till ökad självreflektion, och därmed självkännedom . Psykoterapi har ett större mått av behandling som kan syfta till anpassning, ökat välbefinnande och
befrielse från symtom. Jfr Ingrid Carlberg, Pillret: En berättelse om depressioner och doktorer, forskare och
Freud, människor och marknader (Stockholm, 2008), s. 82–83.
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aspirationer.17 Nacka-projektet hade vänsterpolitiska förtecken: ett av motiven
bakom sektors-tanken, alltså idén att psykiatrin skulle placeras i anslutning till
ett visst upptagningsområde, var att klassgränserna skulle utjämnas på så vis att
både lättare och svårare fall hänvisades till samma mottagning. Det skedde således en förskjutning i psykiatrins förhållande till den somatiska medicinen i så
måtto att en förändrad psykiatri, med nya psykoanalytiskt/psykodynamiskt
inriktade idéer, närmade sig den somatiska vården och människors vardagsmiljö
samtidigt.18 De nya idéerna skapade dock spänningar inom fältet: som psykiatrikern Johan Cullberg och journalisten Ingrid Carlberg noterat blev till exempel
frågan om psykofarmaka extremt laddad, och företrädare för ”biologiska” respektive ”sociala” teorier kring psykisk sjukdom hamnade på kollisionskurs.19
Ännu 1970 fanns ingen legitimerande utbildning för psykoterapeuter; skillnaderna i utbildning hos praktiserande terapeuter var stora, och olika skolor
hade länge slagits om tolkningsföreträde. 1970 hölls ett möte på Hooks herrgård i Småland, ett möte som utmynnade i det så kallade Hook-manifestet.
Mötet och manifestet samlade företrädare för psykiatri, psykologi och olika
psykoterapeutiska och psykodynamiska skolor, och man formulerade bland
annat som ett gemensamt mål att en reglerad, systematisk utbildning i psykoterapi skulle inrättas. Åtta år senare blev denna målsättning verklighet, då psykoterapeututbildningar startas och legitimation började utfärdas av Socialstyrelsen.20
I det på andra plan så kollektivistiska sjuttiotalet spirade alltså idén om den
unika individen som terapeutisk mening och mål. Nyandlighet och meditation
blev företeelser i tiden, att ”finna sig själv” en angelägenhet för allt fler intresserade. Självhjälpslitteratur för människor som led av neuroser, psykiska besvär
och stress formade nu en delvis egen genre, kanske sprungen ur den allt starkare känslan av att samhälleliga auktoriteter – till vilka läkarna delvis räknades –
inte längre var att lita på.21 Staten och kapitalet satt enligt progg-gruppen Blå
tåget i samma båt. Avslöjandet av IB 1973 visade att staten ägnat sig åt både
åsiktsregistrering och samarbeten med främmande makt, och i kölvattnet efter
Mentalhälsokampanjen 1968–69 menade många debattörer att statliga initiativ
för att förbättra medborgarnas hälsa borde betraktas med misstänksamhet.22
Debattboken Konsten att dressera människor som kom i en första upplaga 1969 var
ett generalangrepp på kampanjens utgångspunkter, och på Mindus och Åmarks
Ottosson, Psykiatrin i Sverige, s. 36, Ebba Högström, Gör platsen patienten? Rumsliga föreställningar i
psykiatrin, Kultur-Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige 2009, Norrköping 15–17 juni.
http://www.ep.liu.se/ecp/040/, s. 342–349.
18 Carlberg, Pillret, s. 86–87.
19 Carlberg, Pillret, s. 85–87, Johan Cullberg, Mitt psykiatriska liv (Stockholm, 2007), s. 192–195.
20 Suzanne Gieser, Psykoterapins pionjärer i Sverige (Stockholm, 2009), s. 170–172.
21 Detta var för övrigt en kritik som riktades mot sjuttiotalets kvinnliga självbekännelselitteratur:
oroade kvinnoforskare såg tendenser till ”privatisering” och ”psykologisering” av kvinnoförtrycket, se Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 47–48.
22 Anna Ohlsson, Myt och manipulation: Radikal psykiatrikritik i svensk offenlig idédebatt 1968–1973
(Stockholm, 2008), kap. 5.
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böcker (som diskuterades utförligt i det förra kapitlet).23 Det kanske är samhället som är sjukt, inte de individer som förses med etiketten psykiskt sjuk?, frågade sig uppsalasociologen Kaj Håkanson i sin lic. avhandling Psykisk sjukdom:
Illusioner och realiteter redan 1968, en fråga som år 1973, då avhandlingen utkom i
bokform, spetsats till och blivit ännu mer aktuell.24
Håkansons fråga gällde dock inte bara psykisk sjukdom som etikett, utan
hela idén om ”normalitet” som ett önskvärt och fastställbart tillstånd. Han menade sig se en risk att sociala faktorer eller dåliga arbetsförhållanden ”psykologiserades”, och att arbetsrelaterade eller samhälleliga problem på så vis gjordes
personliga och psykologiska.25 Socionomen Katarina Piuva menar att sjuttiotalet
kan betraktas som den tid då ett socialt perspektiv får sitt genombrott såväl
inom psykiatrin som inom psykologin och psykoterapin. Redan under 1960talet diskuterades förvisso sociala och ekonomiska faktorer i relation till psykisk
ohälsa och svårmätbara symtom. Då var det dock en diskussion som främst
fördes av socialistiskt orienterade läkare och psykiatriker, en kritik som framfördes från ett utanförperspektiv och fick sitt stora genomslag först under decenniets sista år. År 1970 bytte den tidigare ”mentalhygieniska kursen” på Socialhögskolan namn till ”socialt behandlingsarbete”, och i Socialmedicinsk Tidskrift
skrev psykiatrikern Carlo Perris om ”socialpsykiatri” som en ny, revolutionerande inriktning.26 Två tidigare separata diskurser, som för enkelhetens skull kan
benämnas ”stressdiskursen” och den ”socialmedicinska diskursen”, smälter
alltså samman under 1970-talet.
1973 publicerades också den första delen i en serie nya, statliga utredningar
av psykiatrin och den psykiatriska vården. Bakgrunden var ett antal motioner i
frågan under sextiotalets senare del, där det mest ambitiösa förslaget kom från
folkpartiet, och rörde frågan om inrättandet av ett ”statens institut för den psykiska folkhälsan”.27 De slutsatser som presenterades 1972 av med. lic. Hans
Lohmann låg, enligt Socialstyrelsens generaldirektör Bror Rexeds återhållsamma
förord, i linje med åsikterna hos ”den ungdom – som ifrågasätter vårt samhälles
färdriktning. Han ställer oss inför frågorna vart vi vill komma, vilket samhälle
vill vi skapa, vilka livskvaliteter är det vi egentligen eftersträvar?”28 Samma frågor ställdes och diskuterades inom den expanderande stressforskningen. Vid de
sammanlagt fem internationella stressymposier som anordnades i Stockholm
mellan 1970 och 1975 diskuterades samhällsutveckling, könsrollsfrågor och den
snabba ökning av psykisk ohälsa stressforskarna tyckte sig se.

23 Lennart Christiansson, Konsten att dressera människor: mentalhälsa – arbete – ideologi (Stockholm,
1969).
24 Ohlsson, Myt och manipulation, s. 170–174.
25 Ohlsson, Myt och manipulation, s. 190.
26 Katarina Piuva, Normalitetens gränser: En studie om 1900-talets mentalhygieniska diskurser (Stockholm,
2005), s. 52–53.
27 Hans Lohmann, Psykisk hälsa och mänsklig miljö, Serie: Socialstyrelsen redovisar (1972; Stockholm, 1973), s. 9–10.
28 Lohmann, Psykisk hälsa och mänsklig miljö, s. 8.
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Stressen hade alltså blivit samhällelig, social och klassad: som illustrerades av
LO-undersökningen hade inte längre direktörerna monopol på stress – tvärtom.
Nu var det den lågavlönade delen av befolkningen som särskilt diskuterades,
precis som i Låginkomstutredningen. Logiskt nog dominerade industriarbetarnas sjukfrånvaro den tämligen begränsade diskussion som fördes kring ämnet
under 1970-talet. Sjuktalen i den allmänna försäkringen visar förvisso inga anmärkningsvärda förändringar: kvinnors sjuktal ligger generellt under männens,
som de gjort sedan 1967, men detta förklaras bero på att kategorin hemmafruar
har ett mycket lågt sjuktal. 1976 hade de anställda kvinnorna ett sjuktal på 25,4,
att jämföra med de anställda männens 24,6. Hemmafruarnas sjuktal uppgick
bara till hälften, 12,5.29 Men dessa siffror genererade ingen debatt, trots att sjuktalen generellt stigit sedan sextiotalet.
Fig. 3. Sjuktal och kön under 1970-talet30

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

Hemmafruar

Anställda kvinnor

Män generellt

Kvinnor
generellt

13,9
14,5
12,5
12,0
12,9
12,7
12,5
10,8
10,5
9,9

22,0
22,6
20,8
22,0
22,6
23,8
25,4
25,3
25,5
24,8

21,0
21,1
20,1
20,6
21,4
22,0
24,2
23,5
23,2
22,2

18,8
19,6
18,1
18,9
19,6
20,7
22,2
22,1
22,4
22,1

Tabellen visar sjuktal i den allmänna försäkringen 1970-1979, som de redovisas i Allmän försäkring,
utgiven av Riksförsäkringsverket.

Kanske berodde ointresset på att sjuktalen betraktades som en del i den officiella berättelse vars legitimitet blev alltmer ifrågasatt. Under 1970-talet uppstod
en situation där den vänsterinriktade kritiken mot kapitalism, klass-samhälle,
könsroller och framför allt mot den förment normkonservativa psykiatrin kom

Allmän försäkring, 1976, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1978), s. 45–47.
Allmän försäkring 1970, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1972), s. 58–59, Allmän försäkring
1971, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1973), s. 58–59, Allmän försäkring 1973, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1975), s. 58–59, Allmän försäkring 1974, Riksförsäkringsverket (Stockholm,
1977), s. 46–47, Allmän försäkring 1975, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1978), s. 44–45, Allmän
försäkring 1976, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1978), s. 45–46, Allmän försäkring m m 1977,
Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1979), s. 44–45, Allmän försäkring m m 1978, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1989), s. 44–45, Allmän försäkring m m 1979, Riksförsäkringsverket (Stockholm, 1981), s. 46.
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både inifrån och utifrån.31 Kritiken riktades dessutom mot medicinska discipliner och en politik som uppfattade sig själv som radikal, modern och medveten.
Som idéhistorikern Anna Ohlsson påpekar tycks det ske en sorts assimilering av
de radikala idéerna: samma personer som åren kring 1968 riktade radikal kritik
mot psykiatrin och det kapitalistiska samhället, befann sig bara några år senare
på den andra sidan skranket, i full färd med att konkretisera sina idéer innanför
systemets ramar.32 Vem som var i opposition, och mot vad, var inte alla gånger
helt enkelt att avgöra. Samtidigt som de antipsykiatriska tongångarna ljöd som
starkast skedde en rad förändringar inom psykiatrin. Allt fler psykiatriska kliniker inrättades i anslutning till de stora kroppssjukhusen, platserna på de gamla,
statligt drivna mentalsjukhusen minskade däremot kraftigt sedan landstingen
tagit över driften 1967.33
En övergripande fråga för detta kapitel handlar om vad tidens fokus på
klass, men också på individuell identitet och självförverkligande gör med svårmätbara symtom som värk, trötthet, oro och hjärtklappning, med stress och
med människosyn. Vilken sorts människa är det nu som drabbas av stress, vem
behöver individuell psykoterapi – och har kön någon betydelse för vem som
tillskrivs vad?

Ohlsson, Myt och manipulation, s. 68.
Ohlsson, Myt och manipulation, s. 258. Se också Carlberg, Pillret, s. 81–83.
33 Ottosson, Psykiatrin i Sverige, s. 28.
31
32

199

Neurosens återkomst
Praktiken 1969
År 1969 markerar slutår för min undersökning av patientjournaler från Sabbatsbergs sjukhus. Redan i diagnosmönstret bland de journaler jag undersökt
tydliggörs att något har hänt sedan 1960. De talrika utredningsfallen är borta,
och förefaller ha ersatts av neurosdiagnoser, framför allt varianter med psykosomatiska inslag, alltså den nya diagnoskategori som förtecknas parallellt med
”neuros” i Klassifikation av sjukdomar 1968.
Detta är dock inte den enda förändringen: nu talar man å ena sidan om
”stress” i journalerna. Å andra sidan talar man också om ”konflikter”, ”emotionellt djup” och ”intellektuella resurser”. I journalerna år 1969 artikuleras alltså
en spänning mellan externa och interna faktorer, och mellan stora svepande
(samhälleliga) förklaringsmodeller och internt psykologiska.
Min undersökning baserar sig på 24 journaler för kvinnor, och nio journaler
för män. Dessa sammanlagt 33 patienter fördelar sig över tre diagnosgrupper.
14 patienter får en neurosdiagnos (ungefär hälften med specificeringen ”med
psykosomatiska symtom”).34 Ytterligare nio tilldelas olika typer av astenidiagnos.35 Av de resterande tio får nio symtomdiagnoser, och en beteckningen
”utredning”.36 Förändringen kan sannolikt knytas till att medicinen nu, i form
av den uppdaterade diagnosklassifikationen från 1968, hade fått en fungerande
begreppsapparat för att beskriva och diagnostisera svårmätbara symtom. Generellt ger symtom och diagnoser, manifestationer och terapier, intryck av att ha
fallit på plats i 1969 års journaler. Läkare och patient förefaller inte längre på
samma sätt som 1960 se och tala förbi varandra.
Som diskuterats inledningsvis är det ojämna avslutningsåret en konsekvens
av hur journalhandlingar förtecknas: från och med år 1970 arkiveras journaler
på personnummer i stället för journalnummer, vilket omöjliggör den typ av
genomgång för ett helt år som jag har gjort. Avsnittet är också något kortare än
de föregående: antalet journaler jag funnit vara relevanta är betydligt färre än för
åren 1950 och 1960, endast 33 stycken. Sannolikt beror detta på att svårmätbara
symtom i mindre utsträckning än tidigare föranledde utredning på sjukhus:
diagnospanoramat på medicinklinikerna 1969 utgörs i stor utsträckning av allvarliga, somatiska sjukdomar som cancer, hjärtinfarkter och svåra infektioner,
och patienterna är överlag äldre än tidigare år.
34 Arkiv 578, Sabbatsbergs sjukhus – medicin,. Serie F1A, vol. 1131: BFJL; vol. 1139: FDHF;
vol. 1141: FNFB, FRTB; vol. 1144: HHHN; vol. 1164: PRJN; vol. 1177: BBJTR; vol. 1186:
BFDPB; vol. 1187: BFPBT; vol. 1189: BFTRF, BHBBB; vol. 1191: BFJPJ, BHNDP; vol. 1194:
BJFBP.
35 Vol. 1133: BNFJ; vol. 1149: JPRJ; vol. 1151: LDDL; vol. 1160: PFLT; vol. 1162: PJRL;
vol. 1164: RTTP, vol. 1174: BTNRH; vol. 1176: BBBDB; vol. 1195: BJPJR.
36 Vol. 1128: HLR; vol. 1131: BFNF; vol. 1139: FFBL; vol. 1140: FLFJ; vol. 1141: FNNN;
vol. 1153: LLTB; vol. 1154: LRTH; vol. 1179: BBRTN; vol. 1186: BFHHJ; vol. 1191: BFLFB.
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Olika varianter av diagnosen ”neuros” är som sagt vanlig, men det förefaller
råda en viss förvirring gällande vilken diagnostisk term som hör ihop med vilket
diagnosnummer: vid en jämförelse mellan journalerna och Klassifikation av sjukdomar framgår att i journalerna används ibland andra termer än de som förtecknas i klassifikationen. Diagnosnumren, som nu konsekvent finns med, ger dock
intryck av att stämma överens med de angivna symtomen. Journalerna ger ett, i
jämförelse med 1960, prydligt och ordnat intryck – inget faller längre utanför,
inga frågestecken lämnas kvar, alla symtom har en diagnostisk hemvist. Samtidigt väcker det parallella talet om stress och konflikter nya frågor, särskilt i anslutning till kön. Vilken funktion har talet om stress på sjukhuset, och hur knyts
det till terapi för svårmätbara symtom? Vilken betydelse har begreppet ”stress”,
och hur kan det parallella talet om stress och psykologisk färgade termer som
”konflikt” och ”emotionellt djup”, förstås? Har kön någon betydelse för om
svårmätbara symtom beskrivs som orsakade av stress eller konflikt, och vilka
konsekvenser får detta för patienterna?

Mötet: när bara nuet räknas
Resonemangen under journalens inledande rubriker (”Hereditet”, ”Social Hygien”, ”Tidigare sjukdomar” samt ”Status”) 1969 är mera kortfattade, mera klart
avgränsade än 1960. Möjligen beror detta på att ordningen kastats om: efter
”Tidigare sjukdomar” följer nu ”Aktuellt”, eller ”Nuvarande sjukdomar”. Den
status läkaren rapporterar kommer således efter patientens redogörelse för nuvarande besvär. Som jag kommer att visa är detta av större betydelse än vad
man kan tro.
Under ”Hereditet” frågas uttryckligen om mor och far, eventuella syskon
samt patientens egna barn, under ”social hygien” är det sysselsättning, ekonomi,
boende, tobak, alkohol, menstruation, veneriska sjukdomar och eventuella mediciner man frågar om. Påfallande är dock hur snabbt journalberättandet rör sig
framåt, och landar i ett nu. Det förefaller emblematiskt för journalberättelsen år
1969 att rubriken ”status” placeras efter patientens redogörelse över nuvarande
sjukdomar/aktuellt: den betydelse som tillmäts det som skett förut ger intryck
av att vara reducerad, till förmån för det som sker med patienten nu:
Pat inrem av dr Curt Engström, Försvarets Radioanstalt, för psykosomatisk
utredning p. g. a. praecordiala smärtor.
Hereditet: Intet närmare undersökt.
Socialhyg: Bor i modern lägenhet, gift med frisk make. Pat arbetar i storkök,
trivs bra med detta arbete. Har 4 friska barn, de äldsta 25 och 22 år utflugna
ur hemmet. En 14-årig och 8-årig flicka bor kvar hemma. Röker ej.
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Tid. sjukdomar: Tidigare varit i stort sett frisk. Cholecystektomerad 1955.
Inga besvär sedan dess och håller ej diet. [sedan följer rubriken ”nuvarande
sjukdom” i journalen]
Status den 3. 7. 69 [läkarens namn och signatur]: A.t. Mycket nervös, måste
lägga sig ned vid anamnesupptagandet då hon känner sig matt och trött, men
har inga kardiella inkomp. tecken och när man avlett pat:s uppmärksamhet
blir hon avsevärt bättre. Ingen ikterus. [inkomp. tecken utläses inkompensationstecken, och avser synliga tecken på hjärtproblem, som blåaktiga läppar,
tung andning etc. min anm.]37

Trots att patienten som diskuteras ovan är inremitterad för utredning av psykosomatiska besvär, nämns inget kring tidigare sådana besvär under de rubriker
som diskuterar hereditet eller social hygien, och inte heller under ”tidigare sjukdomar”. I stället nämns att patienten är ”mycket nervös” först under status,
alltså den rubrik där läkaren redogör för sitt intryck av patienten. Att patienten
varit nervös under en längre tid, lyfts i stället fram under ”nuvarande sjukdomar” – nervositeten skrivs således in i en pågående sjukdomsbild, i stället för att
infogas i en bakgrundteckning.38
Samtidigt finns nervositet med som ett symtom läkaren frågar efter när det
gäller ärftlighet: ”Hereditet: Moder lever 57 år gammal, är nervös. Fader 56 år
frisk. Broder 26 år frisk” noteras kring en kvinna som inremitterats för ”cirkulations och neurolutredning”.39 Om den konsthandlarhustru som inkommer för
utredning av arbetsförmågan noteras följande under rubriken ”Status”: ”A.t:
Inga inkomp. tecken, inga TT-tecken. Liten, mager nervös i typen. Gulaktig
hud.”40 Den iakttagelse läkaren gör beträffande kvinnans ”nervösa typ” infogas
i ett sammanhang där läkaren tyder patologiska tecken: det han ser är inte en
nervös kvinna, utan en kvinna som tillhör en nervös typ. Skillnaden kan tyckas
vara försumbar, men antyder samtidigt att utgångspunkterna för den nya diagnosklassifikationen fått ett visst genomslag i hur den medicinska praktiken
betraktar patienter: patienterna kan nu, oproblematiserat, tillhöra en eller annan
”typ”, utan att denna indelning måste referera till de gamla typ- och konstitutionstankarna. När läkaren skriver ”At: Gott, opåverkat, mager man med asteniskt habitus” om en ingenjör som inkommer för bukutredning är det sannolikt
samma nya, lättare ”personlighetsskattning” som artikuleras.41 Detta typtänkande är inte samma sak som femtiotalets svepande neuroskonstruktion, där typ,
konstitution och sjukdom utgjorde punkter på en glidande patologisk skala.
Neuros är nu en diagnos med mera psykologisk laddning, att vara ”nervös i

Vol. 1164: RTTP.
Se också vol. 1131: BFJL; vol. 1133: BNFJ; vol. 1141: FNNN för ytterligare exempel på hur
nervositet blir en del i en pågående sjukdomsbild i stället för att härledas bakåt i tiden.
39 Vol. 1141: FRTB. Se också vol. 1153: LLTB; vol. 1151: LDHF (man).
40 Vol. 1151: LDDL.
41 Vol. 1139: FDHF. Ottosson, Psykiatrin i Sverige, s. 106–110.
37
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typen” är något annat, men inte nödvändigtvis något stigmatiserande eller i
medicinens ögon avvikande.42
Ett tema som känns igen från 1960 är det fokus på stress som åskådliggörs
inledningsvis i journalerna. Om en kvinnlig montör noteras kortfattat ”stressigt
ackordsarbete” under rubriken ”social hygien”, om en konsthandlare skriver
läkaren: ”Gift direktör med egen konstfirma, ej jäktigt. God ekonomi och har
utan sjukskrivning kunnat ta ledigt sedan jan.”43 ”Har halvtidstjänst, kontorsarbete vid ANF med god ekonomi. Trivs bra”, noterar läkaren om en kvinna som
inremitterats för utredning av sitt låga blodtryck.44 Det finns här anledning att
påminna om sextiotalets bitvis högljudda debatt om inkomstskillnader och
välfärd, en debatt som accentuerades under sjuttiotalet med Låginkomstutredningens resultat. Låg inkomst var inte längre bara en pengafråga, utan en fråga
om levnadsnivå, även då det gällde hälsa.45 Att just ackordsarbete, som i fallet
ovan, nämns kan kopplas till stressdebatten: ackordsarbete hade bland annat av
Lennart Levi lyfts fram som en särskilt stressframkallande arbetsform, och
andra undersökningar visade att många arbetstagare, tvärtemot vad många arbetsgivare hävdat, föredrog månadslön.46
Precis som tidigare är trivsel eller vantrivsel i arbetet framträdande områden
då läkaren första gången möter patienten. Arbetet står i fokus särskilt för männen. ”Trivdes förut med sitt arbete, men har nu fått byta arbete, tycker nu inte
att han behärskar arbetet vilket gjort honom nervös och folkskygg”, noteras om
en ingenjör som inremitterats för utredning av nervösa besvär och cirkulationssymtom.47 För kvinnor tycks arbetet vara av mindre, men inte utan, intresse för
medicinen. ”Pat har tidigare haft förvärvsarbete utom hemmet, men anser sig
numera ej orka med detta”, noteras om en drygt femtioårig kvinna som inremitterats för utredning av ledbesvär.48 Att vantrivas eller inte orka är således möjligt
för båda könen, skiljelinjen gäller det som sker sedan: för männen finns ingen
utväg, och de nervösa symtomen är ett faktum. För kvinnor däremot är en
hemmafrutillvaro fortfarande en möjlig reträttväg.
I journalerna avklämnas upplysningar kring arbetsförhållanden och ekonomi
i samma formella tonläge som övriga upplysningar kring patientens hälsa. Den
kvinna vars goda ekonomi noteras ovan uppges också utan vidare kommentarer
ha haft ”depressionsperioder 1965 och -67. Icke sjukhusvårdad. Gått privat på
S:t Erik och erhållit Tofranil som då hjälpte bra”.49 Att inte ens det faktum att
Ottosson, Psykiatrin i Sverige, s. 106–110.
Vol. 1144, nr. HHHN, vol. 1149, nr. JPRJ.
44 Vol. 1174, nr. BTNRH.
45 Jfr Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, s. 48-50.
46 Kurt Bronner & Lennart Levi, Stress i arbetslivet: Medicinska och psykologiska synpunkter på arbetslivets
stress (Stockholm, 1967), s. 104–107, Erik Bolinder & Bo Ohlström, Stress på svenska arbetsplatser:
En enkätundersökning bland LO-medlemmarna rörande psykiska påfrestningar i arbetsmiljön (Stockholm,
1971), s. 69–73.
47 Vol. 1162: PJRL; se också vol. 1139: FDHF för ett liknande exempel.
48 Vol. 1164: PRJN.
49 Vol. 1174: BTNRH.
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patienten tidigare vårdats för depression vid två tillfällen genererar mer än en
kortfattad notering illustrerar hur synen på patienten har förändrats 1969: oavsett vilka upplysningar patienten lämnar rapporteras de som vore allt normalt
och vardagligt, även om det gäller psykiska sjukdomstillstånd som tidigare utan
tvivel föranlett i journaltexten synliga förändringar i medicinens tolkning av
patientens besvär.
Detta är det märkliga med inledningen i 1969 års journalberättelser. Där
finns egentligen inga nya ämnen, inga nya faktorer i jämförelse med tidigare år.
Allt är bekant, skillnaden ligger i hur man talar om dem i journalen. Stress, nervositet och otrivsamma arbetsförhållanden nämns, men tonen är så avmätt att
den nästan låter ointresserad. Det är som om det som redan hänt förvisso är
relevant, men det genererar inga språkliga broderier, inga förflugna formuleringar, ingen synlig implicit kommunikation till andra läsare eller antydda förklaringar. Läkaren redogör frankt för hur det varit, angelägen, tycks det, att
komma fram till det som är och det som kan utredas och åtgärdas.

1969 års sjukdomsbilder: intern dramatik
Precis som tidigare är skildringarna i det följande hämtade från rubriken ”aktuellt”/”nuvarande sjukdom”, alltså de symtom som är orsak till patientens vistelse på sjukhuset. I många fall är det dock inte symtomen primärt som föranleder
inläggning; i stället är flertalet patienter inremitterade av sin ordinarie läkare
eller företagsläkare för utredning av vissa frågeställningar, ett förhållande jag
återkommer till. Jag fokuserar här på rubriken ”aktuellt”, eftersom det är under
denna rubrik som patienten berättar för läkaren om sina symtom.
Journalernas sjukdomsbilder år 1969 är tämligen bekanta: de påminner starkt
om 1950-talets symtombeskrivningar, dock utan den då ständigt närvarande
tröttheten. I ett fåtal fall 1969 nämns matthet och svaghet, dock ligger emfasen
i dessa fall tydligt på ett dramatiskt kroppsligt tillstånd, till exempel ”anfallsvis
trötthet eller ”fort uttröttbar, har lätt att svimma”.50 Den grå, vardagströtthet
som var vanlig 1950 och 1960 har försvunnit från sjukhusets slutna avdelningar,
troligtvis ut i den öppna vården.51 I stället finns här tydliga ekon av år 1950.
Har sista månaderna då och då attacker med hjärtklappning och då även uppträdande rädsla, blev andfådd, krampbesvär i benen samt liksom känsellös,
och domningar i armar och ben. Dessutom svider och bränner det i halsen
vid dessa anfall. Får anfall ungefär var 3:e vecka och nu även i går natt men
det var mindre.52

Vol. 1164: PRJN; vol. 1174: BTNRH.
Rolf Å Gustafsson, Traditionernas ok: Den svenska hälso- och sjukvårdens organiseraing i ett historiesociologiskt perspektiv (Solna, 1987), s. 364–367.
52 Vol. 1131: BFJL.
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Här hörs en bekant retorik, och en bekant symtombild beskrivs igen: hjärtklappning, andfåddhet, kramper och domningar lyfts fram, samtidigt som journaltexten talar om dessa symtom i termer av ”anfall” och ”attacker”. En sådan
sjukdomsbild är mycket vanlig år 1969, och utgör primär anledning till sjukhusbesöket för ett tämligen stort antal patienter.53 Hjärtat har alltså hamnat i centrum för patientens sjuklighetsgestaltning igen, samtidigt som kroppen inte lyder, extremiteterna ”domnar” och tappar känsel.
I jämförelse med 1960 års journaler åskådliggörs hur den helhetsbild som då
beskrevs under rubriken ”Aktuellt”, år 1969 har bytts ut mot en tämligen symtomfokuserad beskrivning. År 1969 är det oftast en berättelse om kroppen och
dess sensationer som (återigen) återges under denna rubrik. Här nämns inget
om kausala samband med livssituation eller andra specifika omständigheter, och
symtomen relateras heller inte i särskilt hög grad till patientens vardagsliv, förutom i ett fåtal fall.54 Sammanhanget är borta ur den sjukdomsbild som beskrivs
i journalen.
Även i det fåtal fall då en omvärld skymtar bakom patientens symtom finns
en distanserad ton i berättandet:
2. Ristningar – huvudskakningar sedan 13–14 års ålder. Pat sätter dessa besvär i samband med att hon som tonåring fick byta skolor ofta, då hennes far
ofta bytte arbete. Hade det ekonomiskt rel. besvärligt och då hon dessutom
var längst i klassen och hade de största fötterna kände hon sig ensam och utstött och skämdes för det mesta. Ristningarna kommer framför allt när hon
är nervös och stressad, t ex när hon talar med någon okänd person.
3. Känner sig allmänt nervös och ängslig, ligger ofta på kvällarna och funderar, trots att hon själv säger att hon egentligen inte har några problem.55

Läkaren talar inte för, utan om patienten. 1960 fanns en osäkerhet i tonen,
ibland gled berättelsen över till patientens eget perspektiv, och patientens röst
hördes i journalens berättelse kring de upplevda symtomen. 1969 sker inga
sådana glidningar i perspektiv, patienten är och förblir ”hon” även då symtomen beskrivs i relation till hennes sammanhang.56 Patienten ”säger”, hon ”sätter
besvär i samband med” – det är hela tiden tydligt i journaltexten att det är patientens egen tolkning som refereras, inte en upplevd verklighet, men inte heller
en läkartolkning.
Värt att notera i citatet ovan är hur ”objektiva” rumsliga och kroppsliga faktorer som skolbyten, ekonomiska förhållanden, patientens längd och storleken
53 Se till exempel vol. 1131: BFNF; vol. 1133: BNFJ; vol. 1149: JPRJ (man); vol. 1151: LDDL;
vol. 1160: PFLT; vol. 1164: RTTP; vol. 1176: BBBDB; vol. 1191: BHJPJ (man); vol. 1193:
BJFBP, alltså hela 9 patienter av sammanlagt här genomgångna 32 journaler.
54 Se till exempel vol. 1133: BNFJ, där en viss omständighet pekas ut som relevant i relation till
pat.s besvär.
55 Vol. 1141: FRTB.
56 Se också vol. 1131: BFNF; vol. 1141: FNNN; vol. 1151: LDDL; vol. 1162: PJRL; vol. 1164:
PRJN; vol. 1179: BBRTN för en liknande distans i beskrivningen av patientens symtom.
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på hennes fötter görs till utgångspunkter hennes känslomässiga svårigheter och
nervösa besvär kan tolkas i ljuset av, men inte direkt i relation till: kroppen, och
dess plats i ett större och ett mindre sammanhang, kommer först, sedan följer
de psykiska och nervösa besvären. Berättelsen kring patientens upplevda sjuklighet blir således intern och avgränsad också då det är hon eller han själv som
berättar, och trots att sociala och ekonomiska förhållanden lyfts fram.
I de fall där patienten uppvisar en multisymtomatisk symtombild kan symtomen rangordnas.
1. Bukbesvär. Bullrande mage med känsla av uppsvälldhet.
2. Känner sig ofta orolig och nervös utan påtaglig orsak, svettas, sensationer
av krypningar, klåda i skinnet. I samband med detta ibland krampartade
sammandragningar i bukmuskulaturen. Har konstant de senaste åren minskat
i vikt. Känner sig nu matt och svag.
3. Huvudvärk av tidigare beskriven typ.
4. Molande jämn värk i korsryggen, framför allt i vila.
5. Av och till besvär med svullna värkande körtlar i ljumskarna, senast för ett
par veckor sedan.
6. Sedan någon månad besvärats av snabb, oregelbunden hjärtverksamhet
och andfåddhet vid måttlig fys. ansträngning.57

Denna typ av numrerade uppräkning förekommer i ytterligare nio fall år 1969,
och det är vanligt att patienter inkommer till sjukhuset med en multisymtomatisk symtombild i likhet med det fall som citerades ovan.58 I journalberättelsen
redogörs detaljerat för varje enskilt symtom, och symtomen framställs genom
numreringen som avskilda; inget nämns om deras inbördes relationer. Huruvida
detta är ett resultat av journalskribenten eller patientens beskrivning är givetvis
omöjligt att veta, men det förefaller rimligt att anta att det är läkaren som bett
patienten att rangordna symtomen.
Beskrivningen gör symtomen frikopplade från varandra, trots att gemensamma nämnare finns. De flesta av symtomen som räknas upp ovan är interna i
bemärkelsen att de manifesteras av och i kroppen i första hand, inte av kroppen
i direkt relation till någon annan faktor (vilket var fallet år 1960). Samtidigt
åskådliggörs ett intressant fenomen i uppräkningen av symtom ovan: patienten
talar om att hon ofta ”känner sig orolig och nervös utan påtaglig orsak”. Den
Vol. 1144: HHHN.
I vol. 1128: HLR; vol. 1139: FFBL; vol. 1140: FLFJ; vol. 1141: FNFB, FNNN, FRTB;
vol. 1162: PJRL; vol. 1164: PRJN; vol. 1189: BHTRF rangordnas symtomen med hjälp av siffror,
som i citatet ovan. I vol. 1164: PRJN; vol. 1189: BHTRF; vol. 1140: FLFJ; vol. 1193: BJFBP
beskrivs liknande multisymtomatiska symtombilder.
57
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nervösa känslan blir så ett symtom i sig, något patienten besväras av på samma
sätt som hjärtklappning eller magbuller.
Två andra symtom, eller snarare begrepp, som ofta nämns i samband med
beskrivningen av patientens aktuella besvär är nervositet och stress. ”I samband
med nervositet upplever pat. en klumpkänsla i bröstet”, noteras om en äldre
kvinna.59 ”Sämre vid stress” konstateras om en annan äldre patients huvudvärk.60 ”Stress” och ”nervositet” noteras ofta i samband med aktuella symtom
hos många patienter år 1969, och begreppen flyter delvis samman.61 ”Har ej lagt
märke till om besvären kommer relaterade till måltid eller psykisk stress”, noteras om en drygt 60-årig hemmafru, och antyder att detta är något läkaren explicit frågar om.62 Formuleringarna bör noteras: symtomen å den ena sidan och
stressen eller nervositeten å den andra är inte samma sak. Snarare syns i journaltexterna hur stress eller nervositet blir en utgångspunkt som prövas: stress eller
nervositet kan ge symtom, därför frågar man konitunerligt om det. Därmed
illustreras samtidigt hur stressbegreppet och nervositetsbegreppet närmat sig
varandra – både stress och nervositet tycks nu vara något som upplevs snarare
än något patienten är. Som diskuterades inledningsvis sker detta också på makronivå i debatten under sjuttiotalet: stressbegreppet har politiserats, och kopplas
mer tydligt än tidigare ihop med symtom och sjukdom.
Symtom, som klumpkänsla i bröstet och huvudvärk, uppkommer i journalberättelsen inte direkt i relation till externa händelser. I stället omformuleras
externa händelser till ”stress” och ”nervositet”, som i exemplen här ovan, innan
de knyts till kroppsliga symtom. På så vis blir den sjuklighet som skrivs fram en
avgränsad kroppslig och individuell historia, frikopplad från ett upplevt sammanhang och i stället tydligt omformulerad och omtolkad i mer medicinska
termer. Begreppen stress och nervositet fungerar som synonymer; det förefaller
inte vara någon skillnad mellan att vara stressad eller eller att vara nervös. Också ”jäkt” nämns, dock inte lika frekvent som ”stress”.
Alltså: ”stress” och ”nervositet” är år 1969 nästan synonyma begrepp, begrepp som omformulerar externa faktorer till interna faktorer som direkt kan
kopplas till symtom hos patienten.
De sjukdomsbilder som syns i 1969 års journaler är alltså bilder där kroppen
finns i centrum och symtom från hjärtat, multisymtomatiska symtombilder och
stress och nervositet är vanliga uttryck. Det informella helhetssammanhang
som beskrevs i journalerna år 1960 har förändrats i journalens inledande sjuklighetsbeskrivning. Stress och nervositet har glidit ihop, och transformerats till
en medicinskt konnoterad förmedlande länk mellan externa faktorer och interVol. 1140: FLFJ.
Vol. 1141: FNNN.
61 Se till exempel vol. 1153: LLTB; vol. 1162: PJRL (man); vol. 1164: PRJN; vol. 1164: RTTP;
vol. 1177: BBJTR (man); vol. 1189: BHTRF och BHBBB för ytterligare exempel på fall där
”nervositet” och eller ”stress” nämns som aktuella besvär hos patienten.
62 Vol. 1151: LDDL.
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na symtom: yttre orsaker blir ”stress”, och stress ger i sin tur kroppsliga symtom. På så vis framställs patientens sammanhang som på avstånd i journalens
beskrivning av sjukdomsbilden. Kvar blir kroppen och kroppens sätt att reagera
då stress och nervositet drabbar. Dessutom har trötthet som vanligt förekommande symtom försvunnit (trötthet och uttröttbarhet förekom ju tämligen
frekvent i journalerna från både år 1950 och 1960) ur journalmaterialet år 1969.
Den grå tröttheten, med alla dess kopplingar till sammanhang, situation och
upplevelse, har lämnat plats åt mer brokiga, mångfacetterade, och samtidigt
interna, symtomkomplex.
Att symtombilderna nu är så omfattande, samt att urvalet är mindre än tidigare, gör det tveksamt om det är rimligt att diskutera dem i relation till Shorters
”symtompool”.63 Dessutom tycks ur ett ”symtompool-perspektiv” ingen direkt
förändring ha skett: snarare förefaller symtomen ha ackumulerats och intensifierats sedan 1950 och 1960, ett faktum som troligen säger mer om medicinens
och sjukvårdens förändrade struktur än om patienternas sjuklighet.

Utredning: en koncis inledning…
Till det yttre har inte journalernas utredningsanteckningar förändrats i särskilt
hög utsträckning sedan år 1960. Rubrikerna jag hämtar stoff från är desamma;
provsvar, daganteckningar och expertutlåtanden strukturerar utredningen och
patientens sjukhusvistelse. Fortfarande antecknas löpande då något av medicinskt intresse hänt. Av de journaler jag undersökt att döma är detta inte särskilt
ofta; i många journaler finns endast en anteckning utöver de inledande, nämligen slutanteckningen eller läkarmeddelandet.
En viktig skillnad märks dock, och det är att meddelande från ”psyk. konsult”, alltså psykiatrisk konsult, år 1969 konsekvent infogas i journalen. Noteringar kring att en sådan konsultering genomförts fanns redan 1960, dock infogades inte utlåtandet i journalen annat än i något enstaka fall. I journalerna från
år 1969 har psyk. konsultens utlåtande blivit fylligare, och antagit en mer formaliserad form. Jag har valt att betrakta meddelandet som en anteckning bland
andra i undersökningen, dock visar det sig – jag återkommer till detta nedan –
att just meddelandet från den psykiatriske konsulten är av särskilt intresse för
mina frågeställningar.
Den rubrik som i journalen förkortas PBD bör framhållas särskilt: det är den
tidigare ”Preliminär bedömning” som förkortats, och dessutom förändrats
avsevärt innehållsmässigt. I journalerna från 1960 fanns under denna rubrik
oftast en eller flera medicinska frågeställningar som indikerade vilka provtagningar patienten skulle genomgå. Så är inte fallet längre år 1969, sannolikt efter-

Edward Shorter, From Paralysis to Fatigue: A History of Psychosomatic Illness in the Modern Era (1992;
New York, 1993), s. 2.
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som denna rubrik nu, precis som Status, är placerad efter det att patienten berättat om sina besvär.
PBD: 54-årig kvinna med ledbesvär sedan en längre tid med tilltagande värk
speciellt i händerna, har även anfallsvis förekommande trötthet och diffusa
bukbesvär. Har nog även en psyk pålagring, är något nervös och lätt fingeroch tungtremor.64

Anteckningen under denna rubrik berättar varken om medicinska hypoteser
eller specifika frågeställningar, i stället är beskrivningen en sammanfattning av
läkarens intryck av patientens symtom. Dock pekar anteckningen åt ett specifikt
håll då den nämner det faktum att läkaren tror sig se att patienten har en ”psyk.
pålagring”. I vissa fall formuleras specifika hypoteser, till exempel i för en ung
kvinna som inkommer med diagnosen ”myocardit?” (hjärtmuskelinflammation)
från sin allmänläkare, dock är detta inte särskilt vanligt.65 I stället nämns under
”preliminär bedömning” vanligen patientens symtom, om man misstänker
”nervösa” eller ”psykosomatiska” inslag i sjukdomsbilden samt att patienten ska
”utredas”, och ibland vad utredningen avser.66
Speciellt för den preliminära bedömningen år 1969 är att symtom, tänkbara
orsaker och det intryck patienten ger lyfts fram tillsammans:
PBD: 56-årig, ogift, ensamboende, servitris, stressigt och jäktigt arbete, tidigare ej sjukhusvårdad. En gång 1961 sökt för hjärtat, ordinerades då Bellergal, Ekg u. a. Nu hjärtbesvär sedan 24/1-69, jourhavande ordinerar pat Klinital och tillråder pat att söka sjukhus vid återkommande besvär. Natten till
26/1 ”hjärthoppa”, diffusa besvär, nervös, inkommer akut. Status talar för
hjärtneuros. Pat inlägges på intagningsavd och påföljande dag överföres hon
till vårdavd för ev utredning av hyperthyreos.67

De tidigare så strikta frågeställningarna har år 1969 lösts upp, och den preliminära bedömningen sammanfattar i stället i allmänna ordalag läget kring patienten. Som i fallet ovan nämns patientens ”nervösa” besvär ofta vid den preliminära bedömningen, men dessa tycks ha avdramatiserats, vilket också tydliggörs i
läkarens resonemang ovan: status sägs tala för hjärtneuros, utredningen gäller
hyperthyreos. Samma avdramatiserade tendens kan tydligt avläsas i journaltexten kring den 32-åriga kvinna som inkommer för ”hjärt- och psykutredning”:
”Vi tar förutom rutinprover, arbetsekg och psyk. konsult.”68 ”Rutinprover”
kompletteras alltså med mer specifika prover gällande patientens fysiska arbetskapacitet och psykiska tillstånd. ”Det nervösa” infogas i den preliminära be-

Vol. 1164: PRJN.
Vol. 1176: BBBDB.
66 Vol. 1133: BNFJ; vol. 1141: FRTB; vol. 1144: HHHN; vol. 1154: LRTH.
67 Vol. 1131: BFNF.
68 Vol. 1133: BNFJ.
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dömningen som en tänkbar förklaring lika odramatisk som den hormonella
(hyperthyreos, eller struma, som nämns ovan är en hormonell sjukdom).69
Det är ett faktum som ser ut som en tanke att denna avdramatiserande tendens syns i journalerna samtidigt som psykoanalytiska, psykologiska och sociala
perspektiv får ett allt större genomslag inom psykiatrin som disciplin. Begreppen och fenomenen stress och psykisk ohälsa närmade sig varandra vid denna
tid, och blev under 1970-talet delvis överlappande. Den avdramatiserade ton
som hörs i journalerna kan förstås i relation till psykiatrins ”psykologisering” –
sådana symtom var inte längre självklart något som krävde speciella omskrivningar eller kollegiala blinkningar – de var nu ett fält som kunde likställas med
andra medicinska områden.

…där expertisen får säga sitt
Trots att de utredningar den preliminära bedömningen berättar om är brett
upplagda förefaller det finnas en medvetenhet från läkarens sida om att patientens besvär kan formuleras i psykiska, nervösa eller psykosomatiska termer.
Lab. Utredningen visade helt normala värden bortsett från vid ett tillfälle 9 %
eosinofila i diffen. [---] Ekg ua i vila och funktionsprov den 1/4 visade att pat
klarade ett lätt arbete på 400 kpm/min och bedömdes som en för ålder och
kön låg arbetsförmåga. [---] P g a pat:s multipla besvär och den långa anamnesen på depression gjordes en psyk- konsult: Pat bedömdes som dåligt intellektuellt utrustad. Saknar emotionellt djup. Någon konflikt framkom ej. Psykoterapi ej tillrådlig. Föreslog lugnare arbetstempo och försök med Tryptizolkur 10 mg x 3.70

Citatet är belysande ur två aspekter. För det första åskådliggörs hur den ”objektiva” utredningen tillmäts ett mycket stort förklaringsvärde: framgår inget där
som entydigt kan tolkas som patologiskt går läkaren vidare till andra (fysiskt
och psykiskt konnoterade) tolkningar av patientens besvär. Här finns alltså en
tolkning som till en början liknar hur läkaren betraktade patienter med svårmätbara symtom år 1950. Sedan händer dock något. Dels lyfts patientens uppfattat dåliga fysiska arbetsförmåga fram som en faktor – patientens besvär kan
betraktas i ljuset av att han eller hon är i dålig fysisk form.71 Dels noteras hennes
psykiska tillstånd som det beskrivits av psyk. konsulten, på ett nytt sätt.
Att frånvaron av en ”konflikt” nämns berättar att psykologiska ansatser inkorporerats i den diagnostiska praktiken: en konflikt, tillsammans med tillräckliga intellektuella och emotionella resurser, betraktas som förutsättningen för att
psykoterapi skall vara en terapeutisk lösning. För just denna patient rekommenderas en annan terapi, medicinering. I journalens sista anteckning noteras sedan
Vol. 1141: FRTB för ett liknande resonemang.
Vol. 1144: HHHN.
71 Se också vol. 1162: PJRL; vol. 1176: BBBDB.
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hur psyk. konsultens rekommendation följs av läkaren, och att patienten dessutom remitteras till gymnastisk behandling föreslagen av neurologkonsulten,
som också undersökt patienten.72
Närvaron av en rad experter i journalberättelsen är karaktäristisk för år
1969.73 Experterna var givetvis en del i sjukhusets verksamhet – patienten skulle kunna utredas för en rad frågeställningar på samma gång. Dock ligger denna
expertnärvaro också i linje med hur patienternas sjukdomsbilder beskrivs, och
men den syn på patienten som formuleras i journalens preliminära bedömning:
medicinen förväntar sig inte, och finner inte heller, en specifik, sammanhållen
problematik utan snarare flera olika symtom som kan undersökas och utredas
utan att deras inbördes relation diskuteras.
Samtidigt är närvaron av alla dessa experter något nytt i jämförelse med hur
journaltexterna tog sig ut år 1950, och år 1960. Först fanns en läkare med en
nästintill allsmäktig tolkning – neuros kunde under 1950-talet förklara allt. Sedan fanns en läkare med ett mycket begränsat antal hypoteser, hypoteser som
om de falsifierades bara lämnade ett tomrum efter sig. År 1969 finns i stället en
expert för varje symtom. Svårmätbara symtom som inte kan knytas till organiska förändringar hamnar år 1969 hos den psykiatriske konsulten – det är denne
expert som förväntas kunna skapa klarhet och sammanhang, och rekommendera terapi, när de övriga ”friat” patienten.
I de svar den psykiatriske konsulten lämnar redogörs extensivt för patientens
situation och problematik, och här noteras också råd och åtgärdsförslag gällande patientens symtom såväl som vardagsliv. I psyk. konsultens redogörelser
framtonar en helhetsbeskrivning som i viss mån liknar hur patienternas sjukdomsbilder beskrevs år 1960:
Trevlig, extrovert kvinna som lämnar god kontakt. Pat har ett trauma för ett
år sedan (en grannfru dog hastigt i ”hjärtbristning” i 34 års ålder, pat:s symtom har aggraverats sedan dess – men fanns innan. – Pat verkar ha goda intelektuella [sic] och emotionella resurser och har varit länge inne på tanken att
det är psykiskt, men hittar ej något fel. [---] Det verkar symtomatiskt att pat.
aldrig har besvär när hon verkligen är jäktad, t ex i sitt arbete. [---] Frågan är
om pat. ej lider av någon psykisk brist: antingen för lite emotionalitet, men
sannolikt är hon för litet engagerad. Att arbeta hela dagen förefaller ej lämpligt men jag försöker stimulera henne till någon språkkurs på kvällen eller liknande. Dessutom föreslår jag Sobril 25 (- 50) mg till kvällen, möjligen 1 x 2
(men ingen på morgonen).74

Vol. 1144: HHHN.
Se till exempel vol. 1140: FLFJ, där ”hudkonsult” förekommer; vol. 1141: FNFB där ”psyk.
konsult” förekommer; vol. 1141: FNNN, där ”kir. Konsult” förekommer; vol. 1141: FRTB, där
”psyk. konsult” förekommer; vol. 1151: LDDL, där ”öronkonsult”, ”psyk. konsult” och ”neurol.
konsult” förekommer; vol. 1153: LLTB, där ”neurol. konsult” förekommer.
74 Vol. 1133: BNFJ.
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Patientens besvär härleds dels till ett trauma, dels till hennes livssituation.75 Psykiatrikerns tolkning kan närmast beskrivas som en ’lapptäckesmodell’; flera delförklaringar av social och psykologisk natur förekommer parallellt. Likheten
med hur 1950-talets neuros betraktades kan förefalla stor – också 1969 anges
”psykisk brist” som orsaken till patientens symtom, och man tänker sig att
”neurositet” kan förklara skillnader mellan upplevt och mätbart. Det finns dock
en viktig skillnad beträffande hur denna psykiska brist betraktas och relateras till
patientens miljö och sammanhang. Femtiotalets neuros byggde på idén att det
enskilda psyket utgjorde problemet: psykisk brist var helt enkelt en brist i det
enskilda psyket – sociala problem betraktades som sekundära till denna brist.
1969 betyder psykisk brist något annat; psyket får inte sina behov tillgodosedda,
och reagerar då med att producera fysiska symtom. Den ”brist” psykiatrikern
ovan nämner har inte med en undermålig individ att göra, utan är ett resultat av
en mindre tillfredsställande situation (för en i övrigt ”normal” patient).76
Sättet att resonera illustrerar psykiatrins förändrade perspektiv: via ett allt
större inflytande från psykologi och psykoanalys menade många psykiatriker vid
denna tid att ”nervösa besvär” skulle betraktas som relaterade till patientens
sociala såväl som känslomässiga situation.77 Det ena uteslöt inte det andra, snarare menade många psykoanalytiskt influerade psykiatriker att sociala och personlighetsrelaterade aspekter samverkade. Systemet med sociala ”delförklaringar” har också sin motsvarighet i psyk. konsultens rekommendationer: han rekommenderar dels en språkkurs, dels psykofarmaka för patienten ovan.
Psyk. konsulten formulerar en helhetsbild av patienten och dennes situation
och sammanhang och lämnar förslag till åtgärder.
Gravt neurotiserad man, som säkerligen har det mycket besvärligt. Tvångsneurotiker, med stora krav på sig själv (orimliga krav) och projicerar en hel
del till sin omgivningen [sic]. Auktoritativt uppfostrad i en miljö där värme
saknades. Äktenskapet synes ej ha motsvarat hans förväntningar och sannolikt även behov. Hade nog mått bra av en längre psykoterapi, men frågan är
om man skulle kunna hjälpa honom nu med det. Han är tämligen rigid, och
detta inte minst p. gr. av åldern. [---] Pat har goda intelektuela [sic] resurser
och säkerligen en massa andra energier som han ej kan tillgodogöra sig p. gr.
av sin neuros. Jag tycker man borde ge honom en chans till omplacering – på
vilket sätt borde han väl ha rätt att yttra. Någonstans, där hans chef är tillgängligare, där det finns mindre stress. Det är företagsläkarens uppgift. Pat
kommer annars mera och mera somatisera, får till slut möjligen gravare neurotiska symtom. Föreslår systematisk avslappningsterapi, även efter utskrivningen från sjukhuset. [---] – Men framför allt omplaceringen!78

75 Vol. 1141: FRTB; vol. 1154: LRTH; och vol. 1189: BHTRF för ytterligare exempel på hur
psyk. konsultens tolkningar pendlar mellan ett psykologiskt och ett socialt perspektiv.
76 Jfr Piuva, Normalitetens gränser, s. 64.
77 Gieser, Psykoterapins pionjärer i Sverige, s. 172.
78 Vol. 1139: FDHF.
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I fallet ovan åskådliggörs hur de uppdaterade teorierna kring personlighetstyp
fungerar: patienten det talas om kan vara en ”tvångsneurotiker” och en individ
fast i en otillfredsställande miljö på samma gång.79 Dessa två aspekter, det individuella/psykologiska och det sociala, samverkar nu i psykiatrikerns syn på
patienten, och lyfts tillsammans fram som det som orsakar patientens symtom.
Den patient som skrivs fram i journalens berättelse kan också ibland betraktas i linje med ett mer renodlat psykodynamiskt perspektiv. Om en yngre, gift
kvinna noterar psykiatrikonsulten nästan bekymrat:
Mjuk och behaglig i kontakten. Har goda emotionella resurser. Tragiskt fall.
Hon lider av en psychoneuros och vet inte om det. [---] Även om ni hittar
underlag för hennes andra symtom finns en stark psykogen pålagring över
det hela. Barndomen måste anses ha saknat trygghet inte enbart för allt flyttande. Modern förefaller ha varit och vara en krävande kvinna. Pat. Har mest
fogat sig. Gott sex. Förhållande till maken som dessutom fungerar som något
av en fadersfigur. Där fann hon den tryggheten hon hade saknat. Men detta
kan ej räcka för en f. ö. frisk kvinna som har längtat efter barn och vet att
hon ej kan få några på grund av makens sterilitet. Dessutom vägrar han både
insemination och adoptivbarn. Pat. Måste ”stå honom till tjänst” så måste
man väl uttrycka sig i allt hon hjälper honom i hans affär, men inte kontinuerligt utan när han reser. Pat är enbart ensamstående hemmafru flera månader om året. Har en lägenhet med ett rum och kök--)) Maken vill spara för att
de skall kunna ta sig tillbaka med 50 år!! [sic.] Pat. opponerar sig verbalt, men
utan att ha några verkliga fordringar. Pat. Lider av att ha många energier som
hon ej kan bli av med. Hon är aggressionshämmad. Pat borde få psykoterapi
i syfte att komma själv på ”var felet ligger” och kunna göra någonting mera
av sitt liv. Annars finns risk att hon somatiserar i längden mera och mera.
Och någon gång, kanske för sent, kommer hon att upptäcka att hon någonstans egentligen verkligen olycklig [sic.] Jag har nämnt detta för pat. då hon
skall tänka över beslutet att gå till psykoterapeut, men jag har annars ej någonting emot att ta henne själv (t. ex. en gång i veckan) på min fria sektorn
som landstingspsykiatriker i XX.80

Hans inlägg i journalberättelsen vittnar om ännu en likhet med femtiotalets
journalberättelse: här åskådliggörs medkänsla, indignation över patientens situation och ett engagemang i patientens tillfrisknande. Den ”risk” att patienten
kommer att somatisera som lyfts fram ovan, framstår i just detta fall som underordnad. Psykiatrikern förefaller genuint oroad och gripen av patientens tragiska belägenhet, och angelägen om att hjälpa henne.81
Skillnaden vid en jämförelse med femtiotalets journalberättelse handlar om
hos vem i den medicinska praktiken detta engagemang manifesteras: då var det
hos behandlande läkare, 1969 har denna roll tagits över av den psykiatriske
79 Vol. 1141: FRTB; vol. 1149: JPRJ; vol. 1151: LDDL; vol. 1153: LLTB; vol. 1164: RTTP;
vol. 1174: BTNRH.
80 Vol. 1141: FRTB.
81 Se också vol. 1154: LRTH; vol. 1186: BFDPB, för liknande exempel på hur psyk. konsulten
engagerar sig starkt i patientens problem.
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konsulten. Den medicinska uppmärksamhet som riktas mot patienter med
svårmätbara symtom har alltså förändrats både till sitt innehåll och sin form.
Medicinen iakttar patienten med en nykter och formell blick, och placerar symtomen hos psykiatrikonsulten, där de tolkas utifrån ett perspektiv där patientens
personlighet, familjeförhållanden och sociala miljö utgör lika viktiga aspekter.
Medicinens experter tycks 1969 ha funnit nya roller samtidigt som man nu har
en terminologi, och ett perspektiv som placerar svårmätbara symtom i en egen
nich. Skillnaden gentemot 1950- och 60-talets journaltext är tydlig på denna
punkt: tidigare betraktades svårmätbara symtom som underordnade, en sorts
sjuklighet som skapade problem för medicinen och grus i maskineriet i praktiken. Nu 1969 har samma typ av symtom en egen plats i praktiken, och i en
bemärkelse en egen yrkesgrupp på sjukhuset.
Psykiatrikonsultens medkänsla är dock inte lika tydlig inför alla patienter.
Alla patienter anses inte kunna tillgodogöra sig psykoterapi, då vissa patienter
sägs vara för ”dåligt intellektuellt utrustade”.82 Konsultens bedömning av dessa
fall var inte unik, och inte heller knuten till en outtalad praxis: det faktum att
endast kring 10 procent av patienterna vid de psykiatriska klinikerna betraktades
som mottagliga för psykoterapi diskuterades öppet, bland annat i Socialmedicinsk
Tidskrift.83 Anledningarna som anfördes var dels att det hela var en resursfråga,
dels att det handlade om socialgruppstillhörighet. I socialgrupp III, alltså bland
de sämst ställda, menade många psykoanalytiskt intresserade psykiatriker att
motståndet mot psykologiska tolkningar och behandlingsmetoder var så starkt
att psykoterapi helt enkelt inte var en framkomlig väg.84 På Sabbatsberg synliggörs dock också patienter vars önskemål medicinen och läkaren inte vill tillgodose, exempelvis den kvinna som helt frankt sägs vara en ”typisk ränteneurotiker”, vars förnyade ansökan om förtidspension inte beviljas på psykiatrisk
grund.85
I psykiatrikonsultens redogörelse blir alltså patientens svårmätbara symtom
en del av ett gripbart skeende, med en början, ett nu och en potentiell terapeutisk lösning. Patientens symtom härleds bakåt i tiden till barndomen, och placeras och relateras dessutom till den situation han eller hon nu befinner sig i.
Berättelsen fortsätter sedan raskt fram mot tänkbara åtgärder, och här skymtar
ett perspektiv som är lika delar medkännade och pragmatiskt. Vad man från
medicinens håll kan göra för att hjälpa patienten är den fråga som står i fokus.
Patienten och hennes symtom betraktas i ett perspektiv där psykologiska och
sociala faktorer samverkar. Inom ramen för den medicinska praktiken finns år
1969 alltså möjlighet att lyfta fram och diskutera både psykologiska och sociala
faktorer, en möjlighet som tycktes just omöjlig tio år tidigare.

Se exempelvis vol. 1139: FFBL; vol. 1145: HHHN.
Gieser, Psykoterapins pionjärer i Sverige, s. 170.
84 Gieser, Psykoterapins pionjärer i Sverige, s. 170.
85 Vol. 1141: FNFB.
82
83
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Utskrivning: att rekommendera och medicinera
Patientens vistelse på sjukhuset präglas alltså år 1969 av expertutlåtanden och
specificerade undersökningar av de symtom hon uppvisar, men på ett nytt sätt.
Det är en medicin med organisation, perspektiv och vokabulär för att hantera
svårmätbara symtom som möter patienten. De rekommendationer patienten
ges vid utskrivningen är direkt relaterade till de undersökningar som gjorts och
de patologiska avvikelser man funnit, psykiska som fysiska. Om en 54-årig
kvinna med trötthet, värk i händerna och bukbesvär noteras följande vid utskrivningen.
EKG intet patol. Gyn. Konsult friar pat. Öronkonsult friar pat. Tandläkare
finner en parodontitis marginalis chron + osteitis periapicalis chron detes 2et 4 +. Oscillometri visar inga hållpunkter för arteriell cirkulationsinsuff. i
benen. Slutligen finner psyk. konsult att pat har en del egendomliga idéer och
upplevelser och föreslår Mallorol-terapi. Pat utskrives slutligen till hemmet
med tabl. Truxal 15 mg 1 tabl x 2 och tabl valium 10 mg till natten. Det visar
sig att pat ej tolererar Mallorol. Rekommenderas besöka egen tandläkare.86

Journaltexten tar sin utgångspunkt i de undersökningar som gjorts (trots att de
inte nämnts explicit tidigare), och avskriver steg för steg respektive område som
relevant i förhållande till patientens besvär. De avvikelser som återfunnits lyfts
fram, och åtgärder i relation till dem föreskrivs. Journaltexten säger dock inget
om huruvida patientens besvär förbättrats under sjukhusvistelsen.87 I stället
rekommenderas, som ovan, riktade insatser mot de områden där man från medicinens perspektiv tycker sig ha funnit något patologiskt.
Något som inte kommenteras, men ändå förekommer frekvent och tycks
fungera som en generell åtgärd, är läkemedelsförskrivningen. Olika typer av
psykofarmaka förskrevs både år 1950 och år 1960, dock ger journalerna från år
1969 intrycket av att förskrivningen ökat. ”Får järn och vitamininjektioner och
utskrivs med tabl. Valium 5 mg 1 x 3 samt 1–2 till natten vid behov”, noteras
om en medelålders kvinna med hjärtbesvär.88 ”Utskrives den 29/1 med recept
på Valium 5 mg x 3 och Inderal 40 mg x 2 vid behov”, noteras om en annan
patient.89 Exemplen kan mångfaldigas och förskrivningen av lugnande medel
korrelerar delvis med att patienten beskrivs som ”nervös” eller ”stressad” i
journalen. 90 I journalerna syns (föga förvånande) inga spår av den tämligen
animerade debatten kring psykofarmaka, som fick de biologiskt inriktade psykiVol. 1164: PRJN.
Se till exempel vol. 1174: BTNRH; vol. 1176: BBBDB; vol. 1179: BBRTN; vol. 1186: BFHHJ;
vol. 1189: BHTRF, för ytterligare exempel på hur olika symtom tillskrivs åtgärd utan att någon
notering kring förbättring/försämring under vårdtiden nämns.
88 Vol. 1131: BFJL.
89 Vol. 1131: BFNF.
90 Vol. 1133: BNFJ; vol. 1139: FFBL; vol. 1140: FLFJ; vol. 1141: FNNN, FRTB; vol. 1144:
HHHN; vol. 1149: JPRJ (man); vol. 1162: PJRL (man); vol. 1164: RTTP; vol. 1177: BBJTR
(man).
86
87

215

atrikerna att, med journalisten Ingrid Carlbergs ord ”illa brända” bida sin tid i
tysta sjukhuskorridorer.91 Till skillnad från i 1960 års journaler tycks dock inte
medicinering användas som ett sätt att diagnostisera patienten, och därmed
finna en orsak till hennes besvär. I stället noteras medicineringen först vid utskrivning, tillsammans med andra åtgärder riktade mot patientens symtom.

Skiljelinjer: kön, klass och riktning
Också 1969 förefaller kön vara en faktor som påverkar vilken diagnos patienten
får. Kvinnorna är i majoritet av de patienter som tilldelas en huvuddiagnos som
betecknar ”psykosomatiska”, ”neuros”- eller ”typ-diagnoser”: 24 kvinnor mot 9
män. Proportionen är ungefär densamma som i det föregående kapitlet, men då
var det under beteckningen ”utredning” som kvinnorna var i majoritet. Denna
högre andel diagnoser som betecknar svårmätbara symtom för kvinnor på Sabbatsbergs medicinkliniker har dock ingen motsvarighet i sjuktalen på en generell
nivå: i Riksförsäkringsverkets sammanställningar visas att kvinnors sjuktal generellt ligger lägre än mäns under hela sjuttiotalet (Se fig. 3, s. 198). Mellan den
officiella sjuktalsstatistiken och journalerna från Sabbatsberg finns således en
diskrepans: de sjukskrivna män statistiken berättar om förefaller sjukskrivas
under andra diagnoser än huvudkategorin ”neuros”.
Männen i mitt material är i högre grad än kvinnorna inremitterade av företagsläkare. Kvinnorna kommer i högre utsträckning från allmänläkare på annat
håll, vilket inte i sig är särskilt förvånande: ännu år 1969 yrkesarbetade män i
betydligt högre utsträckning än kvinnor. Utifrån denna ganska banala iakttagelse
är det inte särskilt konstigt att mäns besvär också år 1969 i större utsträckning
än kvinnornas relateras direkt till deras arbetssituation. I fem av de nio manliga
journaler jag undersökt nämns stress och arbete explicit i relation till patienternas besvär, även om det i ett fall rör sig om en omvänd hänvisning: det konstateras att arbetet inte är ”jäktigt”.92 I två manliga fall rekommenderas uttryckligen
omplacering eller omskolning.93
Ingen av de kvinnliga patienterna rekommenderas omplacering, och deras
symtom beskrivs antingen som orsakade av en rad olika faktorer, eller inga
specifika faktorer alls: ”Stress” på arbetet nämns i tre fall. 94 I ytterligare fyra
kvinnliga fall nämns psykisk eller upplevd ”stress” eller ”jäkt” som kopplad till
besvären, dock endast i förbigående.95 För majoriteten av de kvinnliga patienterna, precis som de manliga, rekommenderas medicinering och/eller sjukskrivning. I tolv av de sammanlagt 24 kvinnliga journaler jag studerat framgår

Carlberg, Pillret, s. 85.
Vol. 1128: HLR; vol. 1139: FDHF; vol. 1149: JPRJ; vol. 1162: PJRL, vol. 1191: BHNDP.
93 Vol. 1139: FDHF; vol. 1191: BHNDP.
94 Vol. 1131: BFNF; vol. 1144: HHHN; vol. 1194: BJFBP.
95 Vol. 1141: FNNN, FRTB; vol. 1164: RTTP; vol. 1189: BHTRF.
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92

216

explicit att patienterna förskrivs Valium vid utskrivning.96 Två män av nio förskrivs Valium.97 Samtida statistik visar att bruket av ”lugnande medicin” var
dubbelt så stort hos kvinnor som hos män, en siffra som inte var korrelerad till
socialgrupp.98 I journalerna kommenteras inte förskrivningen av lugnande mediciner alls; det ges heller inga uppenbara ledtrådar till hur den kvantitativa
skillnaden mellan män och kvinnor med svårmätbara symtom och neurosdiagnoser kan förklaras.
Fem kvinnor av sammanlagt 24 rekommenderas sjukskrivning.99 Övriga rekommendationer som ges handlar, förutom medicinering, bland annat om råd
om fysisk träning i några fall, tillstyrkande eller avslag om förtidspensionering i
tre fall, samt i ett fall remiss till abortrådgivning.100 Övriga fem fall rekommenderas, som diskuteras ovan, psykoterapi. Den ”lapptäckesmodell” som nämnts
tidigare tycks alltså operera särskilt i relation till kvinnliga patienter. Medicinen
rekommenderar inte mer arbete, eller annat arbete, till kvinnor. I stället kanske
en språkkurs, några veckors vila och lugnande medicin, ofta allt detta samtidigt.
Häri finns en belysande parallell i sekelskiftets neurasteni. Om neurastenin
konkurrerade både män och kvinnor, precis som neurosen kunde den tillskrivas
båda könen. I stället var det de tänkta orsakerna och terapierna som separerade
könen. Mäns neurasteni härleddes ur hårt intellektuellt arbete: frisk luft, rörelse
och äventyr rekommenderades i terapeutiskt syfte.101 Kvinnors neurasteni ansågs orsakad av biologin – gynekologiska besvär nämndes ofta, och behandlingen för kvinnor bestod främst av vila och overksamhet.102 I 1969 års journaler
betraktas kvinnors svårmätbara symtom som orsakade av en bredare flora olika
påfrestningar än mäns, vars symtom ofta knyts till arbete. Bilden liknar således
1960 års journaler, i så måtto att kopplingen mellan män och arbete förefaller
vara stark. Kvinnors sjukdomsorsaker blir blandade, inkluderar lite av varje,
men blir just därför individuella. Mäns sjukdomsorsaker blir däremot mer specifika, men därigenom också generella.

Vol. 1131: BFJL, BFNF; vol. 1139: FFBL; vol. 1140: FLFJ; vol. 1141: FRTB; vol. 1144:
HHHN; vol. 1160: PFLT; vol. 1164: PRJN, RTTP; vol. 1186: BFDPB; vol. 1189: BHBBB;
vol. 1195: BJPJR.
97 Vol. 1149: JPRJ; vol. 1162: PJRL.
98 Bengt Jartsell & Tomas Nordegren, Ångest för miljoner: Läkemedelsmissbruk i Sverige (Stockholm,
1976), s. 73–77. Bengt Jartsell var socionom, och Tomas Nordegren var vid denna tid informationssekreterare vid Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare. De siffror de redovisar var
hämtade från Låginkomstutredningens opublicerade levnadsnivåundersökning.
99 Vol. 1131: BFNF; vol. 1139: FFBL; vol. 1179: BBRTN; vol. 1186: BFDPB, BFHHJ.
100 Råd om träning ges i två fall, vol. 1174: BTNRH, samt vol. 1176: BBBDB, varav BTNRH
också förskrivs medicin. I två fall, vol. 1153: LLTB och vol. 1141: FNFB, tillstyrks inte förtidspension, ett fall tillstyrks: vol. 1151: LDDL. Abortrådgivning rekommenderas i ett fall, vol. 1189:
BHBBB.
101 Elaine Showalter, Hystories: Hysterical Epidemics and Modern Culture (1997; London, 1998), s. 65–
66.
102 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle (Stockholm, 1994),
s. 143.
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Inga kvinnor i mitt material rekommenderas omplacering på arbetet. I relation till psykiatrikerns utlåtanden blir också en annan skillnad mellan könen
skönjbar. Kvinnor rekommenderas oftare, och förefaller vara mindre skeptiskt
inställda till psykoterapi än män. Hos kvinnliga patienter finner psykiatrikern
fler behandlingsbara konflikter än hos män, det är också främst kvinnliga patienter som tycks väcka den medkänsla som jag diskuterat ovan.
Naturligtvis är urvalet för litet för att denna skillnad ska kunna betraktas som
representativ för något utöver just dessa fall, men förhållandet är ändå intressant: för de kvinnliga patienter där stress i arbetet trots allt nämns tycks klass
bokstavligen krocka med kön i den blick som tolkar deras situation. De tre
kvinnliga patienter där stress på arbetsplatsen explicit lyfts fram som ett problem i journalerna finns i låglöneyrken: en är montör, en är servitris, en är damfrisörska.103 Montören har barn och bor tillsammans med sin fästman, servitrisen är ensamstående och damfrisörskan är gift. Montören och servitrisen rekommenderas inte psykoterapi, den ena med motiveringen att någon ”konflikt”
inte återfinns, den andra med motivet att det saknas ”emotionellt djup”. Damfrisörskan remitteras däremot till psykoterapi i öppenvård, trots att hon anför
stress i arbetet och dessutom en allergi mot hårspray som tänkbara orsaker till
sina symtom.104
Som nämnts tidigare var motståndet mot psykoterapi i de lägre socialgrupperna ett omdiskuterat problem inom psykiatriska- och psykoterapeutiska kretsar: man menade att detta motstånd gjorde psykoterapi meningslös för dessa
grupper.105 I montörens fall noteras i journalen ”dagen efter psyk. konsulten
påtagligt gladare än tidigare”.106 Psykiatrikern menar dock att patienten inte är
tillräckligt väl intellektuellt och emotionellt utrustad för att psykoterapi skall
vara att rekommendera. Noteringar kring patientens ”intelligens”, ”mognad”
och andra personlighetsrelaterade termer förekommer tämligen ofta 1969.107
Situationen som beskrivs för den kvinnliga montören påminner dock delvis om
den som skymtade i några av journalerna från 1950: en patient som inte förfogar över vissa klassrelaterade kunskaper kring korrekt agerande, erbjuds inte en
viss typ av hjälp.
Samtidigt illustrerar den beskrivna situationen konkret hur det ”motstånd”
mot psykoterapi terapeuter, psykiatriker och psykologer menade fanns i lägre
socialgrupper kunde ta sig ut i praktiken. Patienten ovan sägs inte vara negativt
inställd, däremot bedömer psykiatrikern att hennes besvär inte lämpar sig för
psykoterapi. Terapin antas ställa krav patienten inte kan möta; motståndet finns
Vol. 1144: HHHN (montör); vol. 1131: BFNF (servitris); vol. 1194: BJFBP (damfrisörska).
Vol. 1194: BJFBP.
105 Gieser, Psykoterapins pionjärer i Sverige, s. 170.
106 Vol. 1144: HHHN.
107 Vol. 1133: BNFJ: ”goda intellektuella och emotionella resurser”. Vol. 1141: FRTB: ”goda
emotionella resurser”. Vol. 1144: HHHN: ”dåligt intellektuellt utrustad, emotionellt saknar hon
djup”. Vol. 1151: LDDL: ”nervös i typen”. Vol. 1153: LLTB: ”Liten, överviktig, förgrämd kvinna”. Vol. 1189: BHTRF: ”Blek kvinna med lidande uppsyn”. Vol. 1191: BHNDP: ”hämmad och
blyg, vek och intolerant mot stress. Ansågs sannolikt välbegåvad.”
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inte enbart finnas på patienternas sida, snarare förefaller psykiatrikern välja bort
en viss sorts patienter. Här finns skäl att påminna om de 5–10 procent av befolkningen som ansågs ”undermåliga” under 1930-talet, och som sedan under
1950-talet beskrevs som ”nervösa” eller ”neurotiska”: siffran går igen under
1970-talet, men i omvänt format – endast 5–10 procent av patienterna ansågs
nu ”lämpade” för psykoterapi av mer djupgående karaktär.108
De fem kvinnliga patienter som uttryckligen rekommenderas psykoterapi,
och som psykiatrikern i flera fall uttrycker sin medkänsla med, kan hänföras till
ett lägre medelklass-skikt: en är tjänsteman vid Riksbanken och gift, en är
hemmafru och hjälper sin make med hans företag, en är ensamstående och
arbetar som kontorist, en är telefonist vid Försvaret och gift. Kontoristen är
dock tämligen ung, 24 år.109 Ytterligare en är den damfrisörska som diskuterades
ovan.110 En man, byråsekreterare till yrket, rekommenderas också uttryckligen
”långvarig samtalsterapi”, han avböjer dock erbjudandet.111
Dessa exempel är få, men illusterar därigenom hur tillgången till psykoterapi
förefaller ha varit en klassad och könad fråga på Sabbatsberg, trots att de uttryckta motiven från psykiatrikerns håll inte hade med kön eller klass att göra.
Patienter (företrädesvis kvinnor) som presenterade en balanserad, ”normal”
medelklassidentitet, tillsammans med känslomässiga konflikter, förefaller ha
betraktats som lämpade för psykoterapi i högre utsträckning än andra patientgrupper. Psykoterapi i praktiken var inte en terapi för alla, och intrycket är att
det inte enbart var misstänksamhet eller ovilja från patienternas sida som skiljde
lämpade från icke-lämpade. Den enda patient som uttryckligen avböjer kan inte
sägas tillhöra socialgrupp III, däremot är han man.112
Förhållandet anknyter till frågor kring medicinens förhållningssätt till sina
patienter i relation till disciplinär tillhörighet, vårdstruktur och ekonomi under
1900-talet. Vilka patienter medicinen vill ha, vilka man väljer bort och mot vilken bakgrund är aspekter som förändras kontinuerligt.113 I jämförelse med dels
1950 års journaler, dels med perioden före 1900 i ett mer generellt perspektiv,
illustrerar resonemangen i 1969 års journaler att flera förhållanden förändrats.
1950 diskuterade man generellt de 5–10 procent av befolkningen som ansågs
”konstitutionellt svaga” som avvikare från ett friskt medborgarideal. I journalerna framskymtade samtidigt en hjälpande, stöttande ambition: medicinens
anspråk var att hjälpa alla patienter, konstitutionellt svaga eller inte, att bli medGieser, Psykoterapins pionjärer i Sverige, s. 170.
Vol. 1141: FRTB (hemmafru); vol. 1154: LRTH (tjänsteman); vol. 1186: BFDPB (kontorist);
vol. 1189: BHTRF (telefonist).
110 Vol. 1194: BJFBP.
111 Vol. 1191: BHJPJ.
112 Vol. 1191: BHJPJ rekommenderas samtalsterapi.
113 Jfr Janet Oppenheim, ”Shattered Nerves”: Doctors, Patients and Depression in Victorian America (New
York, 1991) kap. 1, Petteri Pietikainen, Neurosis and Modernity: The Age of Nervousness in Sweden
(Leiden, 2007) s. 346, Jan Goldstein, Console and Classify: The French Psychiatric Profession in the Nineteenth Century (1987; Chicago, 2001) kap. 9, Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvinnan,
medicinen och fin-de-siècle (Stockholm, 1994), s. 221–226.
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borgare. 1969 fokuserar det nya psykoterapeutiska perspektivet inte på avvikare,
snarare på en sorts ideal: intelligenta, reflekterande personligheter som kan
uppvisa ”konflikter” bedöms som lämpliga för psykoterapi.
I ett längre tidsperspektiv är detta förhållande intressant eftersom det påminner om hur ”nervsjuka” kvinnor ur borgarklassen betraktades kring sekelskiftet 1900. De beskrevs som sjukliga och bräckliga, emotionella, irrationella
och känsliga, och därigenom särskilt kvinnliga: de sjukliga dragen var samma
drag som gjorde dem attraktiva, samma drag som gjorde dem till kvinnor.114 I
de journaler för kvinnor som erbjuds psykoterapi år 1969 går det möjligen att
spåra en liknande värderande och idealiserande blick från psykiatrikerns håll.
Hans perspektiv skapar en patient med drag som gör henne attraktiv och eftersträvansvärd, men också sjuk.
Köns- och klasstillhörighet förefaller alltså påverka vilken terapi patienten
erbjuds, men också hur patienterna förhåller sig till de erbjudna terapierna.
Urvalet är som påpekats tidigare för litet för att fungera som underlag för generaliseringar, men de ytterligheter omplacering för män, och psykoterapi för
kvinnor utgör, antyder samtidigt att kön förefaller fungera särskiljande. I tre
andra kvinnliga fall diskuteras förtidspension, ett beviljas.115 Även då förtidspension inte tillstyrks rekommenderas ingen omskolning, snarare uppmanas de
kvinnliga patienterna att återgå till sina tidigare arbetsuppgifter, alternativt på
egen hand hitta ett passande arbete. Som tidigare nämnts kunde vissa kvinnor
också välja att återgå till att vara hemmafruar i stället för att gå omvägen via
förtidspensionering.
Kvinnors svårmätbara symtom aktualiserar alltså terapeutiska åtgärder som
cirklar kring individen snarare än individens plats i arbetslivet. Kvinnors större
tillskrivna lämplighet för psykoterapi kan beskrivas som att det interna får företräde på bekostnad av det externa. Eller annorlunda uttryckt: den väg ut ur en
otillfredsställande situation som rekommenderas för kvinnor tar, i de mest utförligt beskrivna fallen, omvägen via insidan.
Två av de nio männen rekommenderas uttryckligen omplacering, en sorts
ideologisk motpol till psykoterapi.116 För dem syftar inte rekommendationen till
att ändra deras interna perspektiv, snarare till att ge samma personlighet en ny
chans på en annan plats inom arbetslivet. En man önskar själv att remitteras till
psykiatrisk dagvårdsavdelning, vilket också sker.117 För de övriga sex männen i
mitt urval syns samma åtgärder som för majoriteten av kvinnorna: kort sjukskrivning och/eller medicinering för två män, i ett fall ges varken farmakologisk
terapi eller sjukskrivning, och i ett fall framgår det inte av journalen om några
Elaine Showalter, The Female Malady: Women, Madness and English Culture (1987; London, 2001),
s. 121–144, Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle (Stockholm,
1994), s. 71–79.
115 I två fall, vol. 1153: LLTB och vol. 1141: FNFB, tillstyrks inte förtidspension, ett fall tillstyrks:
vol. 1151: LDDL.
116 Vol. 1139: FDHF; vol. 1191: BHNDP.
117 Vol. 1162: PJRL.
114

220

rekommendationer ges.118 En man föreslås som nämnts samtalsterapi, men
avstår, en annan remitteras till Norrbackainstitutet (ett institut för bland annat
rehabilitering av rörelsehindrade) för vidare utredning av symtom.119
För kvinnor ur de lägre socialgrupperna blir därmed möjligheterna att via
medicinen få hjälp ur svåra situationer försvinnande få. De som inte hade råd
att bli hemmafruar, var också de som i den medicinska praktiken erbjöds minst
alternativ: ingen psykoterapi, men heller ingen omskolning eller omplacering.
Lite tillspetsat kan det hela beskrivas som att låg klass och kvinnokön stänger
externt konnoterade vägar ut ur en otillfredsställande arbetssituation, men det
stänger också internt konnoterade vägar inåt mot ökad självkännedom och
medvetande.
Två avgörande, och sammanflätade, förhållanden kan skönjas i journalerna från
1969. Dels kunde svårmätbara symtom nu diagnostiseras, i enlighet med den
nya diagnosklassifikationen: neurosdiagnosen hade i klassifikationen modellerats om, ett faktum som syns tydligt i journalerna. Olika varianter av neurosdiagnos var nu den i särklass vanligaste diagnosen för patienter med svårmätbara
symtom som huvudsaklig orsak till sjukhusvistelsen. Dels kunde dessa patienter
hanteras i praktiken, bland annat eftersom den specialiserade medicinen nu
tycks ha hittat sin organisatoriska form på storsjukhuset. Patienten som mötte
denna välorganiserade praktik var dock subjektivt sjukare än tidigare. Symtomen är fler och mer dramatiska, och dessutom påfallande interna: det är som
om symtomen återigen krupit längre in i kroppen, och i större utsträckning än
1960 skiljs från patientens livssammanhang. Delvis är de multisymtomatiska
symtombilder som dominerade på sjukhuset antagligen en konsekvens av utbyggnaden av öppenvården: de patienter som trots allt utreddes på sjukhus
motsvarade sannolikt en liten del svårare fall som inte kunde utredas polikliniskt.
Den röst som talar i beskrivningen av symtom tillhör inte längre patienten,
men inte heller läkaren. I stället är det en förment objektiv stämma som återger
och refererar, en stämma som vet att skilja på internt och externt, som formulerar om externa händelser till ”stress” och ”nervositet”, vilka sedan sägs ge upphov till andnöd, värk, hjärtklappning och svimningsanfall. Så krymper tiden i
journaltexterna samman till ett objektivt nu, stress och nervositet flyter samman, och blir till en medikaliserande länk mellan yttre orsaker och individuella
symtom. Svårmätbara symtom som härleds på detta sätt hänvisas oftast till den
psykiatriska konsulten. I dennes rapportering, som nu infogas i journalen, flyter
tiden ut och ett helt sammanhang blir skönjbart kring patienternas symtom: här

Vol. 1149: JPRJ rekommenderas Valium utan sjukskrivning; vol. 1177: BBJTR förskrivs lugnande medicin och sjukskrivs också. Vol. 1128: HLR skrivs ut utan terapi eller sjukskrivning;
vol. 1187: BFPBT framgår ej av journalen.
119 Vol. 1191: BHJPJ rekommenderas samtalsterapi, vol. 1191: BHLFB remitteras till Norrbackainstitutet.
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finns framtid, men också historia, och en kronologisk helhetsberättelse där
symtomen blir begripliga.
Denna helhetsberättelse konstruerades dock bara för några få patienter,
närmare bestämt fem av sammanlagt 33: de rekommenderades psykoterapi för
att komma tillrätta med sina symtom. Dessa fem hade mycket gemensamt: de
var alla kvinnor, och representerade dessutom en ”normal”, ideal kvinnlighet.
Flera arbetade deltid, fyra av fem var gifta, och deras symtom kunde dessutom
härledas till känslomässiga konflikter. För män rekommenderades sällan psykoterapi, i stället blev omskolning ett alternativ. Psykoterapi för kvinnor och omskolning för män konstruerar i journalerna olika sfärer, eller olika sorters neuros, för kvinnor och män: en intern, psykologisk för kvinnor, en extern arbetslivsinriktad för män.
Mellan dessa extremer fanns den praktiska gråzon där majoriteten av patienterna hamnade: sjukskrivning och medicinering. Ett paradoxalt förhållande som
kan skönjas i journalerna är att arbetande kvinnor som saknar möjlighet att bli
hemmafruar på heltid – alltså den mest utsatta patientgruppen – också är den
grupp som får minst tillgång till hjälpande och stöttande terapi.
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Stress, klass och en unik individ
Den publika medicinen
Den stress som i allt högre utsträckning flöt samman med klassaspekter, sociala
faktorer och psykologiska påfrestningar fick sitt publika och mediala genombrott under sjuttiotalet. Svårmätbara symtom placerades mitt i denna breddade
stressdiskussion, och var inte längre främst av intresse för medicinska experter
– tvärtom. Journalister, psykologer och ”stress-terapeuter” med svårutredd
disciplintillhörighet märks i litteraturen, helt i analogi med stressbegreppets nya,
bredare betydelse, men också med debattklimatet i generell mening: sjuttiotalet
karaktäriseras av såväl stora, politiska perspektiv som en ”gör det självmentalitet” där misstänksamhet mot auktoriteter var en viktig aspekt.120
De sammanlagt fem internationella stressymposier som arrangerades i
Stockholm under första halvan av sjuttiotalet blev mediala begivenheter, och
diskuterades såväl på nyhetsplats som på ledarsidor.121 Journalisten Berndt
Bernholms Manlig, kvinnlig, stressad: Om könsrollers krav och kriser och Den omänskliga faktorn: En bok om skadlig stress, samt psykiatrikern och socialmedicinaren
Nils-Erik Landells Stress och åldrande och Stress i arbetslivet skrevs i direkt anslutning till symposierna, och utgör viktiga källor för min analys då de exemplifierar
stressforskningens mediala sida: här diskuterades de senaste rönen, men i en
språkdräkt anpassad för allmänheten.122
Hur stress och svårmätbara symtom infogades i ett bredare klassperspektiv
åskådliggörs bland annat i LO-undersökningen Stress på svenska arbetsplatser 1971,
som visade att var tredje LO-medlem upplevde sin arbetsmiljö som stressande
och symtomframkallande i negativ bemärkelse.123 Låginkomstutredningen kunde med en snarlik mätmetod presentera liknande siffror för självuppgivna symtom. Dessa publikationer kom under sjuttiotalet att fungera som en motvikt till
Riksförsäkringsverkets sjuktalsstatistik, just eftersom de fokuserade på människors upplevda symtom snarare än de nu så misstänkliggjorda ”etiketter” diagnoser nu förklarades vara.124 I den omdiskuterade utredningen Psykisk hälsa och
Östberg, 1968 när allting var i rörelse, s. 131–136, Ohlsson, Myt och manipulation, s. 79–88.
Symposierna genererade också omfångsrika vetenskapliga publikationer redigerade av svenske
stressforskaren Lennart Levi, som också stod som ansvarig för arrangemanget. Jag har dock inte
undersökt Levis publikationer, dels då de är skrivna på engelska, dels inte kan betraktas som
publika i den mening jag avser.
122 Berndt Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad: Om könsrollers krav och kriser (Malmö, 1976), Den
omänskliga faktorn: En bok om skadlig stress, Aldus-Bonnier i samarbete med Trygg- Hansa (Stockholm, 1971), Nils-Erik Landell, Stress i arbetslivet (Malmö, 1975), Stress och åldrande [om samhällets
vårdresurser och äldres rätt till meningsfyllt liv], Bonnier i samarbete med Trygg-Hansa (Stockholm,
1977).
123 Bolinder & Ohlström, Stress på svenska arbetsplatser.
124 Ohlsson, Myt och manipulation, kap. 4.
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mänsklig miljö av medicine licenciaten Hans Lohmann utvecklas det breda och
samtidigt politiska perspektiv som var så vanligt vid tiden: det ursprungliga
syftet var att på Riksdagens uppdrag utreda den psykiska hälsovården, men
Lohmann gjorde betydligt mer än så – boken är ett angrepp på samhällets
struktur och det kapitalistiska systemet, låt vara på ett tämligen byråkratiskt
språk.125 Ett liknande perspektiv fanns också i uppsalasociologen Kaj Håkanssons omdiskuterade Psykisk sjukdom: Illusioner och realiteter.126 Dessa verk är illustrativa för den mer politiskt laddade sidan av diskursen kring stress och svårmätbara symtom under sjuttiotalet.
Den andra sidan fokuserar i hög grad på individen, och individens möjligheter att hjälpa och bota sig själv från stress och nervösa besvär. Transcendental
meditation, autogen träning och avslappningsövningar lyfts fram i folkskoleläraren Rickard Wikholms Från jäkt och stress till lugn och styrka, journalisten Britt
Martiins Meditation för dig: Lös upp stress med TM och ”stressterapeuterna” Bo och
Cecilia Svedbergs Fyra vapen mot stress.127 Psykologen Anders Engquists Normalt,
nervöst, neurotiskt? och Jan C. Boumans minipocketböcker Neurotiska symtom och
Ångest, rädsla och oro, riktade sig också direkt till den lidande patienten.128 Dessa
böcker är illustrativa för hur individen nu kommit att betraktas som en självstyrande, unik person, och hur psykologer, psykoterapeuter och lekmän fick ett allt
större inflytande på områden som tidigare varit strikt psykiatriskt konnoterade.
Jag har också, som i tidigare avsnitt, inkluderat några läroböcker i mitt urval:
Människa, miljö och hälsa av psykiatrikern Carl A. Larson, samt sjuksköterskan
Monika Axelssons Vårda sin hälsa: förebyggande akut och hemsjukvård.129 Sammantaget omfattar min analys 15 böcker.
Två riktningar kan urskiljas i det publika talet om stress och symtom: det
handlar dels om den individuella psykiska hälsan och individens symtom, dels
om miljön i social, samhällelig, ofta politisk bemärkelse. Det glapp som fanns i
sextiotalets publika stressdiskussion, där grupper, arbetsplatser och familjer
plötsligt betraktades som problematiska, tycks alltså ha krympt igen på sjuttiotalet. Den publika medicinska diskursen pendlar mellan den stressade, nervösa
och symtomtyngda individen och ”det sjuka samhället”; allt mer politiserad,
men också alltmer intresserad av det individuella.

Lohmann, Psykisk hälsa och mänsklig miljö.
Kaj Håkanson, Psykisk sjukdom: Illusioner och realiteter (Vänersborg, 1973), s. 182–188
127 Rikard Wikholm, Från jäkt och stress till lugn och styrka (Norrköping, 1978), Britt Martiin, Meditation för dig: Lös upp stress med TM (Västerås, 1977), Bo Svedberg & Cecilia Svedberg, Fyra vapen mot
stress: Avslappning, kroppsrörelse och rytmik, sinnesträning och handlingsberedskap (Stockholm, 1975).
128 Anders Engström, Normalt, nervöst, neurotiskt?: Något om orsaker och åtgärder vid allmänmänskliga
problem (Stockholm, 1974), Jan. C. Bouman, Ångest, rädsla och oro, (Falun, 1976), Neurotiska symtom,
(Stockholm, 1976).
129 Carl. A. Larson, Människa, miljö och hälsa (Lund, 1972), Monika Axelsson, Vårda sin hälsa: Förebyggande akut och hemsjukvård (Stockholm, 1972).
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Det sjuka samhället och det (o)normala
”Den som inte blir sjuk i det här samhället, han är inte frisk.”130 Så refererar en
ledarskribent det motto han tycker sig urskilja vid det första stressymposiet i
Stockholm 1970, och pekar på två grundläggande aspekter i diskussionen kring
svårmätbara symtom, psykisk ohälsa och stress vid denna tid. Det sjuka samhället å ena sidan, och frågan om vad som egentligen är friskt, eller ”normalt” å
den andra, löper som två sammanflätade trådar genom talet om svårmätbara
symtom och stress under 1970-talet.
Vårt samhälle är i allra högsta grad neurotiserande. För det mesta dikteras vi
av en förljugen moral, som tillsammans med politiken ser till att vi blir mer
eller mindre likriktade. Detta är ångestingivande, särskilt om man inte passar
in i mönstret på ett tillfredsställande sätt.131

Psykologen Jan. C. Bouman pekar på dessa föreställningar, och ställer samhället
mot individen: ett ”neurotiserande” samhälle på makronivå sägs ge individen
”ångest” på mikronivå, särskilt om individen inte tycker sig passa in.
Stressforskare diskuterade redan under sextiotalet ackordslönesystem på arbetsplatserna, buller och alltför mycket stimulans och höga krav i arbetet som
stressframkallande faktorer. Under sjuttiotalet har kritiken mot dessa förhållanden på enskilda platser brutit fördämningarna, och kommit att gälla samhället
generellt: ”I dag befarar stressforskarna att förändringarna sker så snabbt och är
så omfattande att skadeverkningar ska uppträda i stor skala och utan föregående
varningar, varigenom det blir svårt eller omöjligt att i tid göra rationella korrigeringar”, skriver medicinjournalisten Berndt Bernholm apropå premisserna för
det tredje stress-symposiet i Stockholm.132 Det låter som om stressforskarna
tycker sig stå mitt i den yttersta tiden, och det alarmistiska tonläget går igen hos
flera författare. Läkaren och debattören Nils-Erik Landell menar att den uppmärksammade debatten kring miljö och ekosystem kunde överföras till att gälla
människornas situation:
Debatten i kvicksilverfrågan visade hur man vräkte ut bekämpningsmedlet
metylkvicksilver för att få snabb vinst i större skördar. Ingen brydde sig om
giftverkan på andra organismer än de mögelsvampar och insektslarver som
skulle bekämpas. Ingen brydde sig heller till en början om att kvicksilvret
blev kvar i näringskedjorna i allt högre koncentrationer. Kanske planerar man
också arbetsplatser och hela stadsmiljöer med siktet inställt på alltför kortsiktig vinst? Uppenbara fördelar med effektiv service och rationaliserad arbetsmiljö kommer i förgrunden. När så de omedelbara vinsterna kammats hem
sitter människan där och får samtidigt vackert anpassa sig till systemets nackdelar.133
Lohmann, Psykisk hälsa och mänsklig miljö, s. 22.
Bouman, Ångest, rädsla och oro, s. 35.
132 Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 7–9 (förord).
133 Landell, Stress i arbetslivet, s. 18.
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Landell placerar med analogin till kvicksilverförgiftade marker och djur in människan i naturens samtida sammanhang, med skillnaden att det är de system
människan själv planerat som nu växt henne över huvudet. De begrepp som
används är desamma som under sextiotalet; Landell talar om ”rationalisering”,
”effektivisering” och ”system”, men tonen, och jämförelsen, är en annan. Metylkvicksilver, eller DDT, förbjöds 1972 eftersom kemikaliens effekter i naturen
visat sig förskräckande. Kemiska hälsorisker uppmärksammades dessutom nu
som ett arbetsmiljöproblem och ett generellt hälsoproblem, bland annat till
följd av händelserna vid BT Kemis anläggning i Teckomatorp, händelser som
utvecklades till en följetong under decenniet.134 När Landell placerar in människan i ett sådant sammanhang är det en uppmaning till besinning inför en utveckling som uppfattas som potentiellt farlig.
Att osäkerheter, också i statistiska underlag nu kan tolkas i negativ riktning
understryker det pessimistiska perspektiv som präglar samhällssynen i sjuttiotalets diskussion. I LO-undersökningen inskärper författarna att:
även om vi finge svar som tydde på att exempelvis 90 % av medlemmarna
upplevde arbetet som stressande, så kan vi naturligtvis inte utan vidare nedvärdera detta med hänvisning till att det blivit ”populärt” att säga att man är
stressad. Den bistra sanningen kan ju också vara den att utvecklingen gått
dithän att de flesta lever i ett tillstånd av psykisk ohälsa.135

Låginkomstutredningen, som levererade resultaten av sin hälsoundersökning år
1970, kunde visa på beklämmande statistik gällande de fattigaste befolkningsgruppernas hälsotillstånd.136 I Låglön och välfärd, LO: sammanställning av Låginkomstutredningens slutbetänkande, illustreras de sämst ställdas situation i figuren av ett spindelnät där sannolikheten för bland annat ”politisk fattigdom”,
dålig hälsa, dålig tandstatus, trångboddhet, dåliga villkor på arbetsmarknaden
och ett sämre socialförsäkringsskydd visades öka ju lägre lönen var. Spindelnätsmetaforen var både talande och illustrativ: individen framställdes som via
den låga lönen fångad i ett nät som påverkade alla livets områden.137 Precis som
de kemiska hoten mot miljön utgjorde en tyst, ofta osynlig fara, skapades en
bild av hur fattigdom, misär och ohälsa sprids i det tysta i stället för att avta.
”Den bistra sanning” Bolider och Ohlström nämnde framstod alltså inte som
osannolik – tvärtom.
I detta sammanhang aktualiserades frågan om vad som egentligen var att betrakta som normalt. Att vara frisk och nöjd i det dystopia som beskrevs föreföll
närmast patologiskt, ett påstående som under sjuttiotalets första år hördes ofta,
inte minst från det psykiatrikritiska lägret. R. D. Laings tes att det i själva verket
Erland Mårald, Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960–2000 (Hedemora, 2007), s. 57–87.
Bolider & Ohlström, Stress på svenska arbetsplatser, s. 18.
136 Johansson, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd.
137 Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, s. 50–52.
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var den schizofrenes miljö som var ”sjuk” fick inget större genomslag inom
psykiatrin i Sverige, men det motperspektiv Laing ändå representerade internaliserades snabbt i den svenska vårdverksamheten.138 Socionomen Katarina Piuva
menar att under sjuttiotalet sker en ”avmedikalisering” av det normala. Betydelsen av begreppet förskjuts från biologi till statistik och miljöaspekter; i stället
för att tala om normala individer talar man om möjligheter att leva ett normalt
liv.139 Det normala transformeras alltså enligt Piuva från något man är till att bli
något man gör.
När det normala förskjuts från en medicinsk, biologisk sfär mot en social blir
det, tillspetsat uttryckt, oklart vad som är klass och vad som är konstitution.
Symtom, psykiska besvär (eller för Laings del till och med psykoser), blir i ett
sådant sammanhang till tecken på att något är fel i individens sociala sammanhang, i miljön och i samhället. I de kretsar som psykiatrikern Johan Cullberg
betecknande kallar ”vårdvänstern”, alltså vänsterinriktade läkare, psykiatriker,
psykologer och vårdpersonal, växer ett synsätt starkt inriktat på sociala faktorer
fram. Denna inriktning blev, enligt Cullberg, efter hand så stark att biologiska
faktorer helt förbisågs.140 Psykiatriutredaren Hans Lohmann och uppsalasociologen Kaj Håkanson företrädde ett mer försiktigt förhållningssätt, som dock
samtidigt ifrågasatte den traditionella medicinen och psykiatrin:
Vad gäller alla dessa, men även många andra sjukdomstillstånd (exempelvis
de s. k. ”funktionella besvären”, besvär där kroppsliga symtom står i förgrunden
men där någon somatisk defekt som entydig sjukdomsorsak inte kan påvisas
– många fall av huvudvärk, värk i rörelseapparaten, matsmältningsbesvär,
magont och illamående -) står läkaren inför patienter, hos vilka kroppsliga och
psykosociala faktorer samverkar på ett oupplösligt sätt, ”oupplösligt” i den
meningen att alla dessa faktorer samfällt åstadkommer det tillstånd av obehag
patienten söker för. Bara med svårighet kan man inför patienter av detta slag
renodla någon ”sjukdomsmodell” i traditionell, medicinsk mening, men heller inte uteslutande en ”social inlärningsmodell”: sjukdomen – eller hur man
nu vill etikettera detta tillstånd – är (eller kan åtminstone vara) resultatet av
många samverkande faktorer.141

I Lohmanns beskrivning är huvudpoängen att svårmätbara symtom inte kan
inordnas i en specifik förklaringsmodell – de flyter, bokstavligt och bildligt,
mellan det medicinska och det ”psykosociala”, och mellan det fysiska och det
psykiska.142
Trots Lohmanns betoning av samverkande faktorer var det ändå den sociala
miljön som främst fanns i fokus. De två miljöer Nils-Erik Landell tidigare pekat
på, staden och arbetsplatsen, återkommer i diskussionen om det sjuka samhälOhlsson, Myt och manipulation, kap. 3.
Piuva, Normalitetens gränser,, s. 64–65.
140 Johan Cullberg, Mitt psykiatriska liv: memoarer (Stockholm, 2007), s. 181–195.
141 Lohmann, Psykisk hälsa och mänsklig miljö, s. 59.
142 Se också Ohlsson, Myt och manipulation, s. 188–191, för en diskussion om hur sociologen Kaj
Håkansson resonerar på ett liknande vis.
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let.143 Att staden pekas ut som särskilt problematisk har rötter långt bak i tiden –
redan kring sekelskiftet betraktades den urbana stadsmiljön som särskilt sjuklighetsframkallande.144 Staden blir i sjuttiotalets publika diskussion problematisk
och potentiellt sjukdomsframkallande primärt av två skäl: dels betraktades
trängseln som potentiellt stressframkallande, dels tänkte man sig att bristen på
kontakt människor emellan skapade stress, symtom och sjukdomar. Journalisten Berndt Bernholm lyfte fram observationer av rhesusapor i Indien, där det
visat sig vara ”stor skillnad mellan apor som lever i flockar i skogarna fjärran
från städer och apor som för en urbaniserad tillvaro i städerna där de driver
omkring i flockar i jakt på föda. [---] De är mycket mer förslagna än sina rasfränder i skogen men framför allt mycket mera aggressiva”.145 Bernhoms slutsats var att stadsmiljön skapade ”anpassningssvårigheter” också hos människor.146 Ordvalet i resonemanget antyder vad det hela handlade om: staden,
trots att den var byggd av människor, förutsattes skapa vilsenhet på ett sätt som
skogen inte gjorde. Aporna i städerna ”drev omkring” och blev ”aggressiva”
och förslagna, skogsaporna befann sig ”fjärran” från staden, och därför längre
bort från dessa onaturliga och otrevliga karaktärsdrag.
När djuranalogin i stadsexemplet överfördes till människan stötte man dock
på problem i den svenska stressdiskussionen, problem som förkroppsligades av
en liten stad vid namn Roseto. Amerikanska Roseto var platsen för en stor
undersökning av kopplingen mellan hjärtinfarkt och psykosocial situation.147
Denna uppmärksammade långtidsundersökning visade att dödligheten i hjärtinfarkt i Roseto var reducerad med mer än hälften i jämförelse med andra amerikanska städer av samma storlek, en skillnad forskarna härledde till det sociala
klimat som rådde på den lilla orten. Människorna i Roseto kände varandra, den
sociala kontrollen var stark och könsrollerna traditionella.148 Landell kom dock
med en reservation:
Bäst att jag genast kommer med reflexionen att fast Rosetos livsmönster i
första hand präglas av stabilitet, är därmed inte sagt att just det mönstret är
önskvärt. Kunde vi i Sverige få ett samhälle där man och kvinna verkligen är
jämställda, skulle också det samhället kunna präglas av självklar stabilitet. Vi
är ännu långt ifrån ett sådant samhälle.149

Här finns en nyckel till hur medicinska debattörer uppfattade samhället, och
människans plats i det, under större delen av 1970-talet. I gränslandet mellan
Landell, Stress i arbetslivet, s. 18, Wikholm, Från jäkt och stress till lugn och styrka, s. 14.
Johannisson, Den mörka kontinenten, s. 14–21, ”När sjukdom behövs: Kultursjukdomar kring
sekelskiftet 1900”, i Medicinens öga: Sjukdom, medicin och samhälle – historiska essäer (1990; Stockholm,
2002), s. 106–109. Anna-Karin Frih, Flickan i medicinen: Ungdom, kön och sjuklighet 1870–1930 (Örebro, 2007), s. 106–107.
145 Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 55.
146 Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 56–58.
147 Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 66, Landell, Stress och åldrande, s. 85–86.
148 Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 66–68.
149 Landell, Stress och åldrande, s. 85.
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samhällets förändring och människans försök till anpassning tycks man ha gått
vilse i nuet – alla (utom möjligen kvinnorna) tycks ha varit ense om att förändringen gick för snabbt. Förhållandet mellan män och kvinnor antas, precis som
samhället generellt under denna tid, befinna sig i en instabil övergångsfas, mitt
emellan traditionell stabilitet och en mycket osäker framtid. Att blicka bakåt,
mot Roseto betraktas inte som ett rimligt alternativ. Att stanna tiden går inte
eftersom man bestämt sig för att vissa förändringar – som exempelvis det förändrade förhållandet mellan könen, och den ökade toleransen inför det avvikande – var av godo.150
Bernholm påpekade att ”När man undersökte vilken bakgrund Rosetos fåtaliga hjärtinfarktoffer hade haft, fann man att de flesta var människor som av
någon anledning hade utestängts från gemenskapen.”151 Problemet med Roseto,
ur Bernholms och Landells perspektiv, var samma sak som dess styrka; den
starka gruppgemenskap som grundades i småskalighet och konservativa värderingar. En sådan gemenskap erkändes förvisso som stabil, men rimmade illa
med de demokratiska ideal och det toleranta perspektiv som sedan sextiotalet
vunnit allt mer insteg inom medicin, psykiatri och politik i Sverige. Det normala, i bemärkelsen det konformistiska och likriktade, kunde inte framhållas som
ett ideal. Som psykologen Anders Engquist påpekade inledningsvis: för den
som upplevde sig inte passa in förvandlades stabiliteten från trygghet till ångest.
När Nils-Erik Landell tar upp behovsteoretikern Abraham Maslow (mest
känd för den så kallade ”behovstrappan”), vars behovsteori i korthet går ut på
att människans behov kan rangordnas – först då de mest basala behoven är
tillfredsställda kan människan ta sig an nästa steg – illustreras också delvis varför Roseto-studien blev problematisk i svensk kontext. Behovstrappans högsta
steg var ”självförverkligande”.152 Självförverkligande som ideal fungerade dock
inte i relation till Roseto, eftersom den stabilitet som framhölls i Roseto-studien
förutsatte att individens behov stod tillbaka för gruppens.
Modernitetskonflikten som kunde skönjas i 1960-talets tal om stress är alltså
fortfarande närvarande, men nu löper konflikten åt två håll: teknik, rationalisering och framsteg å ena sidan, stabilitet och sammanhållning å den andra blir
likvärdigt problematiska. Nu inskärps att de sämst ställda i samhället drabbas
hårdast av stress och psykisk ohälsa:
Det är lätt att se hur den understimulerade människan med kunskaper begränsade till ett litet fält i en monoton produktion blir den som lider mest.
Understimulerad i arbetet för att sedan utan försvarsmöjligheter kastas ut i ett
samhälle som bombarderar med stimuli.153

Jfr Hirdman, Med kluven tunga, s. 266–267.
Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 67.
152 Landell, Stress i arbetslivet, s. 67–73.
153 Landell, Stress i arbetslivet, s. 23, se också Larson, Människa, miljö och hälsa, s. 183.
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För de sämst ställda framställs både självförverkligande och stabilitet i Rosetansk modell långt borta.154 ”Understimulering” i produktionen ställs mot överstimulering i samhället generellt, och skapar en situation där den utsatta individen inte har någon möjlighet att värja sig.
Maslows översta trappsteg kan på ett vis betraktas som en analogi för var
forskare, journalister, läkare och psykologer tycker sig vara i tiden. I sjuttiotalets
publika tal om stress, symtom och psykisk ohälsa skrivs det fram en känsla av
att man befinner sig vid en punkt i tiden där historien är lika skrämmande som
framtiden: konservatism, traditionalism och auktoritetstro ställs mot klinisk
rationalism och kapitalism, i en matris där utgången ser allt annat än tilltalande
ut.

En unik individ
När diskussionen i stället för samhället och framtiden handlar om individen
tydliggörs hur en förändrad syn på det normala konstituerar en ny, individuell,
individ.
Hur en person reagerar i olika situationer av det här slaget beror på hur hans
hjärna tolkar de ingående informationerna och hur den sedan anpassar den
”utgående” reaktionen till ingångna data. Det är hjärnans värdering av stressfaktorns styrka och innebörd som bestämmer stressreaktionens intensitet.
Hjärnans värdering beror i sin tur på individens psykiska konstitution, hans tidigare erfarenheter och omgivningens beteende. Åtskilliga stressforskare anser att det
ägnas en alldeles för liten uppmärksamhet åt de individuella faktorerna i människors reaktion på identiskt lika stressfaktorer. Mycket tyder på, säger de, att
det finns en biokemisk individualitet som långt ner på cellplanet bestäms av
hur vissa kemiska ämnen, framför allt hormoner som cortison och thyroxin,
metaboliseras eller omsätts.155

Journalisten Berndt Bernholm skisserar här hur stressforskningen 1971 tänker
sig att individen reagerar på stress. I jämförelse med sextiotalets ”organism”
illustreras att det är en annan sorts människa som nu står i fokus. Bernholm
talar om hjärnan som ett värderande organ: med hjärnan som centrum bestäms
och regleras hur individen skall reagera på stress. Hjärnan sägs sedan i sin tur
värdera som en följd av individens psykiska konstitution, erfarenheter och omgivning. Så långt är allt bekant, om än i nygammal tappning: begreppet ”psykisk
konstitution” leder tankarna till femtiotalet snarare än sextiotalet. Den sista
meningen illustrerar dock att det är en ny psykisk konstitution det talas om, en
konstitution delvis förankrad i teorier kring en ”biokemisk individualitet”.156
Som en röd tråd i resonemanget löper en tendens som liknar den som diskuteSe också Bolinder & Ohlström, Stress på svenska arbetsplatser, s. 103.
Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 86.
156 Jfr Ottosson, Psykiatrin i Sverige, s. 108–109.
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rades i avsnittet kring medicinens tolkning av svårmätbara symtom på sjukhuset: det är en påfallande intern individ som Bernholm diskuterar. Oavsett om
han talar om hur personen reagerar på stress, eller om de nya teorier stressforskarna diskuterar så placeras fokus inuti kroppen, i hjärnan och på ”cellplanet”.
Psykiatrikern Nils-Erik Landell uttrycker sig lite annorlunda, men ger uttryck
för en liknande tankegång:
Människans psykobiologiska program är i sin tur som bekant en produkt av
arv och miljö. Vad händer nu när psykosociala stimuli börjar hamra på människan? Resultatet blir i den teoretiska stressmodellen förstadier till sjukdom
eller sjukdom. Då har man gått vägen över olika människors speciella sätt att
reagera, dvs varje person kan antas ha sin speciella uppsättning av mekanismer i den sjukdomsframkallande processen.157

I den förklaringsmodell Bernholm och Landell använder sig av är alla människor olika. Ingen av dem diskuterar dock denna olikhet direkt i termer av typer,
i stället är det tämligen svepande resonemang som förs, där själva olikheten
utmålas som generell.158 De begrepp som används antyder dock om att den
olikhet man tänker sig är starkt förankrad i ett internbiologiskt sammanhang.
Man talar om ”mekanismer”, ”kemiska ämnen, ”hormoner” och ”cellplan”,
begrepp som både beskriver och suddar ut gränsen mellan det fysiska och det
psykiska, samtidigt som de upprättar en tydlig gräns mellan individen och individens sammanhang. Landell beskriver ”psykosociala stimuli” som något som
”hamrar” på människan, och konstruerar därmed på retorisk nivå människan
som klart avgränsad, nästan bepansrad gentemot sin omgivning. Femtiotalets
intimiserade individ och sextiotalets biologiska organism har i sjuttiotalets
stressdiskussion smält samman till en sorts hybrid av individuellt och biologiskt.
Detta förändrade perspektiv på individen var delvis kopplat till nya teorier
inom stressforskningen internationellt. Läkarna Cary Cooper och Philip Dewe
beskriver i sin korta historik över stress som medicinskt kunskapsobjekt, hur
stressforskningen under 1960- och 70-talen återvänder till frågan om individuella skillnader. En tidigare tvådelad ”S-R”-modell (stimulus-respons) byts ut mot
en tredelad: ”S-O-R” (stimulus-organism-respons). Cooper och Dewe menar
att: ”Now the S-O-R model freed researchers to explore, with renewed enthusiasm, the nature of those mental processes that might be found in the ’black
box’ of the mind and that helped to explain the way people behaved.”159 Det
individuella, och samtidigt fältet mellan stressfaktorer och stress-symtom, placeras alltså i fokus för stressforskningen.
Inför psykologens blick är det en delvis annorlunda, men fortfarande unik
individ som skrivs fram. Psykologen Anders Engquist, vars bok Normalt, nervöst,
Landell, Stress i arbetslivet, s. 36.
Se också Wikholm, Från jäkt och stress till lugn och styrka, s. 19, Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad,
s. 103–104, Bo & Cecilia Svedberg, Fyra vapen mot stress, s. 11 för ytterligare ett exempel på hur det
individuella lyfts fram.
159 Cooper & Dewe, Stress, s. 58.
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neurotiskt? uttalat riktar sig direkt till människor som är drabbade av olika psykiska och fysiska symtom, pekar på att samma bakgrund kan ge upphov till
olika reaktioner.
En person vars stresstolerans och självförtroende nedsatts av olyckliga upplevelser under barndomen, t. ex. överkrav, kan reagera med att dricka sprit
och bli alkoholist. En annan person med liknande bakgrund kanske reagerar
med konversionshysteriska eller psykosomatiska besvär. Symtomvalet kanske
beror på vilket kön man tillhör och vilket beteende som förekommit i respektive familjer. Man kan med stor säkerhet säga att de flesta människor reagerar
med neurotiska störningar om tillräckligt många olyckliga omständigheter
finns representerade i individens tillvaro men vilka störningar som kommer
att bli följden är svårt att förutsäga utan ingående kännedom om bakgrunden.160

Engquist lägger i sin egenskap av psykolog en större vikt vid den drabbade
människans bakgrund som förklarande faktor, men i synen på individen har
hans resonemang ändå likheter med Landells och Bernholms: det är med den
unika individen som utgångspunkt han resonerar. Delvis är naturligtvis psykologiska utgångspunkter givna för en psykolog: det är inte i första hand hans eller
hennes område att diskutera hormonutsöndring. Samtidigt är de besvär Engquist diskuterar unika, beroende av varje individs egna förutsättningar och krav,
precis som i Bernholms och Landells exempel.
Också individens behov av att förverkliga sig själv blir följaktligen unikt.
Landell beskriver Maslows behovstrappa, och konstaterar att ”Maslow förespråkar ytterst en människa som är spontan, fylld av skapelseförmåga och besjälad av möjligheten att få uttrycka sig själv i samarbete med andra.”161 I en lärobok för vårdyrken konstaterar författaren att ”[A]rbetet skall inte bara ge oss de
inkomster vi behöver för att klara våra utgifter. Det måste också ge oss inre
tillfredsställelse och trivsel.”162 Denna typ av resonemang är inte nya, de fanns
med i både i femtiotalets litteratur kring nerver och sextiotalets stressdiskussion.
Nu förs de dock mot bakgrund av en individ man tänker sig som unik – att
”uttrycka sig själv” som Landell skriver förutsätter att det finns ett unikt sådant
själv, varför talet om självförverkligande måste betraktas på ett nytt sätt: det
handlar om ett unikt självförverkligande, speciellt för varje enskild individ man
talar om.163
Behoven hos den unika individen är, när man kommit till självförverkligande
på Maslows trappa, inte längre lika för alla. ”Att arbeta aktivt, medvetet och
funktionellt är ett fruktbart angreppsätt om man vill förbättra sin psykiska situation”, menar psykologen Anders Engquist mot bakgrund av de olika typer av
terapier och åtgärder han diskuterar i den andra hälften av sin bok. Engquist
Engquist, Normalt, nervöst, neurotiskt?, s. 101.
Landell, Stress i arbetslivet, s. 72–73.
162 Axelsson, Vårda sin hälsa, s. 65.
163 Landell, Stress i arbetslivet, s. 72–73.
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inställning är enkel: individen bör själv ta ansvar för att välja terapi och behandlingsformer, allt utifrån sin egen unika situation och sina preferenser.164
Alltså: Den nya individ som skrivs fram i sjuttiotalets publika medicin är inte
bara unik i fråga om biologiska, psykologiska och sociala förhållanden, utan
också unik i fråga om behov. Det är som om själva individen rört sig bortom
det basala.

Stress, psykosociala faktorer och symtom hos den nya individen
Det är stressens svårighetsgrad och vår ”svaga länk” som avgör om vi blir sjuka
eller var vi blir sjuka. Varje människa har inbyggd i sin konstitution en svag
länk, en eller flera punkter där motståndsförmågan mot påfrestningar av olika
slag är nedsatt.165

Att betrakta individen som en kedja, en sammansatt individ med både starka
och svaga länkar, understryker den tendens som diskuterades ovan: perspektivet
har förskjutits ett steg sedan sextiotalet, då upptäckten av den generella, ”normala” organismens generella respons på stress stod i fokus. Under sjuttiotalet
ifrågasätts hela detta tankekomplex, och i stället framställs alla individer som
utrustade med ”svaga länkar”, punkter där försvaret var mer benäget att brista,
och stress kunde omvandlas till symtom eller sjukdom.166 Precis som självförverkligandet var unikt, så var också individens svagheter unika. Olikhet på individnivå förutsattes korrelera med de symtom eller sjukdomar individen var
särskilt benägen att drabbas av vid stress.
Människor reagerar så olika. En del blir förargade eller nedstämda. Andra
håller sig lugna på ytan men har kanske kroppsreaktioner som ger upphov till
psykosomatisk sjukdom. Många kommer ur balans humörmässigt och får
samtidigt olika kroppsliga besvär.167

Symtomen utgör ett vitt spann, från känslomässiga reaktioner av ilska eller nedstämdhet till ”kroppsreaktioner”, psykosomatiska sjukdomar, dåligt humör eller
olika kroppsliga besvär.
Att svårmätbara symtom placerades i ett sammanhang där närheten till det
känslomässiga och psykiska framhölls var vanligt under sjuttiotalet. Stress och
psykisk ohälsa hade flutit samman: när en unik individ mötte en unik situation
skedde den reaktion man från stressforskningens sida var intresserad av. Till
skillnad från sextiotalets långsamma nötande stress kan här spåras ett annat
Engquist, Normalt, nervöst, neurotiskt, s. 205.
Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 104, se också Wikholm, Från jäkt och stress till lugn och
styrka, s. 19, för ytterligare ett exempel på hur ”den svagaste länken” får fungera som metafor.
166 Jfr Cooper & Dewe, Stress, s. 58, 69–73.
167 Landell, Stress i arbetslivet, s. 36.
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fokus. ”Sjukdom är alltså mer en reaktion mot än en följd av skadliga yttre faktorer”, som Bernholm uttrycker det.168 Vad som skett sedan sextiotalet är allstå
att den punkt man resonerar kring har krympt samman till ett nu, ett ögonblick
där reaktionen äger rum.
Här skrivs också en motsättning mellan individen och sammanhanget fram.
Den svaga länken eller punkten dirigerar var symtomen kommer att uppstå. I
diskussionen kring stress explicit lyfts särskilt tre sjukdomsbilder, som hos
Bernholm, fram:
Någon annan har sagt att man kan uppdela den stressade mänskligheten i tre
kategorier, folk som förr eller senare drabbas av magsår, av hjärtinfarkt eller
av högt blodtryck. Därmed är också sagt att hjärta och kärl, mage och tarm är
några av stressens målorgan i organismen och de punkter där ”ballongen” oftast spricker.169

Bernholms betoning av specifika, objektivt verifierbara sjukdomar som stressens slutgiltiga konsekvens för individen är betecknande. Dessa sjukdomar
utgjorde under sjuttiotalet fokuspunkter för stressforskningen – det var i relation till dessa sjukdomar man tyckte sig ha bäst belägg för att stress verkligen
var sjukdomsframkallande.170 Samtidigt framhålls gång på gång att man inte vet
exakt hur stress blir symtom, och hur symtom sedan blir verifierbar sjukdom,
just på grund av att generella stressfaktorer inte kunde isoleras från individuella
faktorer, som genetiska sådana.171 Bilden Bernholm använder illustrerar dock
hur fokus bokstavligen krympt samman till ett nu: en ballong spricker dramatiskt på ett ögonblick, och det är smällen man nu är intresserad av, en markant
skillnad i relation till den ”droppe som urholkade stenen” under sextiotalet.
Samtidigt som fokus krympt, och stress gått från att vara långsamt nedbrytande till att bli något tämligen dramatiskt har symtomens sfär breddats, och
gränsen mellan psyke och kropp luckrats upp. I den LO-undersökning som
visade att 30 procent av de LO-anslutna led av stress på arbetsplatsen konstaterar författarna till rapporten att det känslomässiga svårligen kan avgränsas från
det fysiska:
Trots att individens egen diagnos av upplevd ohälsa kan sägas vara ett fullt
tillräckligt kriterium på dess förekomst, och inte behöver vara åtföljt av några
fysiskt konstaterbara symtom, så vet vi att många kroppsliga sjukdomssymtom är beroende av psykiska störningar. Matsmältningsrubbningar, magsår,
ihållande trötthet, allergier är exempel på sjukdomar och symtom som i varierande grad orsakas av psykisk ohälsa. Det finns således ingen helt klar gräns
mellan psykisk och fysisk ohälsa, och vi har i denna undersökning medtagit
en del frågor där individerna fått ange i vilken utsträckning de upplevt typiska
Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 24.
Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 102.
170 Björn Folkow, ”Högt blodtryck” i Stress: Individen, samhället, organisationerna, molekylerna, red.
Rolf Ekman & Bengt Arnetz (2002; Stockholm, 2005), s. 153–154.
171 Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 104.
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psykosomatiska besvär av typen trötthet, matsmältningsrubbningar m.m.
(Kroppsliga symtom på psykisk påfrestning brukar man med ett gemensamt
namn kalla psykosomatiska symtom.)172

Gränsen mellan det psykiska och det fysiska är mer oklar än tidigare. Värt att
notera är också att ”psykisk ohälsa” och ”psykiska störningar” förefaller betyda
samma sak som ”stress”: bokens titel talar om stress, utsagan om psykisk ohälsa, som vore de utbytbara.
Alltså: Den unika individ som skrivs fram i den medicinska litteraturen
drabbas av lika unika symtom, speciella för varje individ, eftersom det är i den
individuella reaktionen symtomen föds. Denna förändrade förklaringsmodell
förefaller hänga samman med hur stress konstrueras i relation till tid: under
1960-talet betraktades stress som något långsamt nötande, under 1970-talet
fokuserar man i stället på ett nu.
Ett krympt perspektiv framtonar också när orsaker konstrueras om till
stress. I en lärobok för gymnasiets vårdlinje klargörs på ett mer överskådligt vis
hur kopplingen mellan stress, symtom och sjukdomar konstrueras:
Det är först när den påverkar oss så att vår inre balans kommer ur jämnvikt
som stressen kan skada oss. Besvikelser, oro, vantrivsel och olika slag av konflikter är vanliga orsaker till stress. Huvudvärk, trötthet, mag- och hjärtbesvär, muskel- och andra spänningar kan vara tecken på att vi är för hårt stressade. Under senare år har man kunnat bevisa att sådana sjukdomar som t ex
magsår, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar kan vara psykiskt betingade, de är psykosomatiska, dvs kroppsliga sjukdomar med själsliga orsaker.173

Orsak och verkan, subjektivt och objektivt placeras in som länkar i en kedja:
orsaker kommer först, dessa orsaker omvandlas sedan till stress, som i sin tur
ger symtom, symtom som i sin tur är tecken på stress. Till detta kopplas ett
resonemang kring magsår, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar, varpå det
inskärps att dessa sjukdomar är ”kroppsliga sjukdomar med själsliga orsaker”.
En intressant aspekt av detta resonemang är hur förklaringen löper i allt snävare
cirklar: det hänvisas framåt, eller tillbaka, till skadlig stress inte mindre än tre
gånger i den korta passagen: först blir orsaker stress, sedan blir symtom tecken
på stress, och sist lyfter resonemanget till en sjukdomsnivå, där det implicit
hänvisas till den första meningen om stress som ”påverkar vår inre balans”.
Talet om stress, symtom och sjukdomar formuleras under sjuttiotalet ofta just
på detta sätt: stress som begrepp och fenomen konstruerar om sociala och psykiska faktorer till en separat nivå nära individen, varpå stress knyts först till
subjektiva symtom, sedan till objektivt verifierbara sjukdomar.174 Placeringen av
Bolinder & Ohlström, Stress på svenska arbetsplatser, s. 15.
Axelsson, Vårda sin hälsa, s. 67–68.
174 Se också Landell, Stress och åldrande, s. 12–13, Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 98, Engquist, Normalt, nervöst, neurotiskt, s. 54–55, för liknande resonemang.
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den tänkta kedjereaktionens olika länkar åskådliggör hur svårmätbara symtom
hamnar i mitten, i centrum, men på samma gång underordnas de tyngre diagnoser som nämns mer specifikt. Stressen blir intern, individnära och samtidig,
men samtidigt via sin koppling till hjärt- och kärlsjukdomar verkligt hotfull.
”Stress” kan därmed sägas ha både expanderat och krympt på samma gång.
Stress är inte längre bara ett generellt svar på för stora påfrestningar, det är alla
unika individers olika fysiska och psykiska reaktioner på påfrestning, reaktioner
som blir symtom som i vissa situationer, för vissa individer, kan leda till allvarliga sjukdomar. De metaforer som används illustrerar hur stressen spetsats till,
och framställs som hotfull: svårmätbara symtom blir varningar, indikationer på
att något alarmerande är på väg att inträffa. Länkar som brister, ballonger som
spricker och talet om ”reaktioner” skriver in symtom i ett sammanhang där de,
precis som hoten mot miljön, pekar mot dramatiska konsekvenser.

Kön, klass och stressymtom
Det sägs inte rakt ut, men den politisering diskussionen kring psykisk ohälsa
och stress genomgår under sjuttiotalet är en politisering främst i manlig riktning. Kön diskuteras utförligt främst i en bok, Bernholms Manlig, kvinnlig, stressad, som refererar det stress-symposium som hade könsroller som tema. I övrigt
diskuteras kön oftast i förbigående eller implicit, och det är män, främst män ur
arbetarklass, som får utgöra exempel. ”Arbetaren” blir den ”understimulerade”,
och stressade.
”Den klättrande” – det är han som lämnar gruppen och dess trygghet och går
ut i kylan. Han behöver förresten inte vara en klättrande invandrare. Han kan
lika väl vara en ”strukturrationaliserad” medelålders svensk som tvingas lämna sin norrländska hemmaplan för att omskola sig och börja ett nytt jobb i
mellersta eller södra Sverige. [---] Han ska anpassa sig till en helt ny miljö, ett
helt annat arbete. Det betyder stress och alldeles säkert är det den sortens
strukturrationaliseringsstress som till stor del kan förklara varför sjukfrånvaron i industrin ökar kraftigt.175

Här framträder en gestalt som kan beskrivas som ”Typ A” för 1970-talet, hjärtinfarktskonstitutionen men i ny, socialrealistisk tappning. Borta är prestationskraven och karriärhungern, i stället beskrivs nu en individ vars behov krockar
med ett fyrkantigt system. Stressen kommer inte längre inifrån, utan blir resultatet av de krav som ställs av staten och arbetsmarknaden tillsammans. De orsaker till stress som lyftes fram under sextiotalet, där det till del handlade om
prestationskrav, karriärhunger och för mycket arbete, breddas alltså under sjuttiotalet och får samtidigt karaktären av ett politiskt problem. Genom att lyfta
fram monotoni, strukturrationaliseringar, rädsla för arbetslöshet och ackordslö175

Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 71.
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ner placeras bokstavligen ”staten och kapitalet i samma båt”, en situation där
arbetarna med sin fysiska och psykiska hälsa, på grund av stress, får betala för
både tillväxtmål och vinster.176
När det explicit handlar om kön lyfts i stället den biologi som nu betraktas
som individuell fram som en faktor, även om det biologiska främst diskuteras
av en författare, journalisten Berndt Bernholm.177 I Manlig, kvinnlig, stressad konstaterar Bernholm att kvinnan inte längre kan betraktas som ”det andra könet”
– tvärtom: ”varje embryo tycks börja sitt liv som en i princip kvinnlig individ. [--] Ska någon i det avseendet klassas som en sekundär produkt är det mannen.”178 Den tes Bernholm framför, att kvinnor skulle vara bättre rustade mot
stress än män, driver han framför allt från en internbiologisk ståndpunkt.
Det kan inte ledas i bevis att kvinnans större motståndskraft mot döden, avspeglad i dödlighetsstatistikens låga kvinnosiffror, beror på att hon i allmänhet lever mera skyddat, komfortabelt och stressfritt liv än männen. [---] Alltså
måste man tänka sig någon annan förklaring till kvinnans överlägsna resistens
mot tillvarons påfrestningar, mot livets slit och släp, och ett bra förslag tycks
vara att hon har ett bättre anti-stressförsvar.
Man har bland annat funnit att bullerstressade råtthonor visar större fysisk
oro, dvs springer oroligt omkring mer men bajsar mindre än bullerstressade
hannar. Detta skulle kunna tydas så att honorna söker en bättre utväg ur
stressituationen än att bara – som hannarna – ”skita på sig”.179

Att kvinnor skulle vara mera skyddade via sin sociala situation, ett påstående
som fördes fram under sextiotalet, avvisas. Värt att notera är att Bernholm
lyfter fram dödlighetsstatistik, inte sjukskrivningsstatistik, ett faktum som kan
kopplas till den alarmistiska ton som hörs i stressdiskursen under sjuttiotalet.
Nu framställs kvinnorna som mindre benägna att avlida, inte mer benägna att bli
sjuka, som delvis var fallet tidigare. Bernholm menar lite senare att samma fenomen som hos råttorna också kunnat iakttas vid experiment med människor.
I den andra undersökningen av de vuxna lyckades männen och kvinnorna
lika bra och någon skillnad i ’engagemang’ kunde inte upptäckas. Ändå utsöndrade de manliga försökspersonerna i båda undersökningarna klart mer
adrenalin än de kvinnliga. [---] Att kvinnorna ändå klarar sig lika bra som
männen tyder på att de kemiska mekanismer som deltar i anpassnings- eller
copingprocesserna åtminstone delvis är olika hos män och kvinnor.180

Jfr Östberg, 1968 när allting var i rörelse, s. 126–131, 136–137, Andersson, Mellan tillväxt och
trygghet, s. 54–62.
177 Bernholms böcker refererar dock två av de stressymposier som hölls i Stockholm och samlade
stora delar av den vetenskapliga stressforskningen: det biologiska tema han tar upp var väl förankrat i en vetenskaplig diskussion.
178 Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 11.
179 Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 110–111.
180 Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 127.
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Bernholm refererar undersökningar av Lennart Levi och svenska psykologen
Marianne Frankenhaeuser, två personer som vid denna tid (och in i nutiden)
betraktades som pionjärgestalter inom stressforskningen.181 Resonemanget illustrerar en viktig aspekt av hur svårmätbara symtom förstås i relation till kön:
män och kvinnor betraktas som olika på samma interna vis som individer sägs
vara olika, alltså på biologisk nivå. Bernholm talar återigen om ”mekanismer”,
men nu i samband med ”kemi”, och kön: det är hormoner som skiljer manliga
individer från kvinnliga, inget annat. Resonemanget rör följaktligen hur könen
reagerar, inte hur de är.
Det krympta tidsperspektiv som diskuterats tidigare möter också här. Det
man intresserar sig för är det som sker nu, hur kvinnor och män reagerar och
handlar i en viss situation. Det är alltså ett nytt sätt att se på kön i så måtto att
det interna och biologiska å ena sidan, och det sociala å den andra separeras:
könade individer infogas i en förklaringsmodell där de betraktas som olika ur
ett internbiologiskt perspektiv, men där det faktum att deras sociala omständigheter skiljer sig åt inte kopplas samman med denna biologiska olikhet.
Biologin kunde dock aldrig på egen hand bestämma individens symtom och
reaktioner på stress och påfrestningar, eftersom, precis som i experimenten
ovan, den inte gick att isolera från det sammanhang individen befann sig i. Landell pekar på de samverkande faktorerna: ”Men det är inte bara biologiska förändringar som påverkar kvinnan i den senare delen av yrkeslivet. Psykosociala
förändringar i största allmänhet samspelar ofta på ett olyckligt sätt med hormonella förändringar.”182 Kvinnors klimakterium blir en faktor som ofta råkar
sammanfalla i tid med andra, psykosociala faktorer, och därigenom framkalla
symtom.
Återhållna känslomässiga konflikter kan framkalla attacker av snabb hjärtverksamhet eller extraslag. Det är verkligen vad man ofta finner hos till exempel kvinnor i dryga femtioårs åldern som kommer in till sjukhusens akutmottagning. Det är då ofta kvinnan utan yrkesutbildning, vars barn är vuxna
och har lämnat hemmet. Kanske också maken funderar på att lämna henne.
Hon tycker sig stå där utan identitet, hennes liv som hon kämpat igenom
med glädje och ambition verkar bortslängt.183

Ålder, men i första hand en social situation som kan beskrivas som resultatet av
förändrade könsroller, pekas i Landells resonemang ut som bakgrunden till
dessa kvinnliga hjärtsymtom. Intressant här är att symtomen är så specifika,
samtidigt som sammanhanget utmålas i både socialt och psykologiskt färgade
termer. Exemplet liknar till del hur kvinnans situation beskrevs redan på femtiotalet, med skillnaden att då betraktades kvinnans känslor som felaktiga; att
ha varit hemmafru var inget att skämmas för, och således inget att må dåligt
Cooper & Dewe, Stress, s. 60–62.
Landell, Stress i arbetslivet, s. 87–88.
183 Landell, Stress och åldrande, s. 122.
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över. Nu bejakas i stället hennes upplevelse av situationen, och skrivs om till en
”återhållen känslomässig konflikt”, en konflikt som i sin tur kan infogas i en
förklaringsmodell för stress, där nuet ställs i centrum. Kvinnan på akutmottagningen har nått en punkt där försvaret brutit samman, ”ballongen spruckit”, till
följd av ett antal samverkande faktorer.
Att den kvinna som beskrivs sägs känna sig ”utan identitet” är på ett vis emblematiskt: med avskaffandet av särbeskattningen 1971 avskaffades också definitivt hemmafrun, som ikon och ideal, men också som fullgod kvinnoidentitet.
Yvonne Hirdman påpekar att ”den dubbla erfarenhetens dilemma” skapade en
närmast schizofren verklighetsbild för en hel kvinnogeneration: de som hade att
först anpassa sig till ett hemmafrukontrakt, sedan till ett motsatt ideal som förminskade och förändrade erfarenheten av det första.184 Att kvinnan i Landells
exempel känner sig identitetslös kan således betraktas som ett förhållande med
ideologisk bäring i samtiden: en omhuldad föreställning hade gått i graven, och
lämnat hemmafrugenerationen att snabbt internalisera ett nytt ideal.
Motsvarande exempel för män levereras av av Bernholm, som berättar om
en man i övre medelåldern vars karriär nått vägs ände:
Nu har han börjat få besvär med jobbet. Samtidigt har hans gamla föräldrar
snabbt tacklat av. [---] Till råga på allt råkar hans bil bli stulen och kvaddad i
samma veva. Ovanpå allt detta har hans fru plötsligt tappat intresset för sex
efter att ha kommit in i klimakteriet.185

Den man Bernholm berättar om drabbas sedermera av magsår. Mellan det
manliga och det kvinnliga exemplet finns flera skillnader. Dels beskrivs kvinnans symtom som just symtom, och hon tilldelas heller ingen diagnos. Mannen
får magsår, en konkret, observerbar sjukdom som tillsammans med hjärtinfarkt
fanns högst upp i den hierarki av sjukdomar och symtom stress förmodades
leda till. Vidare är de orsaker som pekas ut för kvinnans del av psykologisk art;
även om Landell nämner att hon saknar yrkesutbildning och att barnen växt
upp är det de ”återhållna känslomässiga konflikter” som denna situation skapat
som blir symtomframkallande.186 För mannen är orsaksförklaringarna mer påtagliga och mindre psykologiska; det är jobbet, föräldrarna och bilen, och till
råga på allt den sexuella avhållsamheten. Som Bernholm noterar:
En undersökning av färskt datum över könsskillnader på det psykiska och
personlighetsplanet visar att mäns stressreaktioner oftast orsakas av problem
som rör befordran och arbete medan kvinnors stress oftast beror på ångest
och oro över emotionella problem eller konflikter.187

Yvonne Hirdman, red. Påminnelser: Om kvinnors liv i Sverige (Stockholm, 1995), s. 86–87.
Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 92–93.
186 Se också Engquist, Normalt, nervöst, neurotiskt, s. 69, för ett nästan identiskt exempel.
187 Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 62.
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Mäns och kvinnors situationer, symtom och diagnoser infogas båda i en generell stress-modell: relationella och arbetsrelaterade sammanhang betraktas båda
som stressfaktorer, men det är stressfaktorer av olika natur: interna och psykologiska för kvinnor, externa och konkreta för män.
Bernholms korta resonemang ovan hade dock inget med tänkta skillnader
mellan könen i psykologisk eller konstitutionell riktning att göra. Lite senare
konstaterar han krasst att ”[F]inns det en skadlig stressfaktor inbyggd i kvinnors
barnlöshet är den tydligen inte av fysiologisk utan av psykologisk art, skapad av
samhällets uppfattning om kvinnans roll och de pressande förväntningar som
ställs på henne.”188 Att den kvinnliga biologiska och hormonella individualitet,
som diskuterats tidigare, skulle kunna göra barnlösa kvinnor stressade tillbakavisas, i stället förläggs stressfaktorn till ett psykologiskt plan, skapad i mötet
mellan individ och sammanhang. Endast reaktionen, på kemisk-hormonell nivå,
kan vara könad, tycks det.
Könade faktorer förläggs nu inom ramen för det sociala, och därmed också
det klassade: samhällets förväntningar på att kvinnor skall vilja ha barn blir en
stressfaktor på samma vis som den lågutbildade arbetaren stressas av stimuli
och monotoni. En sådan typiskt kvinnlig stress-situation lyfts fram av både
Bernholm och Engquist:
En kvinna gifter sig med en man som har god utbildning. Hon försakar sin
egen utbildningsmässiga förkovran för att vara ”god husmor och mor”. Eftersom hon känner andras och egna (ofta förljugna) förväntningar kan hon
inte arbeta deltid eller studera eftersom hon då skulle få dåligt samvete. Hon
får sällan något erkännande. Hon känner inget egenvärde när hon jämför sig
med sina yrkesarbetande medsystrar. Mannen tycker att hustrun inte riktigt
följer honom i utvecklingen. Han skaffar sig en älskarinna som är självständig
och nöjd med sig själv. Hustrun blir ångestfylld, börjar smådricka dagligen,
får olika kroppsliga ångestsymtom, blir frigid etc. Dessa reaktioner från hennes sida måste betraktas som helt normala eller följdriktiga med hänsyn till
omständigheterna. Det skulle snarare ha varit onormalt om hon inte hade reagerat med psykisk obalans.189

Att kvinnan fortfarande, som Bernholm uttrycker det, ”drar det kortaste strået”, också när båda parter i en familj har karriärambitioner, betraktas nu som en
stressfaktor och ett socialt problem.190 Exemplet ovan är har påtagliga likheter
med den bild Betty Friedan gav av de amerikanska kvinnornas situation i feministklassikern Den feminina mystiken 1963, ett exempel som också sociologen Kaj
Håkanson förefaller ha i bakhuvudet när han diskuterar huruvida de amerikanska kvinnornas problem är att betrakta som en neuros eller ej.191 Håkanson svarar, precis som för övrigt Bernholm och Engquist, nej på den frågan. I relation
Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 69.
Engquist, Normalt, nervöst, neurotiskt, s. 69, se också Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 83–84.
190 Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 84.
191 Håkanson, Psykisk sjukdom: Illusioner och realiteter, s. 183.
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till det normala tydliggörs hur en specifikt kvinnlig situation nu betraktas som
en så besvärlig omständighet att det blir ”normalt” att bli sjuk.
Bernholm knyter kvinnornas situation explicit till strukturrationaliseringspolitiken; när den ena parten i ett äktenskap tvingas flytta på grund av arbete, är
det ofta kvinnan som ”drar det kortaste strået”. Landell konstaterar apropå
kvinnorna på arbetsmarknaden att ”[K]vinnorna är fortfarande i ett så pass
stort underläge att man från statligt håll känt sig föranlåten att påpeka att äldre
och kvinnor inte kan betraktas som sekunda arbetskraft.”192 Här åskådliggörs
hur synen på kvinnornas situation sammanfogas med den nya individen och
samhällssynen på ett generellt plan. Kvinnors psykosociala stressfaktorer uppkommer, tänker man sig, ur det faktum att det ännu är en bit kvar till jämställdhet. Den samtida situation man diskuterar skapar vissa situationer som särskilt
för kvinnor kan ge upphov till stress, till exempel känslan av ett bortkastat
hemmafruliv eller en påtvingad flytt. Samtidigt skrivs, precis som i fallet med
femtiotalets restnöd, en rörelse framåt in i de skeenden man talar om: kvinnor
är ”fortfarande” i underläge, men kvinnor uppges också i allt högre grad drabbas av hjärtinfarkt, ett faktum som knyts till ökad jämställdhet.193 Alltså: ett
gammalt problem finns kvar, men kommer förhoppningsvis att lösas.
Ur samma perspektiv, men betraktat från motsatt position, blir också de diskussioner som förs kring mannens sexuella problem under sjuttiotalet begripliga.
Frågan är nu alltså: Hur påkostande är det för mannen att mer och mer tvingas
ge upp sin traditionella dominanta könsroll? Hur reagerar han t. ex. på kvinnans växande förväntningar eller krav på att bli sexuellt tillfredsställd? Han
blir stressad, säger stressforskarna.194

Könsrollerna som problemområde kunde nu oproblematiskt infogas i den större tendens av snabb samhällsförändring som man var särskilt intresserad av från
stressforskarhåll: man menade sig se att könsrollernas förändring gick snabbare
nu än tidigare, och att snabba könsrollsförändringar kunde knytas till en ökning
av dödlighet och sjuklighet, särskilt för män.195 Ett intressant sidospår här är att
skribenterna, möjligen omedvetet, skriver under på en beskrivning där mäns
tidigare ”dominanta” könsroll inom familjen betraktas som icke-stressande,
samtidigt som samma manliga roll inom arbetslivet, under sextiotalet och sjuttiotalet, fortfarande betraktas som en stressfaktor: ”Lugn herr direktör, du blir
också stressad. Därpå finns övertygande såväl kliniska som djurexperimentella
bevis.”, skriver Bernholm apropå den allt mer omfattande diskussionen som
förs kring arbetarnas stress.196
Landell, Stress i arbetslivet, s. 92.
Landell, Stress och åldrande, s. 85–86.
194 Bernholm, Manlig, Kvinnlig, stressad, s. 68.
195 Bernholm, Manlig, Kvinnlig, stressad, s. 109.
196 Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 82–83, se också Landell, Stress i arbetslivet, s. 46–47, Engquist, Normalt, nervöst, neurotiskt, s. 87–88.
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För kvinnor kunde dock inte ”karriärstress” konstrueras som en stressfaktor,
i stället blev kvinnors könade stress den känslomässiga, psykosociala, och där
var den ett symtom på ett gammalt problem. I kvinnors relation till arbetslivet
skapades nu i stället en bild av framtida risk, och ett potentiellt fördubblat
stressproblem: att locka ut kvinnor på den arbetsmarknad många män fann så
stressande riskerade att öka stressen för båda könen, menade Bernholm.197 Detta var dock ett framtidsscenario – i samtiden kom klass före kön.
Landell konstaterar att kvinnor och äldre, ur ett klassperspektiv, i vissa sammanhang var särskilt utsatta:
I en korrekt verklighetsbeskrivning av arbetsmiljön måste man också erkänna
att vissa personer trots allt finner tillfredsställelse även i monotona uppgifter
som kräver låg yrkesskicklighet. Men det gäller då framför allt äldre och
kvinnliga anställda. Den omedelbara reflexionen blir att dessa uppenbarligen
fortfarande hör till de förtryckta i vårt samhälle.198

Kvinnors position i samhället, och det förtryck som de utsattes för, gjorde inte
kvinnor sjukare – tvärtom. Kvinnor var nöjda med mindre, accepterade monotonin eftersom de var förtryckta, tycks Landell mena. Den förtryckte kunde
alltså vara förtryckt utan att veta om det, en idé som företräddes av många av
tidens radikala vänstergrupperingar.199 När klass och kön som ovan läggs ihop,
blir det klassade förtrycket dubbelt. Här talar man alltså inte om unika individer
– ett sådant perspektiv skulle ju innebära att det som är monotont för en är
tillräckligt stimulerande för en annan – utan anlägger ett slags perspektiv där
samhället (och människorna däri) är beskaffat på ett visst sätt. Könat förtryck
blir inte till något specifikt, i stället transformeras kvinnligt kön (och hög ålder)
till klass. Att vara kvinna är alltså på ett vis inte längre att vara kön-konstitution,
utan snarare att vara dubbelt klassad. Yvonne Hirdman har pekat på att detta
var en åsikt som tydligt framfördes inom LO vid denna tid: ”åren runt 1968
fanns bara en form av radikalism och det var den till synes könlösa, den manliga
arbetarklassens radikalism”.200
Diskussionen kring kön, stress, symtom och sjukdomar har alltså förändrats
på flera plan under 1970-talet. En ny aspekt är att kvinnor nu kan bli stressade.
Stressbegreppet har breddats, och täcker nu också in psykologiska och sociala
faktorer, vilket innebär att också kvinnors speciella situationer kan betecknas
som stress. Kvinnor tillskrivs i princip samma grundläggande karaktäristika som
män. De sägs inte vara sjukare, de sägs heller inte vara svagare, tvärtom – kvinnan som biologisk individ anses ha ett bättre stressförsvar än män. Detta är den
enda punkt där könen, som individer, tillskrivs skilda egenskaper. I övrigt är det
Bernholm, Manlig, kvinnlig, stressad, s. 133–134, se också s. 61–62.
Landell, Stress i arbetslivet, s. 81, Bolinder & Ohlström, Stress på svenska arbetsplatser, s. 67–68.
199 Jfr Kim Salomon, Rebeller i takt med tiden: FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer (Stockholm,
1996), s. 107–110.
200 Hirdman, Med kluven tunga, s. 236.
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psykosociala förhållanden som pekas ut som stressande för både män och
kvinnor.
Orsaker till stress förläggs nu generellt utanför individen, symtom eller
stressjukdomar tillskrivs just individens reaktion på stress. Kön blir sekundärt, i
stället riktas fokus i allt högre utsträckning mot den klassade aspekten. Det är
arbetarens stress som är det nya under sjuttiotalet, kvinnors specifika stress blir
i stället resultatet av kvarvarande gamla rester av ett tidigare könsrollssystem. I
arbetslivet är kvinnors stress bokstavligen en antites – de blir i egenskap av
kvinnor inte stressade, eftersom de precis som arbetarna är förtryckta, men i
dubbel bemärkelse: de är så förtryckta att förtrycket internaliserats, och skapat
ett paradoxalt ”stressförsvar”. Samtidigt skymtar en viktig skillnad mellan könen: kvinnlig stress sägs uppkomma av mer interna, psykologiska orsaker än
mäns; mäns stress blir mer konkret och extern.

Slappna av och störta kapitalismen: stressterapi
Att något måste göras för att bryta den onda cirkel som både samhället och den
stressade, sjuka individen hamnat i var debattörer och skribenter överens om –
detsamma gällde de stressforskare från olika discipliner som kom till tals via
Bernholm och Landell. Men vad skulle göras, och var skulle åtgärder sättas in?
Skulle man rikta in sig på det stora eller det lilla, samhället eller individen?
Från LO:s håll menade Bolinder och Ohlström att det som nu krävdes var
handling: ”Det är hög tid att det nytänkande som på vissa håll kommit till stånd
i dessa frågor snabbt omsätts i handling. En ny typ av målformulering är av
nöden, där de mänskliga aspekterna av arbetslivet ges prioritet framför de ekonomiska.”201 Författarna pekar på en motsättning som diskuteras av flera av
skribenterna under sjuttiotalet; den mellan det ekonomiska och det mänskliga.202
Tidigare har de ekonomiska incitamenten haft prioritet, nu är det dags att tänka
om, ansåg de, och konstaterar att en särskilt viktig aspekt tycks vara ”företagsdemokrati”, alltså reell medbestämmanderätt för de anställda.203 Idén att arbetaren borde ha inflytande över sina arbetsuppgifter, eftersom ett sådant inflytande
ansågs motverka alienation och upplevelse av främlingskap i arbetsmiljön var
naturligtvis inte ny. Det som var nytt under sjuttiotalet var i stället den misstänksamhet som hela tiden fanns närvarande i diskussionen: man förefaller inte
riktigt kunna lita på att arbetarna, eller de utsatta individerna, själva kunde avgöra vad som var verkligt inflytande. Precis som i fallet med kvinnorna och de
äldre fanns en risk att människor accepterade dåliga villkor, eftersom de själva
inte begrep att de utsattes för förtryck.

Bolinder & Ohlström, Stress på svenska arbetsplatser, s. 103.
Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 78.
203 Bolinder & Ohlström, Stress på svenska arbetsplatser, s. 103.
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Gardell säger: Det vore en synnerligen riskabel välfärdspolitik att försöka
vidmakthålla stora arbetargruppers tillfredsställelse, självaktning och allmänna
trivsel, genom att sänka deras förväntningsnivå i arbetet. Att acceptera ett sådant argument vore att uppmuntra till en konservatism som aldrig ifrågasätter
det berättigade i förhärskande principer inom organisationsteori och rationaliseringsfilosofi.204

Bernholm, som citerar arbetsmiljöforskaren Bertil Gardell, tillägger dock att det
hela kan betraktas som en generationsfråga: ungdomar, som fått en mindre
auktoritär utbildning kommer inte att acceptera ofria och odemokratiska arbetsplatser.205
Landell diskuterade samma problemställning med hjälp av behovsteoretikern
Abraham Maslow och den kritik hans teorier fått: Maslows perspektiv riskerade
att skapa ännu större problem, eftersom jakten på självförverkligande kunde
förvandlas till ”den slitsamma jakten efter ett andligt spöke”, menade en kritiker.206 Landell var dock skeptisk.
Bättre än att människan anpassar sig till omgivningen genom självsuggestion
är att hon verkligen förändrar omgivningen så att den passar henne bättre. [--] Människan skall ta itu med sin omgivning – inte begagna sig av en mängd
defensiva försvarsmekanismer. Därigenom får man både objektivt och subjektivt en människa som passar väl in i omgivningen utan att kontakten med
verkligheten minskar.207

Den sista passagen i Landells resonemang åskådliggör hur ”omgivningen” och
”verkligheten” betraktades som skilda fenomen. Detta slags terapitanke berättar
två saker. Dels illustreras hur synen på människan förändrats: den människa
Landell beskriver var extremt påverkbar, men främst via sina egna suggestioner:
1970-talets nya unika individ riskerade att suggegera sig själv till att tro att allt
var som det skulle – vilket det inte var. Landell skriver samtidigt fram ett nytt,
idealt subjekt: en sorts politisk människa. Den politiska människan förmår att se
omgivningen med alla dess brister, men i stället för att försöka anpassa sig betraktar hon den utifrån en ”kontakt” med verkligheten, en kontakt som driver
henne till att försöka förändra omgivningen i stället för att acceptera den.
”Verkligheten” var alltså vid ett närmare påseende en specifik uppfattning om
verkligheten, en uppfattning som betraktades som verkligare än uppfattningen
att allt var som det skulle. Ett politiskt perspektiv finns alltså närvarande också
när medicinska skribenter diskuterar vad som borde göras.
De självsuggestioner Landell nämner avsåg antagligen delvis den självhjälpsterapi som började diskuteras under sjuttiotalet, främst så kallad autogen träning, transcendental meditation och avslappningsövningar. Särskilt den autogeBernholm, Den omänskliga faktorn, s. 78.
Bernholm, Den omänskliga faktorn, s. 78.
206 Landell, Stress i arbetslivet, s. 68.
207 Landell, Stress i arbetslivet, s. 71.
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na träningen, vars främsta verktyg var att via självinducerade suggestioner förändra personligheten, betraktades av vissa debattörer som problematisk. Rikard
Wikholm, författare och ledare för kurser i avslappningsträning, menade att
avslappning riktade sig mot ett annat plan än de politiska diskussionerna:
Vi kommer säkert fram till att mycket i samhället måste ändras för att det
skall bli mänskligare, rättvisare, mindre prestations- och statusinriktat. Men i
avvaktan på alla dessa förändringar på ett större plan, så måste vi göra vad vi
kan även på det rent privata planet.208

Den motsättning Landell tyckte sig se, fanns inte hos Wikholm.
AT [autogen träning] är en av möjligheterna att nå djup avspänning och avslappning. Men man kan gå vidare, utöka sina möjligheter, sitt självförverkligande genom AT. Man kan i det avslappnade och samtidigt koncentrerade
stadiet ge sig själv suggestioner som i längden kommer att verka. Själv tycker
jag att det är olämpligt att pressa sig till ökade arbetsinsatser för att tjäna mer
pengar, bli mer populär osv. Men det får var och en bestämma själv. Det viktiga är att inte arbetsgivare begagnar psykiska metoder för att få ut mer av
oss. [---] Alltid kan man göra något, man kanske i lugn kan påverka vad man
tycker är fel, man kanske börjar förstå att man behöver arbeta politiskt, för
att förändra situationen.209

Tyngdpunkten förläggs här på ett annat sätt än hos Landell. Wikholm fokuserar
på individen, och förlägger en stor del av bestämmanderätten, men också potentialen till förändring, hos denne. Han placerar också arbetsgivaren i en motsatsposition till individen, men lämnar det upp till individen om han eller hon
vill pressa sig till hårdare arbete. (Här hörs dock tydliga ekon av den uppmärksammade debatten kring Mentalhälsokampanjen) Samtidigt finns den politiska
aspekten, som en del i en ökad självinsikt med också hos Wikholm, även om
omnämnandet kanske låter aningen pliktskyldigt. I journalisten Britt Martiins
Meditation för dig: Lös upp stress med TM (TM står för transcendental meditation),
nämns den politiska aspekten på ett liknande vis:
Nu kanske någon undrar om man blir så nöjd och harmonisk av TM att man
låter manipulera sig och t. ex. struntar i om man får löneförhöjning eller ej.
Det är inte fallet. TM gör människor självständiga som individer och mer
orädda. De får också lättare för att lägga fram sina åsikter på ett logiskt sätt.210

Det är individuell förändring dessa texter fokuserar på: det är i första hand hos
individen potential till förändring finns.
I de självhjälpsböcker jag undersökt finns mycket instrumentella råd och anvisningar kring exakt hur individen, eller snarare ”du” – tilltalet är mycket intimt
Wikholm, Från jäkt och stress till lugn och styrka, s. 12.
Wikholm, Från jäkt och stress till lugn och styrka, s. 51.
210 Martiin, Meditation för dig, s. 62–63.
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– skall gå till väga. Oavsett om det gäller avslappning, autogen träning, meditation eller psykoterapi, guidar böckerna sin läsare steg för steg genom behandlingen, ofta med hjälp av bilder, scheman eller ytterligare kompletterande material som kan beställas, som kassettband. Psykologen Anders Engquist rekommenderar allt från avslappning till ”desensibilisering”.211 Ett par terapeuter anordnar ”anti-stress-kurser” på utländska resmål som läsaren uppmuntras att åka
på.212 Den individinriktade anti-stressterapin har beröringspunkter med sjuttiotalets nyandliga rörelser; en brokig samling grupper som förenas kring så olika
saker som gestaltterapi, yoga, meditation och religiös åskådning som Hare
Krishna-rörelsen och scientologikyrkan.213 Kjell Östberg menar att dessa rörelser sällan var politiskt intresserade, utan snarare inriktade på personlig utveckling. Samtidigt fanns, som framgår ovan, politiska dimensioner också i individterapeutiskt inriktad litteratur under sjuttiotalet, även om dessa dimensioner
avhandlades tämligen snabbt.
I jämförelse med den mer medicinska litteraturen kring psykisk ohälsa och
stress åskådliggörs en skillnad: där självhjälpslitteraturen är påfallande konkret,
är den mer medicinska litteraturen svepande och obestämd. Lika ense som alla
författarna är om att samhället var sjukt och måste förändras, lika mycket svävade de på målet när det gäller hur detta skall gå till i det större perspektivet.
Mest konkreta är LO:s Ohlström och Bolinder, som kräver ”företagsdemokrati”, där arbetarna tillerkäns reell bestämmanderätt.214 Landell förordar också
åtgärder i arbetslivet, och kräver sänkt tempo, slopade ackordslöner och en
fortsatt fördelningsutjämnande politik.215
För medicinen skymtar en bortre gräns; frågan om hur den samhällsförändring alla tycks vilja få till stånd egentligen skall ta sig ut är ett område man inte
beträder. Exakt hur förändringen av individen skall gå till behandlas däremot
explicit i den individterapeutiska litteraturen, som med hjälp av scheman,
punktlistor och kurser direkt saluför just förändring. Så slutar sjuttiotalets diskussion kring stress, psykisk ohälsa och svårmätbara symtom, trots sin storslaget samhälleliga och politiskt laddade inramning, i en paradoxal lovsång till den
föränderliga och självförverkligande individen.
Begreppet stress har alltså förskjutits i social, politisk och psykologisk riktning
under sjuttiotalet: stress förstås dels i allt högre utsträckning som orsakad av
”psykosociala” problem på makronivå, och aktualiserar därmed inom frågan
om psykiska och fysiska symtom alls är att betrakta som sjukdom: kanske är det
situationen, samhället, som är sjukt, inte individen? Dels har stressbegreppet
också kommit att omfatta psykologiska och emotionella påfrestningar, och
därmed rört sig allt längre in mot en terapeutisk sfär befolkad av psykologer,
Engquist, Normalt, nervöst, neurotiskt, del 2.
Bo & Cecilia Svedberg, Fyra vapen mot stress, s. 86–87.
213 Östberg, 1968 när allting var i rörelse, s. 135.
214 Bolinder & Ohlström, Stress på svenska arbetsplatser, s. 103.
215 Landell, Stress i arbetslivet, s. 97–98.
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psykoterapeuter och allehanda lekmannaterapeuter. Stressen har också tydligt
expanderat klassmässigt under sjuttiotalet: den diskurs som tar form kring
svårmätbara symtom – nu placerade i centrum, men samtidigt underordnade
sjukdomar som magsår och hjärtinfarkt – kretsar i allt högre grad kring stora
frågor om samhälle, politik, klass och system.
Illustrativt för detta förhållande är att sjukfrånvaro har blivit en icke-fråga i
talet om stress: man talar inte längre om sjukfrånvaron som ett problem, förutom i en specifik kontext, nämligen i relation till industrin, och den så omdebatterade strukturrationaliseringspolitiken.216 Där poängteras att sjukfrånvaron ökat
markant sedan sextiotalet. Men på ett generellt plan är frågan om sjukfrånvaro
frånvarande, kanske för att sjukfrånvaron betraktades på ett liknande sätt som
magsår, hjärtinfarkt och högt blodtryck: som toppen på isberget, och därigenom ointressant. Det verkliga, långt större problemet var inte det man kunde
se, utan det som höll på att hända. En annan delförklaring kan vara radikaliseringen av hela diskussionen – sjukfrånvaro blev ointressant eftersom den var ett
objektivt mått, och just därför inte antogs säga någonting; det kunde ju, i enlighet med den alarmistiska tonen, vara värre, var sannolikt värre, än siffrorna gav
anledning att tro.
Samtidigt som stressbegreppet expanderat, och nu innefattade både sociala
och känslomässiga påfrestningar, har synen på individen förändrats. Den generella ”organism” som var måltavla för sextiotalets stress blev under 1970-talet
en unik ”individ”; särskild och märkligt avskild från det politiserade sammanhang han eller hon skrevs in i. Den unika individen hade unika behov, och
därmed en unik stressrespons: stress för en individ var inte nödvändigtvis stress
för en annan. Svårmätbara symtom hos den unika individen blev därför bara en
av ett outtömligt antal möjliga reaktioner på stress. Stressforskningen sökte
svaret på frågan om de individuella stressreaktionerna djupt inne i hjärnan, och
därmed inom en snävare tidsram än tidigare – trots att stressbegreppet expanderat, blev den medicinska stressen mer biologisk, hormonell och samtidig än
tidigare. Stressen har expanderat i rummet, men krympt i tiden.
Den unika individen skrevs in i ett sammanhang där ingen, historiskt eller
utvecklingsmässigt sett, tidigare hade varit. Den dunkelt obehagliga men samtidigt oundvikliga modernitet som bildade fond för 1960-talets stressdiskussion,
har nu blivit alarmerande hotfull. Känslan av att stå vid utvecklingens front är
tydlig i det medicinska talet om stress under sjuttiotalet, och gav upphov till
problem: åt vilket håll skulle blicken riktas, var fanns den tredje vägen som
förenade lösningen på de stora samhälleliga problem man såg med de ekonomiska och mentalitetsmässiga landvinningar som redan var gjorda? Såväl det
förflutna som framtiden framstod som mindre lockande alternativ.
Så blir svårmätbara symtom i sjuttiotalets publika medicinska tal både sociala
och individuella på samma gång, skapade just i den klyfta där individens behov
och förutsättningar möter en kall och hård social verklighet. Det är också i
216
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denna klyfta kvinnornas specifika problem och symtom placeras; individuella,
men just därför också generella. Men det finns en dröjande skillnad mellan
manliga och kvinnliga symtom, mellan mäns och kvinnors stress. Kvinnlig
stress och kvinnliga påfrestande orsaker är – trots allt – lite mer interna, lite mer
psykologiska, lite mer individuella. Det är sannolikt inte utan betydelse (men
svårt att avgöra eftersom exemplen är så få) att de kvinnor som skrivs in i
stress–klassdiskussionen är arbetande kvinnor, de som skrivs in i stress–
psykologidiskussionen är hemmafruar, fruar eller potentiella mödrar. Resultatet
blir att skillnaden mellan kvinnor som grupp och det kvinnliga blir tydligare i
talet om stress under 1970-talet, än det varit tidigare. Kvinnor som grupp blir
klass, enligt formeln ”dubbelt förtryck”, det kvinnliga blir internt, individuellt
och psykologiskt. Mäns stress tycks fortfarande – trots allt – vara lite mer konkret, lite mer extern och lite mindre psykologisk.
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Kvinnobekännelsen
En identitetsexkurs
Kvinnorörelsen, det växande intresset för andlighet, självförverkligande och
psykologi/psykoanalys under sjuttiotalet, bildar idémässig bakgrund till den våg
av självbiografiskt inspirerad litteratur med kvinnliga författare som utkom
under sjuttiotalet. ”Kvinnolitteraturen” sågs, som litteraturvetaren Cristine Sarrimo visat, inte med blida ögon av vare sig kritiker eller vänsterdebattörer: för
marknadsinriktad, lättviktig och litterärt lågstående menade kritikerna. För privat, psykologisk, intern och politiskt omedveten, menade vänstern.217
För att ytterligare undersöka den sparsamt artikulerade plats (kvinnligt) kön
har i talet om stress, klass och individualitet under 1970-talet, erbjuder ”kvinnolitteraturen” ett annat, och därför angeläget, perspektiv. I denna litteratur figurerar på ett vis den unika individ som medicinen diskuterar, men i form av
kvinnligt subjekt. ”Jaget”, en unik individ, talar i kvinnolitteraturen.
Samtidigt var det naturligtvis inte vilka kvinnor som helst som författade
denna typ av litteratur. I stor utsträckning var det representanter för den
”snävkjolade könsrollsdebatten”, alltså akademiker och en övre medelklass,
som formulerade sig litterärt.218 ”Bekännelselitteraturen” var dessutom stor, och
en genre med oklara gränser. Här rymdes i samtiden det mesta från utgivna
dagböcker och dokumentära skildringar till stilistiskt avancerade romaner och
poesi av författare som med tiden kom att betraktas som delar i en svensk (könlös) kanon. Det är med andra ord en litteraturgenre det handlar om, inte autentiska fallberättelser.
De böcker jag undersöker har alla en tämligen stark verklighetsanknytning:
de påstås implicit eller explicit behandla verkliga personer och skeenden och
skrivs med ett ”jag” som utgångspunkt. Kerstins Thorvalls Det mest förbjudna
och Oskuldens död, Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink, kvinnogruppen Auroras
Nio kvinnor, nio liv, Kerstin Bergströms Parkeringsplatsen, Rollen och Resan, Agneta
Klingspors Inte skära bara rispa, samt Sun Axelssons Drömmen om ett liv kan i
miniatyrformat sägas representera ”bekännelselitteraturen” eller ”kvinnolitteratur” som genre (även om Maja Ekelöf sannolikt betackat sig både för epitetet
”kvinnolitteratur” och placeringen av hennes roman däri).219 Här finns flera
generationer författare: Agneta Klingspor var drygt trettio när hennes dagbok
Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 10–11, 85.
Hirdman, Med kluven tunga, s. 234.
219 Kerstin Bergström, Parkeringsplatsen (1976), Rollen (1977), Resan (1978), samlade i Ett halvt liv
(Stockholm, 1989), Sun Axelsson, Drömmen om ett liv (Stockholm, 1978), Agneta Klingspor, Inte
skära, bara rispa: Kvinnodagbok 1962–79 (Lund, 1977), Nio kvinnor, nio liv, Ingela Blomberg m. fl.
(Stockholm, 1977), Kerstin Thorvall, Oskuldens död ”En flickbok” (Stockholm, 1977), Det mest
förbjudna, Månpocket (1976; Stockholm, 2002), Maja Ekelöf, Rapport från en skurhink (1970; Stockholm, 1987).
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kom ut, Maja Ekelöf och Kerstin Thorvall hade båda fyllt femtio. Här finns
dessutom både arbetarklass och akademiker representerade, även om akademiker och medelklasskvinnor är i stark majoritet. Här finns stad och landsbygd,
”smalare” litteratur och mer kommersiell representerad: Maja Ekelöf skrev om
städersketillvaron i Karlskoga, Kerstin Thorvall från den marknadsmässigt
framgångsrika kvinnans perspektiv. Kerstin Bergströms trilogi och Sun Axelssons bok fick, till skillnad från många av de andra, goda recensioner och diskuterades på kultursidorna.
Som Cristine Sarrimo understryker kom ”en våg” av självbiografiska verk
författade av kvinnor just under 1970-talet.220 Mitt urval gör inte anspråk på att
på något vis vara representativt för hela denna litteratur, snarare speglar det lilla
urval jag gjort mina frågeställningar och mitt syfte: jag har valt böcker och författare som på olika sätt inom denna större genre belyser frågor om kvinnans
och det kvinnligas plats i talet om stress, svårmätbara symtom, psykologi och
alternativa terapier.
Två specifika verk som inte kan påstås höra till en ”kvinnolitterär” genre har
också inkluderats i analysen. Det rör sig om Uppror eller sjukdom: Om kvinnor och
psykiska problem, samt Kvinnomyter.221 Uppror eller sjukdom? var sammanställd av en
kvinnogrupp med ”stor erfarenhet av praktiskt arbete inom psykologi och psykiatri”, och delvis en översättning från ett norskan, svensk statistik och uppgifter fanns dock i den svenska utgåvan. Kvinnomyter var författad av en grupp
kvinnliga terapeuter samt akademiker, och behandlar specifikt frågan om synen
på kvinnor och det kvinnliga inom psykologiska teorier. Dessa två verk har
inkluderats här eftersom de, precis som ”bekännelselitteraturen” generellt, formulerade ett ”kvinnoperspektiv” på ämnen av stort intresse för mina frågeställningar, och dessutom vände sig emot de perspektiv som framförs i den publika
medicin jag undersökt i tidigare avsnitt.

Kvinnan, tiden och identiteten
Som både Yvonne Hirdman och Kjell Östberg påpekar var sjuttiotalet decenniet då klass på allvar blev ett begrepp i debatten igen. LO valde nu definitivt
klass före kön, och kvinnorörelsen var, trots att det kan tyckas vara en paradox,
ambivalent i frågan: hur klass och kön skulle relateras till varandra, och framför
allt vad som var primärt, var ett problem Grupp 8 brottades med under hela
sjuttiotalet.222 Systerskap eller klass-solidaritet?, det var frågan. I litteraturen
aktualiseras denna fråga explicit. Många av författarna var övertygade socialister, men samtidigt födda i en borgerlig miljö och tillika engagerade i kvinnoröSarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 67.
Eva Adolfsson, red. Kvinnomyter, Kvinnan i produktionen och familjen, i psykologiska teorier och terapeutisk praktik, i kvinnodrömmar och frigörelsekamp (Stockholm, 1976), Harriet Clayhills, red. Uppror eller
sjukdom? Om kvinnor och psykiska problem (Stockholm, 1979).
222 Isaksson, Kvinnokamp, kap. 2.
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relsen. Samtidigt är det i allt väsentligt ett unikt, individuellt ”jag” som talar –
parollen ”det personliga är politiskt” ligger som en grundklang i hela den ”bekännelselitteratur” jag studerar.
I Uppror eller sjukdom? formuleras en specifik kvinnoståndpunkt, ett kvinnoperspektiv för att betrakta psykiska problem hos kvinnor:
Vi tycker inte att den traditionella sjukdomsmodellen är ett fruktbart sätt att
närma sig problemen på, eftersom den inte tar med i räkningen att kvinnans
symtom kan vara svar på en situation av förtryck. Inom den psykologiska
forskningen har kvinnors erfarenheter och problem endast i liten utsträckning blivit behandlande från ett kritiskt kvinnoperspektiv. Forskningen har
inte inriktat sig på att undersöka vilket sammanhang kvinnors upplevelser
och problem har med deras faktiska situation.223

En traditionell medicinsk modell osynliggör kvinnors specifika situation, precis
som psykologins mer individcentrerade perspektiv också bortser från specifikt
kvinnliga problem och villkor, menar författarna. Kvinnan, som specifikt socialt
och psykologiskt subjekt, försvinner mellan kroppslig biologi och könsblind
psykologi. Utgångspunkten är att ett kvinnligt perspektiv som synliggör generellt kvinnliga villkor i relation till individuella symtom, ännu inte finns.
I det inifrånperspektiv som litteraturen utgör är frågan om vad kvinnan är,
eller borde vara, ett centralt problem. Lika oroligt som Grupp 8 återkommer till
frågan om kön och klass, lika ofta återkommer frågan om ”identitet” när kvinnliga författare själva tar till orda.
Jag kände inte mammorna, hade bara sett dem när de var på väg till affären,
tvättade fönster, bytte gardiner, medan deras barn lekte inne hos oss. Jag
hade suttit på bänkarna någon gång i solen med dem och hört dem prata och
känt mig osynlig. Jag hörde inte hemma bland dem, men jag hörde inte heller
hemma bland mina dubbelarbetande vänner heller. Och jag tyckte att jag
svävade fritt i luften – utan identitet.224

Kerstin Bergström beskriver i Rollen hur huvudpersonen tycker sig vara utan
hemvist, oförmögen att passa i både bland hemmafruar och yrkesarbetande
kvinnor. Att sväva i luften, utan förankring åt något håll, är en känsla som påminner om den som skrivs fram i den publika medicinen, där de bättre bemedlade människorna i samtiden utmålas som stående högst upp på Maslows trappa, oförmögna att avgöra vad som är nästa logiska steg. Också Bergström ser,
och förkastar, de tillgängliga alternativen. I texten kan anas en längtan efter en
tredje väg, en roll som är något annat utanför hemmafruidentitet och dubbelarbete. Hos Sun Axelsson citeras R. D. Laing i bokens inledning, och antyder vad
problemet handlar om; ”och vad jag inför mig själv kallar mig själv, det är för223
224

78.

Clayhills, red. Uppror eller sjukdom? s. 7.
Kerstin Bergström, Rollen, i Ett halvt liv, s. 224. Jfr Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 70–
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modligen min karta över mig själv. Vad, åh var, är det landskapet?”225 Kartan
finns, med det land den skall avbilda står inte att finna, och det är dessutom
okänt: hur ser det ut? Frågan handlar, som Cristine Sarrimo konstaterar, om att
det autentiska jaget betraktades som extremt viktigt just under sjuttiotalet, men
kanske just därför som så svårt att få grepp om.226
Agneta Klingspor, som fick blandade recensioner men stor medieuppmärksamhet för sin ”kvinnodagbok”, beskriver sitt, eller snarare sina, jag som flera:
Att försöka leva med alla sina jag och behov på samma gång är svårt. Alla
tankar som trängs i huvudet, alla möjligheter som finns, det gör mig förvirrad. [---] Klarheten finns, den är inte falsk, men den är mer ett behov att skapa reda i alla jagen. Jag väljer ett jag att visa utåt.227

Hos Klingspor finns inte ett autentiskt jag att försöka finna, i stället finns flera
som förefaller vara omöjliga att foga samman. Den ”klarhet” som nämns rör
inte autencitet, utan snarare vilket jag som hör ihop med vad. Trots att ordet
som används är ”jag”, är det roller Klingspor talar om, ett annat ämne som
också återkommer i litteraturen. Precis som hos Klingspor, och hos Kerstin
Bergström tidigare, handlar problemet om att lyckas sammanfoga ett autentiskt
jag med de roller som fanns tillgängliga: det finns en diskrepans mellan ”jaget”
och de kvinnoroller samhället tillhandahåller, menar författarna.228 Utsagorna
ovan blir därmed nästan karikatyrer: ordet ”jag” upprepas gång på gång, samtidigt som detta jag oavlåtligen försvinner bortom horisonten, omöjligt att få
grepp om. ”Jag” finns inte, annat än som falsk, ofullständig roll eller fritt svävande individ utan identitet; ett okänt landskap.
Kvinnan utan identitet, hon som beklagats i medicinens publika resonemang, hon lever alltså i ”bekännelselitteraturen”. Här är hon en märklig blandning av gammalt och nytt, av natur och av social förändring. När Kerstin Bergströms jag ”svävar”, Sun Axelsson citerar Laings tal om landskap och Agneta
Klingspor placerar sina olika jag som roller att visa upp utåt, illustrerar de tillsammans en känsla av rotlöshet och identitetslöshet på alla plan som kännetecknar litteraturens ”jag”: var kvinnan under sjuttiotalet än vänder sig, så saknar hon både trygghet i det förflutna och förtröstan inför framtiden.
I Uppror eller sjukdom beskrivs det hela som: ”en ny typ av psykiska problem
hos kvinnor, sådana som inte längre är ett resultat enbart av förtryck, utan av en
konflikt mellan förtryck och frigörelse.”229 När förtryck och frigörelse existerar
parallellt uppstår ett tomrum, en sorts nollpunkt som i stort sett alla författare
här återkommer till. I Nio kvinnor, nio liv, en bok utgiven av en lokalgruppen
Aurora inom Grupp 8, formulerar Inga-Lisa, som hon tidstypiskt presenteras
Axelsson, Drömmen om ett liv, s. 10.
Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 147–163.
227 Klingspor, Inte skära, bara rispa, s. 127.
228 Jfr Adolfsson, Kvinnomyter, s. 11–19, 80–94.
229 Clayhills, red. Uppror eller sjukdom?, s. 26–27.
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med bara förnamn, det hela så här: ”Svenska kvinnor, säger Madeleine Kats i
ett samtal med sin indiska väninna, har två roller, som båda är omöjliga. Den
ena är inte längre möjlig, den andra är ännu inte möjlig. [Madeleine Kats var kulturjournalist och arbetade också med adoptionsfrågor.]”230 En liknande tanke som
Palmes kring ”industrisamhällets baksmälla”; känslan av att befinna sig vid en
punkt i historien där ingen tidigare varit, och där alla tillgängliga alternativ är
antingen dåliga eller utom räckhåll, artikuleras också här. Att befinna sig vid en
sådan nollpunkt skrivs av Inga-Lisa fram som ett specifikt kvinnligt villkor vid
denna tid.
Det är för övrigt inte bara i ”bekännelselitteraturen” som kvinnors identitetslöshet beskrivs under sjuttiotalet. I Ingmar Bergmans uppmärksammade
Scener ur ett äktenskap säger Marianne, fru till Johan och den ena kontrahenten i
dramat: ”Med förvåning måste jag konstatera att jag vet inte vem jag är. Inte det
allra minsta. Jag har alltid gjort det som mänskor sagt åt mig att göra.”231
Den kvinna som beskrivs i dessa skönlitterära verk är påfallande identitetslös, och denna identitetslöshet betraktas som ett stort, kvinnligt problem. Problemet beskrivs dessutom som nytt, skapat av en tidsspecifik situation där frigörelse och förtryck existerar parallellt.
I litteraturen utkristalliseras mot denna bakgrund två olika kontexter kring
svårmätbara och/eller psykiska symtom. Den här ovan beskrivna är den vanligaste, och handlar om hur symtom uppkommer som en reaktion på jakten på
en autentisk kvinnoidentitet i kombination med fortsatt förtryck. Här finns
Kerstin Thorvall, Agneta Klingspor, Sun Axelsson och Kerstin Bergström. Den
andra handlar om arbetarkvinnan, och i detta läger är det glest i raderna: Maja
Ekelöf figurerar ensam här i min undersökning, dock i sällskap med den hundratusenhövdade skara namnlösa kvinnor som, under begreppet ”lågavlönade”
lyfts fram i statistiken under sjuttiotalet.

Kvinnorollens symtom, eller den neurotiska medelklasskvinnan
Om man inte klarar av livet, är sjukdomen det mest perfekta alibit för att
slippa det. Det finns andra sätt att rymma. Man kan supa, knarka, springa
hemifrån, vara otrogen, men allt sånt är moraliskt angripbart. Speciellt om det
är en ung mor, som ägnar sig åt det.
Sjukdom är det enda som befriar en från allt ansvar och dessutom är det synd
om en. Fysisk sjukdom, kanske jag ska tillägga. Psykisk opasslighet är inte på
långa vägar så användbar.232

Nio kvinnor, nio liv, s. 194.
Ingmar Bergman, Scener ur ett äktenskap (Stockholm, 1973), s. 118.
232 Thorvall, Oskuldens död, s. 60.
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Sjukdom, i Kerstin Thorvalls beskrivning, framställs som ett av de få alternativ
den unga kvinnan har att tillgå. Dessutom beskrivs hur identiteter krockar: att
vara en ung mor och ägna sig åt andra sorters ”rymningar” än de sjukdom tillhandahåller ökar det moraliskt förkastliga i agerandet. Samtidigt beskriver
Thorvall de värderande linjer utefter vilka symtom och diagnoser tolkas: psykisk
opasslighet kan inte jämställas med fysisk, utan är något annat, något lägre. Som
hon uttrycker det i Det mest förbjudna:
Allt detta var ju ’bara nerverna’. Mannen, som gift sig med mig, kom från en
familj, där man inte höll sig med sådana överklassnerver. (Ja, det fanns visst
ett par alkoholister i släkten och en tog sitt liv. Men det var mera rejäla tag,
liksom.) 233

Thorvall skildrar inifrån uppdelningen mellan ”nerver” och tyngre problematik,
och de kopplingar till klass som fanns inbyggda i dessa föreställningar. I citatet
skymtar dels arbetarklassens syn på ”nerver” som trams och pjosk. Detta perspektiv gick, som diskuterades inom psykiatrin vid denna tid, igen i uppdelningen mellan tung och lätt psykiatri. De lättare fallen, särskilt om de hade högre
klassmässig bakgrund, hade länge tagits emot på de psykiatriska klinikerna på
sjukhusen, medan de tyngre hänvisades till de gamla mentalsjukhusen.234 Dels
kan hos Thorvall också anas hur alkoholism görs till något väsenskilt från det
luddiga ”nerver”, trots alla politiska och medicinska försök att argumentera för
att de båda var tecken på samma grundläggande problematiker.
Hos Thorvall framtonar dock kön som en problematiserande faktor, som ett
av skälen till att hennes ”nerver” inte konstrueras i den mer upphöjda matris
som var rådande på vissa psykiatriska lasarettskliniker.235 Som Cristine Sarrimo
påpekar apropå en jämförelse mellan Thorvall och Ulf Lundells Jack från samma år:
En ung mans hektiska liv i Stockholm betraktades av kritikerna som allmängiltigt och därför som ett utomordentligt ämne för en roman, medan en 50årig kvinnas erfarenheter ansågs alltför privata för att egentligen vara värda
att publiceras.236

Att stoffet ansågs vara för privat var en kärnpunkt i kritiken som riktades mot
Thorvall – vissa kritiker menade att hennes ”bekännelse” hörde hemma hos
psykiatrikern, inte i bokhandeln.237 En liknande internaliserande tendens som
åskådliggjorts i synen på kvinnliga patienters problem i journalerna från Sabbatsberg, blev i Thorvalls fall en invändning mot hennes litterära insats: det

Thorvall, Det mest förbjudna, s. 61, se också Axelsson, Drömmen om ett liv, s. 31–32.
Ottosson, Psykiatrin i Sverige, s. 33–34.
235 Ottosson, Psykiatrin i Sverige, s. 33–34.
236 Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 87.
237 Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 86.
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kvinnliga som internt, privat och samhällsfrånvänt i relation till Lundells manliga allmängiltighet.
De symtom Thorvall lyfte fram var dramatiska och starkt kopplade till kvinnorollen.
Också min ångest var kvar, men hölls i schack med lugnande tabletter. De
värsta avarterna var borta. Min ensamhetskänsla var så gott som borta, men
dödsskräcken slog då och då till med sin vanliga kraft, och varje gång var jag
lika hjälplös. Mitt hopp om, att kunna få en anständig kroppslig sjukdom
hade inte heller försvunnit. [---] Alltså odlade jag olika symtom. Såna som
hjärtflimmer, yrsel, svårigheter att svälja, kramp i mellangärdet, förstoppning.238

Thorvalls problem är flera samtidigt: ångest, dödsskräck, dessutom en önskan
om fysisk sjukdom som utväg och räddare. Symtomen är dock bekanta – det är
en dramatisk symtombild som liknar den i journalerna från Sabbatsberg. Mellan
journaltexterna och litteraturen finns dock en iögonfallande skillnad, som synliggörs via Thorvall ovan. Hos Thorvall är det de dramatiska psykiska symtomen
som är det primära, som utgör berättelsens kärna och centrum och den punkt
andra symtom härleds från. ”Ångest” och särskilt ”dödsångest” lyfts fram och
blir centrala också i Sun Axelsson och Kerstin Bergströms böcker.
Den överföll mig i uppvaknandet eller insomnandet, från och med då och
under hela mitt fortsatta liv: Det är som om man brinner och lågorna tar
kroppen i besittning, så att denna kraft vrider en rakt upp i sittande ställning,
medan skräcken och smärtan borrar sig allt förintande genom medvetandet,
och så slungas man rakt in i en kolsvart, hisnande, vansinnig insikt om att
man skall ta slut, försvinna, utplånas.239

Trots litteraturens biografiska prägel skrivs symtom, psykiska eller fysiska, sällan
samman med ett konkret socialt sammanhang. I stället står individen ensam,
nästan som inlåst i kroppen. Sun Axelssons berättarjag ovan överfalls av dödsångest, men den är inte relaterad till sammanhang, bara till det tillstånd bokens
jag befinner sig i, i uppvaknande eller insomnande. Thorvall tar själv på sig sin
ångest, också bokstavligen genom att den i både Det mest förbjudna och Oskuldens
död enbart kommer när hon är ensam.
Kanske ligger en sorts förklaring i författarnas klasstillhörighet. Eftersom
flera var övertygade socialister befann de sig i samma problematiska ställning
som stora delar av vänstervågens aktivister; medvetna om den egna priviligierade situationen i relation till den arbetarklass man solidariserade sig med, men
inte tillhörde.240 Detta var inga hjälplösa, klassförtryckta arbetarkvinnor som
talade. I stället tillhörde författarna socialt sett samma skikt som de populärmeThorvall, Oskuldens död, s. 151.
Axelsson, Drömmen om ett liv, s. 142. Se också Bergström, Parkeringsplatsen, i Ett halvt liv, s. 114.
240 Isaksson, Kvinnokamp, s. 155–167, jfr Salomon, Rebeller i takt med tiden, s. 196–200.
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dicinska författare som talade om snarare än för de av stress och stimuli utsatta
arbetarna.
Vaknar kl. 5 med ångest. Kallsvettig längs ryggen och klarvaken utan att vara
färdigsoven. Det är alltid så numera när spänningen är för stor. Tidigare fick
jag kramp i magen i stället men nu vaknar jag alltså om morgnarna: ju större
skräck och press desto tidigare. Just nu är det alla ouppklarade arbeten som
skrämmer mig – och då kommer också rädslan för att det snart är dags, snart,
snart, för avslöjandet av den stora bluffen Ingela. Bluffen om att jag vet och
kan någonting – den måste ju vara uppenbart för alla!241

Den rädsla ”Ingela” ovan beskriver handlar om att inte lyckas prestera, inte leva
upp till den roll hon påtagit sig. Värt att notera här är att känslan inte skrivs om
till ”stress”, utan att det är de något snävare begreppen ”press” och ”spänning”
som används. Samtidigt kommer ”pressen” och rädslan uppenbart inifrån: det
är inte en prestation som förväntas av någon annan som är problemet, utan
berättarjagets egen övertygelse om sin inkompetens.
Agneta Klingspor ritar upp gränserna för den sfär där det kvinnliga, litterära
jaget oftast placerar sina symtom och sin ”ångest”:
Jag kommer ihåg min skräck när jag förstod att jag inte hade någon utanför
att vända mig till. Jag ville inte leva i familjen, men jag tvingades, för samhället har inga vägar för en tonåring som inte står ut med sin familj. Det måste
gå genom PBU, men jag misskötte mig inte, var duktig i skolan, slarvade inte
på gatorna och söp.242

Hos Klingspor ekar Laings diskussion om den ”schizofrenogena” familjen
svagt, och det är instängdheten som blir problematisk: det saknas ”vägar” eftersom huvudpersonens känslor inte manifesteras i ”misskötsamhet”. Kerstin
Thorvall beskriver hur hon bokstavligen rymmer från man och barn i tomteboidyllen, oförmögen att vara både mor och hustru.243 Kerstin Bergström beskriver hur hennes familj förintas av alkohol, och förlägger början till den ångest
hon bär med sig där.244 Sun Axelssons Drömmen om ett liv handlar om frigörelseprocessen från den stelnade familj hon tillhört.245
Att modern och modersrollen tilldelas en speciell plats i dessa verk är knappast märkvärdigt: idén om modern i västerlandet kritiserades starkt i Uppror eller
sjukdom? där man menade att den roll hon tilldelats inte kunde vara annat än
konfliktskapande för både barnet och henne själv.246 Modern och hennes roll
nämns ofta då litteraturens ”jag” härleder sina symtom. Kroppens symtom blir
gång på gång en effekt av psykologiska orsaker, ibland som hos Thorvall expliNio kvinnor, nio liv, s. 139.
Klingspor, Inte skära, bara rispa, s. 165–166.
243 Thorvall, Oskuldens död.
244 Bergström, Ett halvt liv: Parkeringsplatsen/Rollen/Resan.
245 Axelsson, Drömmen om ett liv.
246 Clayhills, red. Uppror eller sjukdom?, s. 40–41.
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cit ifrågasatta: var gick gränsen mellan psykisk ohälsa och simulation?. I litteraturen finns ingen tvekan, ingen diskussion om symtomens natur. Kerstin Thorvalls beskrivningar av hur hon desperat vill få en kroppslig sjukdom, men aldrig
lyckas, är talande: gränsen är fullständigt klar, och dessa berättarjag talar från en
position där psykiska symtom i sig inte är något stigmatiserande. Möjligen kan,
som för Thorvalls del, omgivningens uppfattning kring symtomen vara besvärande, men för den identitetslösa kvinnan är psykiska problem inget att skämmas över. När Agneta Klingspors tonårsjag ovan inte ”står ut” är det också
något annat som avses än det mer grå och slit-konnoterade ”orka med” som
återfanns i journalerna: här finns någon som vill slå sig fri, inte någon som vill
uthärda.
Alltså: den identitetslöshet som skrivs fram som ett grundläggande problem
för kvinnan korreleras i beskrivningarna till dramatiska somatiska symtom,
symtom som alltid förstås som psykiskt betingade. Svårmätbara symtom blir en
konsekvens av och ett tecken för det oförlösta psyket, knutna till omöjligheten
för berättarjaget att finna en autentisk identitet.

Värk, trötthet och utslitning: ett grått symtomlandskap
För städerskan Maja Ekelöf handlade det i stor utsträckning om att orka med.
Hon identifierade sig inte som kvinna, i alla fall inte i den identitetssökande
mening författarna ovan gjorde. För henne var perspektivet ett annat; vidare,
men också mer konkret.
Flera gånger i mitt liv har jag mött människor som tyckt synd om mig. De
har beklagat mig. Det har varit såna människor som jag skulle vilja beklaga i
stället. Trots att jag varit fattigare än dem har mitt liv varit mycket, mycket rikare än deras tycker jag. [---] Dessutom har jag märkt att de är mer nevrotiska
än jag.247

I jämförelse med det jag som talade i de tidigare exemplen är Ekelöfs perspektiv
det omvända: här finns ingen dold smärta, ingen inre existentiell kris eller någon
jakt på identitet. I stället för att iaktta sig själv, iakttar hon andra. Hon är tryggt
förankrad i sin egen uppfattning om sakernas tillstånd: trots snäva materiella
villkor ser hon sitt liv som ”rikare”, och sig själv som mindre ”nevrotisk”. Ekelöfs författarhistoria är också en annan än de övrigas: hon vann en romantävling med Rapport från en skurhink, som hon i smyg skrivit på skrivmaskinerna i de
kontorslokaler hon städade nattetid, och fick sedermera år 1987 Ivar Lo Johansson-priset för boken som kom ut 1970.
Hos Ekelöf finns heller inte den psykologiskt och psykoanalytiskt färgade
syn på såväl psykiska som fysiska symtom, som var så närvarande för övriga
författare. Det är de som beklagar henne som beskrivs som ”nevrotiska”, inte
247

Ekelöf, Rapport från en skurhink, s. 182–183.
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hon. I stället framtonar en grå, vardagsrealistisk symtomkontext, och en förklaring som förläggs extremt nära de vardagliga göromålen och arbetet. Under
rubriken ”Att vara städerska” skriver Ekelöf:
Fy, säger väl de flesta om de tänker sig yrket som städerska. Ordet är tråkigt.
Man nästan känner doften av damm och smutsigt skurvatten. Man känner
också ryggvärk och man tänker på självsprickor. Yrket tillhör låglöneyrkena.
Det gör väl alla tunga arbeten. Man räknar med att det inte behövs utbildning
för att bli städerska. Det är ett så krävande jobb att vem som helst inte stoppar för det… Man måste vara frisk. Hela kroppen slits (Vem betalar utsliten
rygg, svullna händer och onda knän?)248

Ekelöf är inte sitt kön, eller en identitetssökande individ. Hon ”är” i stället sitt
lågstatus-yrke, och skriver in symtom i denna kontext. Ryggvärken blir en del i
yrkesidentiteten, den identitet hon vet att alla andra ser framför sig då de tänker
på hennes yrke. Ekelöf talar i princip aldrig om det faktum att hon är kvinna,
inte ens då hon reflekterar över hur andra betraktar henne. Det är som om
fattigdom och städerskeidentitet finns i vägen, som en mur mellan henne och
den undflyende men hett eftertraktade kvinnoidentitet som så tydligt fanns i
centrum för de andra författarna.
Den mest slående skillnaden mellan Ekelöfs vardag och de liv den övriga litteraturens jag placeras i, är den totala avsaknaden av dramatik i Ekelöfs framställning. ”Jag har gråtit en skvätt på årets första dag. Jag har druckit kaffe för
att bli upplivad, men inget hjälper. Jag har i dag funderat över hur jag skall orka
leva längre. ---”249 Korthugget och utan en enda antydan om vad som föranleder de dystra tankarna berättar Ekelöf kort och gott att hon inte ser någon mening alls. Just denna avsaknad av psykologisk kontext också till något så fundamentalt psykologiskt-existentiellt som självmordstankar är illustrativt för det
sammanhang Ekelöf skiver in sina symtom i. I texten som helhet skymtar gång
på gång problemens konturer: ekonomin, och så den allt överskuggande omsorgen om andra människor – barnen, barnens respektive, grannar och vänner:
29/9-67 Den långa september är snart slut. Varje månad i sommar har varit
lång. Därför att vi väntat på Peters arbetstillstånd. Det kanske inte blir klart i
vinter heller. Första okt. Kvarnstenen är kvar. Jag har svårt att andas. Jag sitter
och tittar bort mot skogen men orkar inte gå dit. Jag ska ner till städningen.-- 250

I kroppen sitter symtomen, påtagligt sammankopplade med oron för andra
människor och vetskapen om de egna åtagandena. Symtom i Ekelöfs tappning
bildar en tematisk och kontextuell motpol till symtom som de beskrivs av övriga författare: där ”bekännelselitteraturens” jag via symtomen blickar inåt, på
Ekelöf, Rapport från en skurhink, s. 83.
Ekelöf, Rapport från en skurhink, s. 76.
250 Ekelöf, Rapport från en skurhink, s. 70–71.
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jakt efter den identitet som slutligen skall förlösa och frigöra henne, finns hos
Ekelöf motsatt rörelse. Symtomen uppkommer som ett svar på yttre händelser
bortom romanjagets kontroll, och i realtid. Där ”bekännelselitteraturens” jag
blickar bakåt, mot barndom och tonåren, finns hos Ekelöf bara ett nu där det
stora och det lilla, jaget och andra, kopplas samman.

Städerskan och statistiken: kvinnors (låglöne)sjuklighet
Den verklighet Ekelöf beskriver uppmärksammades på bred front under 1970talets första år. Låglön och välfärd, som utkom inför LO:s kongress 1971, visade
att en stor del av den kategori som kallades ”de extremt lågavlönade” utgjordes
av kvinnor: ”Två av tre extremt lågavlönade är kvinnor och inskränker vi åldersgruppen till personer över 25 år är inte mindre än fem av sex extremt lågavlönade kvinnor.”251 I absoluta tal uppgick de extremt lågavlönade till 454 000
personer undersökningsåret 1968. Av dessa personer var drygt 300 000 kvinnor.252 Låginkomstutredningens kartläggning av befolkningens hälsa kunde
rapportera att låg socialgruppstillhörighet och kvinnligt kön tillsammans tycktes
generera fler och svårare symtom. Utredningen var omfattande, och täckte ett
stort antal symtom och sjukdomar, men också vid en avgränsning av det jag
kallar ”svårmätbara symtom” (värk, trötthet, hjärtbesvär, magbesvär, skakningar, oro och så vidare) men med Låginkomstutredningens terminologi, visade
det sig att socialgruppstillhörighet och kvinnokön tillsammans gav en högre
symtomrapportering. I symtomgrupperingen ”nedsatt psykiskt välbefinnande”
konstaterar Låginkomstutredningen att ”Kvinnorna har genomgående sämre
psykiskt välbefinnande än männen. På varje nivå [alltså socialgrupp, min anm.]
är andelarna dubbelt så höga bland kvinnorna som bland männen.”253 Det lägsta
psykiska välbefinnandet fann Låginkomstutredningen i socialgrupp III, samtidigt som man kunde konstatera att: ”Inom varje socialgrupp är det hemmafruarna och pensionärerna som har de högsta andelarna med nedsatt psykiskt välbefinnande”.254
Beträffande andra symtom upprepar sig samma mönster, om än i varierande
grad: ”värk i rörelseapparaten” var vanligare bland kvinnor än bland män, och
vanligare bland kvinnor i socialgrupp III än övriga kvinnor.255 Huvudvärk var
”mer än dubbelt så vanlig bland kvinnor som bland män”, och särskilt vanlig
bland hemmafruar i alla socialgrupper.256 ”Cirkulationsbesvär”, av Låginkomstutredningen definierat som alla tillstånd från objektivt klara diagnoser som
hjärtinfarkt till subjektiva symtom som yrsel och hjärtklappning, visade samma
Låglön och välfärd, s. 48.
Låglön och välfärd, s. 49.
253 Johansson, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd, s. 41.
254 Johansson, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd, s. 43, 44.
255 Johansson, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd, s. 63, 67.
256 Johansson, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd, s. 71, 72.
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bild: trots att männen var i övervikt då det gällde just hjärtinfarktsdiagnos, hade
kvinnorna generellt uppgett ”fler och svårare symtom”.257 Socialgruppsskillnaderna var stora i så måtto att lägre socialgrupper rapporterade fler symtom, för
alla symtom utom hjärtinfarkt, och i varje socialgrupp var det hemmafruar och
pensionärer som rapporterade flest symtom.258 Samma mönster finns också i
fråga om trötthet: kvinnor rapporterar fler och svårare besvär, och socialgrupp III är mest drabbad.259
Den verklighet Maja Ekelöf beskrev hade således en statistisk pendang i dessa undersökningar, där ett nytt perspektiv kunde urskiljas: frågeställningarna var
konstruerade på ett sådant sätt att kön som kategori flöt samman med socialgruppstillhörighet. Utifrån Låginkomstutredningens undersökning är det mycket svårt att göra sig en bild av huruvida kvinnligt kön hade någon enskild relevans för andelen rapporterade symtom. I jämförelse med 1960-talet tycks det
som om könsrollsdebattörernas invändningar nu, på sjuttiotalet hade fått gehör,
och i den bild som konstrueras flyter gränserna: kön och klass, klass och kön,
eller kanske klass-kön?
Sjukförsäkringsstatistiken underströk bilden av att det var andra variabler än
kön som påverkade sjuktalen: Kvinnors sjuktal låg generellt sett strax under
männens under hela sjuttiotalet, dock uppvisade hemmafruar och anställda
kvinnor helt olika sjuktal (se. Fig. 3, s. 198). Skillnaderna mellan könen var således ganska små. Den grupp som stack ut var i stället (som tidigare) hemmafruarna, vars sjuktal blev en nästan övertydlig illustration över att kön inte tycktes
vara den viktigaste faktorn för att förklara sjuktalen.
Nu var man heller inte särskilt intresserad av att förklara sjuktalen som helhet under sjuttiotalet. I stället var det främst de lågavlönades, ”arbetarnas”,
sjuktal, ohälsa, upplevda symtom och stress som lyftes fram, till exempel i sociologen Bertil Gardells undersökningar.260
Det som generellt skedde under 1970-talet var alltså att kvinnor i stor utsträckning infogades under kategorin ”lågavlönad”: kön blev klass, och den
sjukskrivna beskrivs antingen en anonym representant för sin (låga) klass, alternativt som då medicinen talade främst en stressad (strukturrationaliserad) man.

Frigörelse – men från vad?
Precis som litteraturen beskriver två radikalt olika kontexter kring svårmätbara
och psykiska symtom, där den ena riktar fokus inåt, mot psyke, identitet, perJohansson, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd, s. 86.
Johansson, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd, s. 92–93.
259 Johansson, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd, s. 86.
259 Johansson, Den vuxna befolkningens hälsotillstånd, s. 32, 34.
260 Bertil Gardell, Produktionsteknik och arbetsglädje: En socialpsykologisk studie av industriellt arbete, utg.
av Personaladministrativa rådet (Stockholm, 1971), sammanfattade flera av Gardells tidigare
undersökningar, och utgjorde en självklar referens i talet om stress och sjuklighet i relation till
arbete under 1970-talet.
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sonlig och ideologisk frigörelse, den andra mot klass, utslitning och externt
förtryck, fanns också olika föreskrivna vägar för att hantera de problem symtomen betraktades som orsakade av. Personlig utveckling och frigörelse utgjorde den överordnade, men på vägen fanns också psykiatrin och psykoterapin.
Och, inte minst, de lugnande medicinerna:
(Vad många gånger du sa den meningen. När jag grät. När jag skrek. När jag
inte kunde somna. När jag fick något av mina ångestanfall, och du kände att
jag begärde av dig att du skulle hjälpa mig. Befria mig från mig själv. Att vara
gift med en ångestneurotiker är att ständigt känna krav som man inte kan
uppfylla. ”Ta en tablett”, det blir till slut det enda man orkar säga.) Min hand
lade på luren. Min kropp gick lydigt in i badrummet och hällde fram en tablett (1 tablett vid oro, högst 3 ggr dagl).261

Tabletterna blir i Thorvalls beskrivning omvärldens svar på hennes beteende:
hon behöver inte tabletterna, men omgivningen, mannen, behöver dem för att
”orka med”. Texten i sig illustrerar de flertaliga roller som tillskrivs henne, men
som samtidigt inte är hon: ”ångestneurotikern” figurerar på egen hand i utsagan, tillsammans med kroppen som lyder, men den är inte samma sak som
berättarjaget. Berättarjaget ser sig själv både genom egna och andras ögon samtidigt.
Den krävande kvinnan som dämpas med medicinering var ett välkänt fiktivt
motiv i under sjuttiotalet, särskilt inom den antipsykiatriska rörelsen. Filmen
Family Life, som visade hur huvudrollens Janice transformerades från upprorisk
och gränsöverskridande till kuvad och tystad via psykofarmaka och ECT, väckte starka reaktioner, visades på tv, och recenserades i positiva ordalag av Sun
Axelsson i filmtidskriften Chaplin.262 Thorvalls berättarjag utmålas dock inte
fullt så inkännande; hennes sätt att berätta skapar tvärtom en viss sympati med
den trötte maken. Trots det är bilden entydig: det är inte huvudpersonen som
behöver tabletterna, det är hos omgivningen, eller snarare mannen, som behovet finns.
Generellt i litteraturen märks en skepsis mot både psykiatri och många av de
nyare psykoterapeutiska ansatserna. De utmålas som politiskt omedvetna och
ibland som rent hycklande:
I själva verket händer det ofta att man bara för en kort tid lär sig att spela en
ny roll, att sitta, gå stå, älska och tala med nya rörelser och röster. Inuti råder
samma smog. Och en del av dessa sammankokade terapeutiska kompotter tar
direkt avstånd från samhällsfrågor och politik, är ointresserade av kvinnokampen och arbetarklassens villkor och av den kapitalistiska världens utsugning och destruktivitet på alla plan.263
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Axelsson lyfter fram flera problem med den ”nya” terapeutiska våg som innefattade bland annat yoga, primalterapi, psykoanalys och meditation: dels handlade det om svårigheten att verkligen nå det autentiska jaget, dels om den
omedvetenhet och i grunden konservativa hållning som kritiserades i Uppror eller
sjukdom?. I de nya terapimetoderna såg Axelsson en fara, en risk att de egentligen bara var ulvar i fårakläder som ersatte den gamla, avskydda kvinnorollen
med en ny – för hur skulle man egentligen veta vad som var autentiskt? För
Axelsson, precis som för Thorvall, Bergström och Klingspor, erbjöd inte psykiatrin, psykoanalysen eller läkemedlen någon lösning, eftersom de bara syftade
till att dämpa symtom. I stället var det den personliga utvecklingen, individens
slutgiltiga finnande av identitet, sammanhang och riktning som utgjorde lösningen på problemen. Ett förhållande som bör understrykas är just denna fasta
övertygelse om att autencitet existerar som artikuleras gång på gång hos dessa
författare.264
Våra barn ska vara döttrar som fortsätter att forma den värld vi börjat ana.
Våra barn ska vara söner som ödmjukt delar sina upplevelser med den värld
som vi tillsammans formar. Vi ska älska i alla möjliga ställningar. Den fria,
den kämpande och den solidariska.265

Så beskriver Lena, en av medlemmarna i grupp 8:s lokalavdelning Aurora sin
dröm. Agneta Klingspor var inne på samma linje i efterskriften till den andra
upplagan av Inte skära, bara rispa: ”Kärleken sitter på vakt vid strejkgrundarna,
kärleken skriker kollektivt i demonstrationer, kärleken trotsar, TROTSAR alla
instängande hämmande regler”.266 Hos Klingspor och Lena finns en tro och en
vision om det goda samhället, där det privata och det politiska skall förlösas
samtidigt. Här är den identitetslösa individen inte längre ett problem, just eftersom lösningen förläggs på en kollektiv nivå: alla ska frigöras samtidigt, genom
kärlek, men också genom politiskt engagemang.
Hos Thorvall, Axelsson och Bergström ligger i stället tonvikten på individen,
och hur hon till slut av egen kraft lyckas skapa sig ett sätt att vara som fungerar.
Thorvall skildrar hur de sammanlagt tre psykiatriker berättarjaget träffar inte
förmår att hjälpa henne: de är alla intresserade av fel saker, riktar in sig på ovidkommande skeenden och vägrar lyssna då hon försöker förklara. I stället finner
hon lyckan på egen hand:
Det är bara han som vet hur jag ser ut. Det märkvärdigaste är nog ändå att jag
har denna lycka utan att vara rädd för straffet. [---] Jag lever. Jag lever. Jag har
levat. Och då kan straffet inte nå mig. ”Gode gud, låt mig leva innan jag
dör.” Jag fick det. Jag gör det.267

Jfr Sarrimo, När det personliga blev politiskt, s. 50–56.
Nio kvinnor, nio liv, s. 102.
266 Klingspor, Inte skära bara rispa, s. 225.
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Bergströms jag landar till slut i en förvissning, och möjligen en acceptans av
att det jag hon blivit inte motsvarar alla de förhoppningar hon haft. I stället
förläggs hoppet om ett annat samhälle, och en annan framtid, till andra.268 Oavsett om slutet innebär att berättarjaget finner lycka och självförverkligande eller
inte, framtonar i litteraturen två olika framtidsscenarier: dels det socialistiska,
jämställda samhället, som är en förhoppning flera av författarna ger uttryck för.
Dels handlar det om den autentiska individen, hon som själv till slut finner sitt
eget jag, sin identitet. Det är ett faktum som ser ut som en tanke att när ett
kvinnligt, universitetsutbildat, medelklassjag tar till orda, är det ett unikt, personligt självförverkligandet som lyfts fram. På Maslows översta trappsteg är
behoven inte längre desamma, där kan Thorvalls frigörelse genom sexualiteten
och Bergströms mera återhållsamma insikter finnas parallellt. Kanske är det
också i denna kontext den i litteraturen mycket frånvarande mannen kan förstås
– han finns inte, lika lite som kvinnans roll var verklig var mannens det. ”Arbetaren” finns, men som representant för sin klass, inte för sitt kön.
Så finns också den andra sidan, låglönesidan, som skarp kontrast till personlig utveckling, frigörelse och identitetskriser.
Snart ska jag börja arbeta igen (får inte leva lyxliv längre). Hur ska det gå?
När jag går ur paulunen på morgonen kan jag ibland inte stö på åderbråcksbenet på en god stund. Operation nr. två gjorde inte så stor nytta. När jag
traskat runt golvet några gånger går krampen bort, värre är det med ryggen.
Den värken sitter i fram på dagen (en utsliten rygg värker så fort man är stilla).269

Den tysta kontext som Ekelöf skriver in sina symtom i är direkt kopplad till
kroppen: den är arbetsredskapet, och arbetsredskapet börjar svikta. Kontrasterna blir sedan hårda: ”lyxlivet”, alltså semestertillvaron, ställs mot vardagens
tvingande arbete, och kroppens förmåga att orka. Här syns samma stillastående,
samma rundgång som också kunde anas i de journaler från Sabbatsberg där
patienterna inte erbjöds psykoterapi. Det finns ingen väg framåt eller uppåt i
Ekelöfs framställning, i stället bara en förhoppning om att kropp och ork skall
fungera ett tag till.
Hos Ekelöf finns också ett uttalat underhundsperspektiv visavi den byråkratiska makten, handläggarna på socialkontoret och företrädare för myndigheter.
Under rubriken ”Prästen, eller familjerådgivningsbyrå”, skriver Ekelöf:
Jag är på väg till prästen. En lång tid har jag haft det svårt. Nu ska prästen ta
del av mina bekymmer och hjälpa mig (hoppas jag). [---] Jag har skummat
pedagogiska skrifter och vet att nåt råd kommer jag inte att få. Det är jag
själv som ska bryta mig ur mitt elände. Prästen ska bara sitta och lyssna på
mig. Ibland kanske säga något så att jag klarare ser mina problem. Det är min
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vilja som är avgörande. [---] Jag tänker på honom när jag går hemåt igen. Han
gav mig i alla fall ett råd. ”Kom tillbaka om det blir värre.”270

I Ekelöfs värld finns ingen identitetskris, och heller inga psykiatriker eller psykoterapeuter, inga lugnande tabletter eller någon ångest i kärnfamiljen. Men här
finns heller ingen väg ut. Det ”råd” hon får anvisar inte rörelse åt något håll,
bara en rundgång: om det blir värre, skall hon komma tillbaka. Implicit framgår
således också vad hon bör göra om det inte blir värre: ingenting. Ekelöf ironiserar över att hon själv ”förväntas bryta sig ur sitt elände”. Samma lösning som
framhålls av de andra författarna, blir i Ekelöfs tappning ett slags skämt – själva
idén framställs som absurd, utsliten och fast i sin situation som hon är.
Exakt vad som föranleder besöket till prästen som diskuteras ovan, får läsaren inte veta, men sannolikt var det inte primärt religiösa grubblerier: Ekelöfs
övertygelser låg långt till vänster, och hon var inte uttalat religiös. I stället fungerade möjligen prästen som ställföreträdande kurator. I mötet med prästen
förkastar Ekelöfs berättarjag hela den grundsyn som artikuleras i övrig ”kvinnolitteratur”: att ”bryta sig ur sitt elände” på egen hand framställs som en fullständig omöjlighet. Samtidigt tycks den byråkratiska sociala hjälpapparaten oförmögen att ge konkreta råd och hjälp: ”Jag hade tänkt gå till sjukkassan, arbetsförmedlingen eller nån kurator (om det funnes) idag. Men jag bryr mig inte om
det. Ingen kan ändå hjälpa mig till bättre arbete eller förtidspension.”271
Detta dystra perspektiv formulerades också i Låglön och välfärd. Som ekonomhistorikern Jenny Andersson konstaterar framställde boken ”socialvården
som tillväxtsamhällets nya fattigvård, där en ny underklass av utslagna utgjorde
produktionens kanonföda”272 Ekelöf understryker detta förhållande: det fanns
ingen hjälp, trots att det fanns en omfattande hjälpstruktur. Glappet och bristen
hade dock, ur hennes perspektiv, inget med hennes kön att göra, lika lite som
de låglönetagare som diskuterades i Låglön och välfärd framställdes som kvinnor.
Genom ”kvinnolitteraturen” löper en skarp klassgräns: trots solidaritet med
arbetarklassen och vänstersympatier, grupperar sig författarna när de talar om
svårmätbara fysiska och psykiska symtom på var sin sida om en djup klyfta. De
medelklasskvinnor som utgjorde majoriteten beskrev sitt identitetssökande
projekt. Känslan att sakna identitet, att inte veta vem man var, var så stark att
den gjordes till den primära orsaken till de psykiska problem som sedermera
också tog sig fysiska uttryck. Symtomen var dramatiska och ofta känsloladdade:
gråt, skrik och dödsångest gav andningssvårigheter, hjärtproblem, eller en önskan om fysisk sjukdom och ett tröstlöst odlande av symtom.
Identitetsförlusten var dock inte på något vis biologisk, utan social och miljöbetingad: det var de förstelnade familjeroller samhället skapat som bidragit till
en situation där kvinnor fått lida och stympats psykologiskt. Kampen för identiEkelöf, Rapport från en skurhink, s. 69.
Ekelöf, Rapport från en skurhink, s. 174–175.
272 Andersson, Mellan tillväxt och trygghet, s. 52.
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tet ledde ibland till psykiatriker och psykolog, till lugnande tabletter och till
ändlösa terapisessioner. Men, det hjälpte inte. Psykiatri och psykologi hade inte
verktygen, de beskrivs än som föråldrade och normkonservativa, än som hycklande, flummiga och politiskt omedvetna. Någon hjälp för det kvinnliga identitetsprojektet tycktes inte psykiatri och psykologi kunna erbjuda, ett faktum som
underströks också av de kvinnliga terapeuter som tog till orda i kvinnans sak:
medicinen förmådde inte se det specifika, och samtidigt generella, i kvinnans
situation.
Det kvinnliga identitetsprojektet var individen, enligt de kvinnliga författare
som talar här, tvungen att lösa på egen hand, av egen kraft och med egen tankemöda. Mot slutet av romanerna lyckas de flesta berättarjag med just detta,
även om det ibland bara handlade om att lyckas formulera en dröm: detta samhälle vill jag verka för!
I litteraturen, precis som delvis inom den publika medicinen, sjungs så implicit det individuellas lov. Varje unik kvinnoindivid skulle skapa sin egen lycka,
sin egen väg och sitt eget förhållningssätt.
På andra sidan klassgränsen stod ett ensamt jag, men tillsammans med hundratusentals namnlösa kvinnor och män. Här fanns låginkomsttagarna, en grupp
i samhället som tillmättes extremt stort intresse under sjuttiotalets första del. De
var, precis som Maja Ekelöfs berättarjag, oftast kvinnor, över 25 år gamla, och
sysselsatta som städerskor, butiksbiträden, i familjer och på restauranger, för att
nämna några områden. Ekelöfs berättarjag var inte intresserad av något identitetsprojekt, hon var intresserad av att pengarna och kroppen skulle räcka till.
Hennes svårmätbara symtom var inte i första hand psykiska, utan nästan enbart
ett resultat av ”utslitning”, som det hette, och därmed direkt kopplat till yrkesverksamhet och socialgruppstillhörighet. Inte heller var symtomen som Ekelöf
(och Låginkomstutredningen) beskrev dramatiska, snarare tvärtom: värk, trötthet, ibland tankar på att avsluta allt, var sprungna ur en oförmåga att orka längre. I bakgrunden fanns strukturen, socialkontoren, familjerådgivningsbyrån,
försäkringskassan och arbetsförmedlingen. För de svåraste frågorna kanske
prästen.
Så blev medelklasskvinnans kvinnoproblem under 1970-talet ett individproblem, och låglönekvinnans ett socialt problem, ett klassproblem, och svårmätbara symtom skrevs in i två inbördes mycket olika kontexter. I den ena lades
tonvikten på det personliga, och svårmätbara symtom betraktades ur ett psykologiskt, men också ideologiskt-politiskt perspektiv. Kvinnorollen måste förändras, samhället måste förändras, för att symtomen skulle kunna försvinna. Det
andra perspektivet betraktade symtomen som knutna till kroppen, arbetsredskapet, och till det dagliga slitet. Här fanns inte någon personlig utväg annat än i
drömmen om förtidspension.
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Klass eller individualitet: stress och symtom under 1970talet
Klass eller individualitet, stressen som klassad eller stressen som unik, det är
som om man inte riktigt kan bestämma sig under 1970-talet. Förespråkare för
individualterapier talar pliktskyldigt om samhälleliga orättvisor, och stressforskare och fackförbund lyfter fram det individuella.
Diskursen, eller möjligen diskurserna, kring stress, psykiska besvär och neuroser centrerades kring dessa två separata, delvis motsägelsefulla men ändå
sammanflätade trådar. En första tråd spann kring det växande intresset för
psykoterapi och den nyvaknade uppmärksamheten mot det individuella både
inom och utanför medicinen. Här skapades en ny sorts människa: den unika
individen. Det är som om pendeln svängt tillbaka, men bara till hälften: som en
hybrid mellan femtiotalets ”konstitutionellt svaga” individ och sextiotalets biologiska ”organism” karaktäriseras 1970-talets unika individ av ett påverkbart
psyke, men också av en inneboende olikhet ner på cellnivå, och inte minst av
sin plats i en kontext där misstanken att staten och samhället önskade sig likriktade arbetare som inte krävde för mycket, växte.
Den andra tråden spann i högre utsträckning än den första kring en större
grupp; arbetarna, eller snarare de många ”lågavlönade” som i statistiken ofta
omtalades som tillhöriga ”socialgrupp III”. I talet om de mest utsatta blev stress
ett begrepp för de stora, externa, sammanhangen. LO diskuterade förtryck och
påfrestningar i arbetet och framför allt inom industrin, stressforskare drog paralleller mellan miljöhot och människans plats i samhället, och i Låglön och välfärd
beskrevs låglönetagaren som fast i ett spindelnät av ohälsoframkallande faktorer. Internt–externt, individuellt–generellt; i talet om det svårmätbara möttes
perspektiven under 1970-talet.
Att dessa mycket olika trådar kom att kopplas samman berodde delvis på att
stress, psykisk ohälsa och nervositet som begrepp och fenomen vid denna tid
betydde samma sak. Som i journalerna skrevs stress in som ett mellanled eller
en medikaliserande omskrivning för allehanda påfrestningar, och användes ofta
som synonymt med ”nervositet”. I de publika diskussionerna var ”psykisk ohälsa” och ”nervösa besvär” självskrivna begrepp i litteratur som enligt titlarna
handlar om stress. På ett vis kan detta sägas ha varit typiskt för 1970-talets diskussion kring sjukdom, hälsa och normalitet: vilka specifika begrepp man använde betraktades inte som särskilt viktigt, eftersom det man diskuterade var
något större och något allvarligare än ”bara” sjuklighet. Roy Porters tes – att
talet om sjukdom aldrig enbart kan betraktas som ett tal om sjukdom – tydliggörs i 1970-talets diskussion kring stress och psykiska besvär. Talet om stressen,
den psykiska ohälsan och den utsatta människan var talet om ett samhälle som
uppfattades vara på väg åt helt fel håll, vars krav och strukturer växt människan
över huvudet, precis på samma sätt som människans nedsmutsning av miljön
nu började visa sig få allvarligare konsekvenser än någon anat.
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En viktig komponent i talet om stressen var talet om tiden, eller kanske mer
korrekt, talet om nuet. Till skillnad från sextiotalets nötande stress har den
punkt man resonerar kring under 1970-talet krympt samman till ett nu, både på
mikro- och makronivå. Stressforskarna fokuserade på stressreaktionen, det
ögonblick där påfrestningar mötte individ och reaktionen ägde rum, inne i den
svarta låda som var hjärnan och det individuella psyket. Länkar som brister,
ballonger som spricker och talet om ”reaktioner” skrev in symtom i ett sammanhang där de, precis som hoten mot miljön, pekade mot potentiellt dramatiska konsekvenser. Även om stressens symtom ytligt sett kunde förefalla banala, ”nervösa”, uttyddes de – precis som så mycket annat vid denna tid – som
potentiella tecken på en förestående katastrof. På makronivå föreföll skribenter
och läkare nästan anse sig stå vid tidens slut, högst upp på Maslows behovstrappa, men samtidigt vid ett vägskäl där traditioner och stabilitet å den ena
sidan, rationalitet, modernitet och effektivitet å den andra kändes som lika dåliga alternativ, särskilt för de mest utsatta.
Och de utsatta var, antogs det, antagligen fler än man visste. LO:s Bolinder
och Ohlström antydde att de kanske rentav utgjorde majoriteten av alla LOanställda. Låginkomstutredningen redovisade att utsattheten och fattigdomen
föreföll sprida sig, via ”utslagning” blev de fattiga fler och fler, och dessutom
allt mer drabbade ju längre ner på löneskalan man tittade. I denna del av diskussionen skedde också något intressant med kvinnor som grupp: de var inte kvinnor
alls längre. Som Låginkomstutredningen kunde visa var den mest ohälsoframkallande kombinationen av alla att vara hemmafru i socialgrupp III. Kvinnligt
kön blev dubbel klass, placerade i samma kategori som de stressade, understimulerade och utsugna arbetarna, men längre ner i hierarkin.
En fråga som hängde i luften var hur den demokratiska tanken dragen till sin
spets – allas lika värde, allas lika rättigheter till självförverkligande – konkret
skulle kunna göras till ett fundament för samhället. ”Det starka samhället” hade,
menade kritikerna, å ena sidan visat sig skapa utslagning, alienation och anonymitet. Roseto, den lilla amerikanska staden som användes som exempel i den
kända hjärtinfarktsundersökningen erbjöd å andra sidan stabilitet, men på bekostnad av personlig frihet och tolerans. Frågan var särskilt svår under 1970talet eftersom utrymmet för, och tilltron till, reformer i princip var uttömt: nästa steg måste innebära total samhällsomvandling, om man inte som de mer
försiktiga LO-representanterna skulle förorda utökad företagsdemokrati. Men
en sådan rekommendation riskerade att igen väcka samma misstankar som
riktats mot staten och kapitalet generellt: kanske skulle det bara bli fråga om en
skenmanöver, eller ännu värre; att arbetarna inte förstod att de fortfarande
befann sig i kapitalets klor?
Paradoxal, men samtidigt logisk, blev därför den andra komponenten i talet
om stressen: talet om individen. Allas rätt till självförverkligande blev i den
självhjälpslitteratur som nu växte fram allas möjlighet till självförverkligande, av
egen kraft. Via autogen träning, meditation eller psykoanalys infogades svårmätbara symtom i en explicit individuell kontext, och terapin och boten blev
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följaktligen också individuell. Mot slutet av sjuttiotalet fanns både statligt legitimerade och fristående terapeuter och terapier, och fältet var stort. Det gränsade mot medicinen och psykiatrin längs den ena sidan och nyandlighetens många
fristående rörelser längs den andra. Här vände man helt enkelt på ordningen:
självförverkligande kom först, sedan (möjligen) samhällsförändring. Via ett nytt
jag skapades enligt självhjälpslitteraturen ny energi, ny logik och nya insikter, via
ett förändrat inre. Som i fallet med de fem kvinnliga patienterna som erbjöds
psykoterapi på Sabbatsberg, härleddes symtom ofta till omedvetna psykologiska
konflikter. Svårmätbara somatiska symtom blev de yttre tecknen på individens
interna psykologiska problem.
Den psykologiska tolkningen var dock medelklasstolkningen, akademikertolkningen och på ett plan idealtolkningen: endast kring 10 procent av patienterna vid de psykiatriska klinikerna betraktades som mottagliga för psykoterapi.
I socialgrupp III, alltså bland de sämst ställda, menade många psykoanalytiskt
intresserade psykiatriker att motståndet mot psykologiska tolkningar och behandlingsmetoder var så starkt att psykoterapi helt enkelt inte var en framkomlig väg.
I ett längre perspektiv kan denna siffra betraktas som en gengångare: 5–10
procent av befolkningen ansågs ”undermåliga” under 1930-talet, under 1950talet beskrevs just 5–10 procent som ”nervösa” eller ”neurotiska”. Under 1970talet däremot kommer siffran, gruppen neurotiska, att beteckna något delvis
positivt, personligheter som utmärks av intellektuella och emotionella resurser
och som mot den bakgrunden drabbas av psykologiska ”konflikter”.
Journalerna från Sabbatsberg är, som diskuterats tidigare, alldeles för få för
att fungera som underlag för generella slutsatser, men det är ändå ett faktum
som ser ut som en tanke att den ”psykoanalytiska idealpatienten” där är en
kvinna. Fem kvinnor, och en man, rekommenderades psykoterapi (mannen
avböjde dock). Två män, men ingen kvinna, rekommenderades omplacering på
arbetet.
På mikronivå blev så det kvinnliga det interna, psykologiska och det manliga
det externa. Den kvinnliga självbekännelselitteraturen talade om en kvinna utan
identitet, och poängterade att svårmätbara symtom var kopplade till psykologiska problem: via kroppen talade den vilsna, ångestfyllda själen. Men i litteraturen
pekades också explicit på det psykoterapeutiska perspektivets blindfläck: varken
klass eller individualitet kunde fungera helt och fullt som problembeskrivning
eller lösning för kvinnor, eftersom det specifika förtryck som drabbade kvinnor,
ständigt fanns mellan den kvinnliga individen och hennes strävan att bli en
autentisk individ. Eller som några feministiskt inspirerade psykoterapeuter i
samtiden påpekade: kvinnors psykiska problem i samtiden kunde och borde
betraktas som resultaten av en specifik, samtida konfliktsituation mellan förtryck och frigörelse. En roll var inte längre gångbar, en var inte ännu gångbar.
Som psykoanalytiker och psykiatriker själva framhöll innefattade inte idealet
– de 5–10 procenten – alla. Svårmätbara symtom för arbetarkvinnan blev symtom på utslitning, fysisk trötthet och anstängning, en oförmåga att orka med
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längre, snarare än tecken på psykologiska konflikter. Hennes symtom berodde
just inte på någonting annat än en trist diskrepans mellan förmåga och arbetsbörda. Men så var hon inte heller så mycket kvinna som representant för sin
klass – en del av gruppen kvinnor (läs: låglönetagare) snarare än kvinnlig. För denna kvinnogrupp beskrivs heller inte någonstans (varken i journalerna, i den
medicinska litteraturen eller av kvinnliga författare) terapeutiska vägar ut, bara
tillfälliga lösningar för att sträcka ut den redan uttömda orken lite till: Valium
och sjukskrivning – kom tillbaka om det blir värre.
Den klassade kvinnoproblematiken som problemformulering rann dock ut i
sanden mot slutet av sjuttiotalet. Då hade den mest intensiva låglönediskussionen upphört och ”klass” blivit ett begrepp mest förknippat med bokstavsvänstern. Kvar fanns unika individer som, med Maja Ekelöfs ord, själva skulle ”bryta sig ur sitt elände”. De legitimerande utbildningarna för psykoterapeuter blev
ett av de få konkreta resultaten av de tio år tidigare så storslagna planerna för
”samhällspsykiatri” och ett ”Statens institut för den psykiska folkhälsan”. Den
människa som blev kvar, 1970-talets stress-sjuka, men samtidigt unika, självständiga och självförverkligande individ har många karaktäristika som påminner
om 1980-talets nyliberala idealmänniska.
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V. Problemet utan namn?

Sammanfattning
I och genom talet om svårmätbara symtom, neuroser och stress mellan 1950
och 1979 förändras samhället och människan, Kvinnan och medicinen. I avhandlingen analyseras och problematiseras hur diskursen kring neuroser och
nervösa besvär successivt övergår i en diskurs kring stress. Undersökningen
visar hur diskursen kring neuroser placerar det sjuka och avvikande hos den
enskilda individen, och hur övergången till en stressdiskurs placerar om det
sjukliga till en extern, samhällelig sfär.
En särskilt framskjuten fråga i undersökningen har varit vilken plats kön,
särskilt kvinnligt, haft i dessa diskurser, och hur det kvinnligas plats i talet om
neuroser och stress kan förstås. Undersökningen visar att kön, särskilt kvinnligt,
inte varit centralt för neuroser och stress som fenomen. Snarare har kön i dessa
diskurser varit underordnat andra, mer centrala idéer kring människan i samhälle och kultur.
1950-tal
Den historia min undersökning berättar tar sin början i ”det starka samhället”
eller ”folkhemmet”. Neurosdiskursen är stabil vid denna tid. Neurosen är en
diagnos som omfattar i princip alla symtom mellan upplevt och mätbart, en
diagnos som förser svårmätbara symtom med en teori kring hur de uppkommer, hos vem och varför. Neuroser anses framför allt drabba en kategori människor: de som på grund av sin konstitution eller läggning är särskilt disponerade. Dessa individer betraktas därmed som potentiellt sjukliga även om de inte
uppvisar symtom, vilket i teorin gjorde alla sorters miljöinflytanden sekundära.
Människor blev inte neurotiska på grund av sin miljö, snarare drabbades en viss
sorts människor av nervösa symtom som svar på allehanda påfrestningar. De
nervösa eller neurotiska symtomen spänner över ett brett spann, från sömnsvårigheter och lättare psykiska symtom till somatiska som hjärtklappning, värk,
andnöd och matsmältningsbesvär.
Denna kategori ”konstitutionellt svaga” individer, som enligt många läkare
utgör 50 procent av det totala antalet patienter, placeras i motsatsställning till
den övriga befolkningen, de ideala, friska medborgarna.
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Neurotikerna diskuteras inte i direkt relation till sjuktal (alltså sjukskrivningsstatistik). Kvinnors sjuktal ligger långt över mäns under hela 1950-talet, men
några diagnoser redovisas inte. Sjuktalen under 1950-talet mäter dessutom bara
de frivilligt sjukförsäkrade, vilket gör att den stora gruppen hemmafruar inte
synliggörs. Mot denna bakgrund separeras delvis neurosdiskursen från sjukskrivningsstatistiken under 1950-talet.
Neuros blir inte bara en sjukdomsdiagnos, utan ett namn på en sorts avvikande människa, en människa som genom sin labila konstitution skapar problem för medicinen såväl som för sig själv. Neuroser blir därmed ett område
där idéer kring kultur och samhälle manifesteras. Moderniteten betraktas som
ett löfte vid denna tid, samhället ses som gott och rationellt. Eftersom man
tänker sig att neurotikerna blir sjuka på grund av sin konstitution, av interna
snarare än externa faktorer, upprätthålls bilden av det starka samhället och det
moderna som oproblematiskt och i grunden positivt. Problem och avvikelser
förläggs inuti i den sjuka individen, trots att samhälleliga faktorer ibland sägs
kunna utlösa neuroser. I linje med detta resonemang beskrivs inte neuroserna i
sig som ett problem, snarare görs neurotiska patienter till ett problem eftersom
de placerar sig fel i samhällsrummet. De går till allmänläkare i stället för psykiatriker, tror sig ha somatiska symtom trots att läkarna menar att symtomen egentligen är psykiska. Mot den bakgrunden kan medicinen tala om neuroser som
vanliga, ibland som en sorts ”folksjukdom”, utan att kritisera eller problematisera samhället.
Neurosdiskursen har dock en annan, mer flexibel och mindre dömande sida.
För de patienter som accepterar diagnosen neuros, sätts en stor apparat igång:
samhället är villigt att hjälpa den neurossjuka patienten, göra en medborgare av
den konstitutionellt svaga individen igen. Hjälp med omplacering på arbetet,
semester, vilohemsvistelser eller hemhjälp kan ordnas av läkaren och medicinen. Inpassning och anpassning är honnörsord: (nästan) alla som behöver ska
få hjälp av samhället att återigen bli en del av samhället. För den som opponerar
sig, och hävdar att det är i kroppen problemet sitter, blir responsen en annan.
Den patienten erbjuds inga särskilda åtgärder, eftersom den hjälp som finns att
tillgå bygger på att symtomen är ”nervösa”.
För kvinnliga patienter blir denna del av neurosdiskursen problematisk, eftersom deras roll i samhället är oklar. Kvinnan, som hemmafru och ideal,
krockar med de terapeutiska åtgärder för inpassning och anpassning till produktivt yrkesarbete som betonas för neurotiker generellt. Husmorssemester, hemvårdarinnehjälp, ”psykoterapi” eller omplacering av barn en tid hjälper samhället gärna till med, eftersom Kvinnan är nödvändig. Det är hon som är cementen
i samhällsbygget, och det ideal hon inkarnerar utgör modernitetens – och mannens – vila och kontrast.
Däremot formuleras inte åtgärder för att placera om och därmed placera
dem rätt i samhället: det fanns ju, enligt idealet, bara en rätt plats för Kvinnan,
och den är i hemmet. Neurosdiskursens, och samhällets, relation till det kvinnliga är alltså problematisk. Kvinnan med stort K behövs framför allt ideolo272

giskt, för att fungera som motvikt till rationalitet och modernitet. Därmed blir
paradoxalt nog Kvinnan och kvinnor som grupp två olika saker, lika åtskilda
som talet om neuroser och sjuktal. Kvinnor kan vara både sjukskrivna och neurotiska under 1950-talet. Kvinnan däremot är varken neurotisk eller sjukskriven,
eftersom hon är Kvinna, och därmed antitetsen till modernt arbetsliv och medborgarskap.
1960-tal
Under 1960-talet krackelerar dock bilden av det starka samhället och medborgarskapet som ideal. Därmed suddas dess skarpa gränser mellan innanför och
utanför, medborgare och konstitutionellt svaga, ut. Alla de symtom och sjukdomsbilder som medicinen tidigare kunnat förklara, hantera och åtgärda under
samlingsdiagnosen ”neuros”, tycks nu inte lika enkla.
Medicinens fokus förskjuts från det patologiska till det generella och normala. Samhället problematiseras, samtidigt som neurosbegreppet kritiseras av allt
fler läkare och psykiatriker. Samhällsrummet växer, tycks det, och expanderar i
takt med att grupper som faller genom maskorna i välfärdsstaten uppmärksammas.
Denna förändring kan betraktas som en konsekvens av den målsättning som
formulerats redan under 1950-talet. Det starka samhällets sökande efter kunskap i syfte att rationellt kunna lösa samhälleliga problem, skapade efter hand
motbilder. Dessa motbilder skildrar under 1960-talet ett anonymt, byråkratiskt
samhälle, långt ifrån 1950-talets bilder av det omhändertagande folkhemmet.
I den kontexten börjar svensk medicin tala om ”stress”. Begreppet kom från
ungersk-kanadensiske forskaren Hans Selye, vars teori gick ut på att stress kan
kopplas till en generell fysiologisk reaktion, lika för alla människor som utsätts
för påfrestningar. Symtomen är samma ”nervösa symtom” som tidigare – hjärtklappning, matsmältningsbesvär, muskelvärk, oro, sömnsvårigheter och darrningar – skillnaden ligger i hur man tänker sig att de uppkommer. Stress diskuteras främst i relation till arbetslivet, men begreppet blir snabbt en synonym till
”jäkt” och ”press” också i vardagligt tal.
Med stressbegreppet kommuniceras en ny människosyn. Det starka samhällets ”konstitutionellt svaga” individ får konkurrens av ett perspektiv där alla kan
drabbas av stress. Stress antas kunna ge ”nervösa besvär”: stress är alltså inte
sjukdom, däremot kan stress skapa sjukdom hos alla. Människan betraktas nu
som en biologisk organism, och det är hennes biologi som reagerar då hon
utsätts för arbetslivets nötande påfrestningar. Som ”droppen urholkar stenen”
drabbas människan till slut av sjukdom och symtom då stressen blir för stor,
menar stressforskarna. De beskriver människan som en omodern organism, en
biologisk entitet som reagerar på samma sätt, med hjärtklappning, häftig andning, hopsnörd strupe, magbesvär och värk på olika sorters stressfaktorer.
Människan i 1960-talets framväxande stressdiskurs är alltså mer påverkbar och
plastisk än tidigare, och därmed också mer utsatt för externa påfrestningar.
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Men stressbegreppet är tveeggat, och det gamla typtänkandet formuleras om
i ny tappning. ”Typ A”, hjärtinfarktskonstitutionen, börjar diskuteras nu. Han
är den stressade direktören på storföretaget, han som vill framåt, uppåt och
driver sig själv till hjärtinfarkt på kuppen. Han blir ett ideal och och en modernt
hot på samma gång.
Med stressbegreppet öppnas en väg att beskriva också sociala och psykologiska faktorer som stress. Medicinen tänker sig människan som organism konverterar påfrestningar till stress, som i sin tur ger symtom. För kvinnor finns
dock ingen arbetsstress: samma svårmätbara symtom som för män diskuteras
som stress kopplas för kvinnor ihop med ett gammalt konstitutionstänkande.
”Neurastenisk läggning” eller, som psykiatrikern Gunnar Lundquist undslipper
sig, ”svid-värk- och brännkärring”, tolkat som en dold depression.
I 1960 års journaler beskrivs patientens symtom ingående i relation till hennes sociala situation. Denna beskrivning följs dock inte upp med utredningar
och åtgärder på samma sätt som 1950. I stället utreds patientens symtom enbart
i relation till olika somatiska diagnoser. Medicinen som möter patienten tycks i
princip enbart vara intresserad av att falsifiera eller bevisa sina egna, internmedicinska hypoteser. Läkaren tar prover och utför undersökningar med fokus
fast riktat mot en enda aspekt: den fysiskt observerbara sjukdomen. Återfinns
ingen sådan, blir det ingen diagnos, inte ens en neurosdiagnos och särskilt inte
för kvinnor.
Neurosdiagnosen har nämligen blivit problematisk 1960. Den nya generationen psykiatriker vill inte använda den alls; de betraktar den som för allmän, för
generell, för gammaldags kanske. I deras perspektiv användes den alltför vidlyftigt tidigare, och är just därför inte längre gångbar.
Problemet som uppstår är hur man ska beteckna svårmätbara symtom i stället: stress är ingen diagnos. På sjukhuset, där problemet är akut, finns ingen
lösning, och följaktligen oftast ingen diagnos alls. ”Utredning” blir den beteckning som skrivs på många kvinnliga patienters journaler, patienten upplyses om
att inget särskilt återfunnits, förses ibland med lugnande medicin, och skickas
sedan hem. För några män använder dock medicinen diagnosen ”psykoneuros”.
Det gäller de män vars sjukdomsbild direkt kopplas samman med stress. Någon
beteckning måste de få, kanske delvis eftersom de måste få en diagnos för att
kunna sjukskrivas. Så blir manlig stress diagnostiserbar, medan kvinnors svårmätbara symtom, stressrelaterade eller ej, slutar i den snöpliga beteckningen
”utredning”.
Samtidigt är kvinnors generella sjuktal högre än mäns fram till 1967. Dessa
sjuktal är dock fortfarande svårbedömda, eftersom hemmafruar (som nu finns
med i statistiken) och anställda kvinnor, har så olika sjuktal. Hemmafruarnas
sjuktal ligger långt under de anställda kvinnornas, ett förhållande som starkt
bidrar till att mäns generella sjuktal överstiger kvinnornas år 1967 och framåt.
De radikala liberalerna i den så kallade könsrollsdebatten, som blossar upp i
början av 1960-talet, menar att sjukskrivningsstatistiken är missvisande. Det ser
ut som om kvinnorna är sjukare, konstaterar de, men det är en missuppfattning.
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Könsrollsdebattörerna hävdar med eftertryck, och med välgjorda sociologiska
undersökningar som vapen, att det i själva verket är den kvinnliga könsrollen
som skapar kvinnors uppmätta sjuklighet. Deras uppfattning, som får stor
spridning, går ut på att den uppdelning i kön som görs i statistiken jämför
ojämförbara kategorier: kvinnor är låginkomsttagare, därför är de sjukare.
Kvinnor har ofta dubbel arbetsbörda, därför är de sjukare. Kvinnor måste stanna hemma med sjuka barn, därför ser det ut som om de vore sjukare.
Hemmafruarna pekas dock i könsrollsdebatten ut som sjukare på ”riktigt”,
men tillskrivs en annan sorts sjuklighet: den ”nervösa”, gamla sjukligheten, inte
den nya stressrelaterade. Tesen om den kvinnliga översjukligheten, som också
tycks illustreras i sjuktalen fram till 1967, kritiseras alltså hårt av könsrollsdebattörerna. De målar i stället upp en annan bild. Hemmafruarna sägs vara mer
drabbade av ”nervösa” besvär, ”krämpor” och psykosomatiska sjukdomar.
Anställda kvinnor betraktas däremot inte som sjukare alls, däremot vidhåller
man att den kvinnliga könsrollen skapar en situation för arbetande kvinnor där
det ser så ut. Denna bild fångar också hur man i könsrollsdebatten betraktar
kvinnans situation i samtiden, på gränsen mellan ett föråldrat kvinnoideal och
ett nytt människoideal som ännu inte förverkligats.
Män, manlighet och mäns sjuklighet problematiseras inte lika utförligt, snarare tvärt om. I könsrollsdebatten hävdar man att män är sjukare. Man hänvisar
till dödlighetsstatistik och svepande diskussioner kring stress, anknyter till
stressforskningen kring hjärtinfarkt och hänvisar till männens stora försörjningsbörda. Därmed placerar man männen konkret i samhället, och menar att
där, i arbetslivet utanför hemmet, behöver männen kvinnors hjälp.
Samtidigt som den nyvaknade stressdiskussionen implicit rör sig kring en
högpresterande man i karriären, pekar könsrolldebattörerna resolut åt samma
håll. Mannen är sjuk, som en konsekvens av stress, sin ensamma börda att försörja familjen och sin snäva mansroll som förvägrar honom djup och meningsfull kontakt med barn och hem. Poängen är enkel: om bara kvinnan på lika
villkor kan släppas in på arbetsmarknaden, och de strukturella hinder som finns
i vägen röjs undan, kommer problemen med kvinnors påstådda översjuklighet,
och männens stress, samtidigt att lösas. I 1960-talets stressdiskurs betonas så,
från olika håll, den generella, normala (mans)människoorganismens primat.
1970-tal
Tio år senare, under 1970-talet, har kvinnor i debatt och statistik bokstavligen
blivit det könsrollsdebattörerna hävdade att de var redan tio år tidigare: låglönetagare. I Låglön och välfärd från 1971 hävdas att fem av sex låglönetagare är kvinnor över 25 år, bosatta på landsbygden. Låginkomstutredningen visade ett liknande mönster: att tillhöra ”socialgrupp III”, som det nu heter, och att vara
kvinna var den mest symtom- och sjukdomsframkallande kombinationen.
På storstadssjukhuset möter nu en nygammal typ av symtom, men färre och
äldre patienter. Svimningar, hjärtklappning och multisymtomatiska symtombilder beskrivs i patientjournalerna. Men den läkare som ser och tolkar symtomen
275

är inte densamme som lyssnade, men inte gjorde mer än att utreda år 1960. Nu
skrivs ett nytt sammanhang fram i journalen: symtomen är interna och samtidiga, men beskrivs varken från läkarens absoluta eller individens subjektiva position. I stället placeras tolkningen någonstans mellan läkare och patient, från en
position som tydligt skiljer av individens orsaksförklaringar från läkarens. Via
begreppen ”stress” eller ”nervositet” blir sociala faktorer orsaker till interna,
individuella symtom: symtomen föds i den individuella, interna reaktionen på
inkommande stimuli.
Stressforskarna fjärmar sig allt mer från Selyes stressbegrepp, och intresserar
sig för individuella faktorer på nytt. 1950-talets ”konstitutionellt svaga” individ
och 1960-talets biologiska organism har i 1970-talets stressdiskussion smält
samman till en sorts hybrid av individuellt och biologiskt, en unik individ där
ingen är den andra lik.
Denna unika individ placeras i ett samhälle där känslan av att befinna sig vid
en ny punkt i historien är stark. Medicinen tänker sig att individens unika behov
konfronteras med alltmer svårtolkade och svårhanterliga samhälleliga, sociala
och psykologiska stimuli, varpå psykiska, nervösa och psykosomatiska symtom
blir resultatet. Klass blir allt viktigare då medicinen diskuterar stressens konsekvenser vid denna tid. De individer som befinner sig längst ner på samhällsstegen är också hårdast drabbade av stress, menar LO och många stressforskare.
Stressbegreppet har alltså expanderat, och inbegriper nu teoretiskt sett alienation i arbetet, understimulans och vantrivsel. Medicinen införlivar nu många av
de vänsterradikala ståndpunkter som framfördes från annat håll redan under
1960-talet, och stressforskarna varnar i alarmistiska ordalag för svåra konsekvenser av samhällets och arbetslivets snabba omvandling. Förr eller senare når
man en punkt när ballongen spricker, som medicinjournalisten Berndt Bernholm beskriver det. Stressen har gått från att vara lågfrekvent, vardaglig och
nötande, till att bli hotfull och dramatisk.
Talet om stress har dock en annan sida under 1970-talet, ett perspektiv som
blir vanligare mot decenniets senare del. Ett nytt intresse för psykologi och
psykoanalys, och den i tiden så vanliga misstänksamheten mot stat och auktoriteter, artikuleras i självhjälpslitteratur som riktar sig till stressade och psykiskt
lidande människor. I denna litteratur beskrivs förvisso också stressen som extern och samhället som problematiskt, men det är den enskilde individen som
skall förändras. Klass, som betraktades som primärt av många läkare och stressforskare i början av 1970-talet, blir påfallande sekundärt i självhjälpslitteraturen
från slutet av samma decennium. I självhjälpslitteraturen talar man i stället om
och till en individ som skall förändra sig själv till det bättre. Hon eller han skall
med hjälp av avslappningsövningar, meditation eller ”autogen träning” bli starkare, friskare och lyckligare.
På sjukhuset år 1969 är man inte heller särskilt benägen att lyfta fram klass
som en relevant faktor. Här har man hittat en ny organisatorisk form, och de
svårmätbara symtomen och deras besvärliga sociala sammanhang har fått en ny,
medicinskt förankrad uttolkare: den psykiatriske konsulten. Denna psykiatriker
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använder ett vokabulär hämtat från psykodynamisk teori och psykologi, och
beskriver patientens symtom i ett sådant perspektiv. Medicinen har dessutom
försetts med ett uppdaterat vokabulär, i form av en ny diagnosklassifikation där
neurosdiagnosen stramats upp, och en egen diagnoskategori under samma huvudrubrik lagts till för psykosomatiska symtom. Nu får återigen i princip alla
patienter med svårmätbara symtom på medicinklinikerna en neurosdiagnos, och
utredningsfallen är helt försvunna ur den medicinska praktiken.
Hos den psykiatriske konsulten utkristalliseras också två olika vägar att tolka
och hantera svårmätbara symtom i praktiken. Dessa olika vägar är tydligt relaterade till klass och kön samtidigt. För en grupp medelklasskvinnor betraktas
svårmätbara symtom ofta som tecken på en inre psykologisk, konflikt.
Klasstillhörighet artikuleras inte explicit, snarare beskrivs dessa patienter som
”emotionellt” och ”intellektuellt” kapabla, till skillnad mot de arbetarklasspatienter som karaktäriseras som motsatsen. Kvinnor och män med lägre klasstillhörighet sägs oftare sakna ”emotionellt djup” eller vara ”dåligt intellektuellt
utrustade”.
För de patienter vars symtom tolkas som tecken på konflikter, erbjuds psykoterapi som en åtgärd. Psykoterapi är dock inte samma sak som år 1950, då
denna beteckning mest användes för en situation där patienten fick ”lätta sitt
hjärta”. 1969 handlar det i högre grad om att patienten själv, med psykiatrikerns
hjälp, ska inse problemens karaktär och hitta ett sätt för att hantera dem. Inpassning och anpassning har ersatts av ett perspektiv och en förklaringsmodell
där den unika individen själv, med terapeutens/psykiatrikerns hjälp, skall lära
sig att hantera sina problem.
Sjukhusets psykiatriske konsult och självhjälpslitteraturens författare formulerar alltså ett nytt patient- eller människoideal: en reflexiv, intelligent och emotionellt mogen patient, en patient som karaktäriseras mer av vad hon (det är
oftast en hon, särskilt på sjukhuset) är, än vad hon gör.
En kvinnogestalt som är påtagligt lik denna ideala patient framträder också i
1970-talets kvinnliga bekännelselitteratur. Kvinnan i bekännelselitteraturen
måste också, dock helst utan psykologisk hjälp, finna sin egen identitet, sitt eget
jag. Genom att finna ut vad hon är, ska kvinnan också finna vägar för vad hon
ska göra.
För några få män (men ingen kvinna) i mitt journalmaterial artikuleras en
annan terapiväg: omskolning. Inte via det inre, utan via det yttre sammanhanget, skall svårmätbara symtom åtgärdas. För de flesta patienter däremellan (män
och kvinnor), däribland den stora grupp arbetarklasskvinnor som varken kan
sluta arbeta eller betraktas som intellektuellt och emotionellt tillräckligt utrustade för psykoterapi, erbjuds inga åtgärder alls. Sjukskrivning och Valium är den
vanliga rekommendationen, en rekommendation som illustrerar hur en del av
diskursen kring svårmätbara symtom bokstavligen vänts upp-och-ner sedan
1950-talet: de konkreta stödåtgärder som erbjöds tidigare, åtgärder som var
riktade mot de faktorer som transformerade Kvinnan till ”neurotisk”, och utformats för att göra henne till Kvinna igen, är borta. I takt med att Kvinnan
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blivit låglönetagare, både bokstavligt och diskursivt, har den specifikt kvinnliga
hjälpstrukturen försvunnit, ersatt med endast på ytan köns- och klassneutrala
åtgärder.
Kvar blir så en situation där det tycks som om endast det kvinnliga subjekt
som förmår att presentera sig och sin situation på rätt sätt, erbjuds större åtgärder via medicinen. För alla de andra, de i majoritet, blir både miljörelaterade och
psykologiska åtgärder icke-alternativ: arbetarkvinnor passar inte för psykoterapi,
men inte heller för omskolning.

Människan och samhället
i talet om det svårmätbara
I talet om neuroser och stress under tiden från 1950 till 1979 förändras alltså
människan, könen och samhället gång på gång. Den förändring – med utgångspunkt i mina frågeställningar – som sker mellan 1950 och 1979 är fundamental.
Plikter, åtaganden, ansvar, rättigheter och skyldigheter omfördelas, omgrupperas och förses med nya motiv och kontexter.
Tillspetsat kan förändringen beskrivas som en relation mellan det samhälleliga, det politiska och människan: i takt med att övertygelsen om samhällets inneboende godhet vittrar sönder, och kritiken mot välfärdsstaten hårdnar, beskrivs också människan som alltmer utsatt, plastisk och påverkbar. Femtiotalets
konstitutionellt avvikande individ, han eller som som i sig bär anlag för nervositet och neuros, ersätts av sextiotalets biologiska organism och sjuttiotalets unika
individ. Summan av det som måste definieras som problematiskt förefaller
konstant, men hur det problematiska fördelas mellan människa och samhälle
varierar. Det kollektivistiska ”starka samhället” måste förlägga det problematiska inuti den enskilda individen, helt enkelt eftersom det inte finns någon annanstans att placera det: samhällsbygget i sig framstår ju som ofelbart. När detta
samhällsbygge börjar problematiseras lättar samtidigt bördan på individen. Problem och brister placeras om, förläggs först i arbetslivet och sedan överallt och
börjar att betraktas som inbyggda i samhällsstrukturen som helhet.
En sådan beskrivning tar dock bara hänsyn till två aspekter: samhällsideologi
och individ. Som jag visat osynliggör ett sådant perspektiv den mera förlåtande
sidan av framför allt 1950-talets neurosdiskurs, nämligen de vård- och omsorgsresurser som samtidigt fanns inbyggda däri. Den skuld och det ansvar som
förläggs internt inom den konstitutionellt avvikande individen, balanseras av ett
lika stort samhälleligt ansvar när det gäller individens vård och återanpassning.
Individen görs till problemets kärna, men samtidigt blir det samhällets ansvar
och skyldighet att avlasta, hjälpa till och underlätta. Den struktur av rådgivande
institutioner som växer fram under 1950-talet internaliserar denna roll: mellan
den rådgivande institutionen och den nervösa individen finns en hierarki – den
som ger råd befinner sig i en överordnad position gentemot den som tar emot –
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och samtidigt ett axlande av ansvar från samhällets och medicinens sida. Individen bär förvisso skulden att vara konstitutionellt svag, men samhället bär ansvaret att lindra, bota och hjälpa.
I samband med att det starka samhället ifrågasätts, omfördelas skuld och ansvar i relation till vård och stöttande åtgärder. Individens skuld blir mindre och
samhällets skuld större när samhällsbygget ifrågasätts, men samtidigt blir samhällets ansvar mindre och individens större: vilka råd skall samhället egentligen
ge om själva samhällstrukturen är problemet? Det är som om det öppnar sig en
klyfta mellan samhället å den ena sidan, och individen å den andra under 1960talet, en klyfta som successivt växer. Under 1970-talet talar man inte längre om
rådgivning; den självklara hierarkin mellan (medicinsk) expertis och patientindivid är borta, och därmed rådgivningens fundament. I stället talar man om psykoterapi, psykologi och psykoanalys. I stället för att som tidigare placera individens relation till samhället i centrum, betraktas det individuella psyket som
nyckeln till bot, lindring och personlig lycka.
Ur det ”ingenjörsperspektiv” Mikkel Borch-Jacobsen förordar tycks det alltså möjligt att formulera en sorts övergripande hypotes för hur skuld och ansvar
i relation till svårmätbar sjuklighet förefaller ha fungerat under den tid jag undersöker: skuld och ansvar kan betraktas som balanserande kategorier, ömsesidigt utbytbara mellan samhälle och individ. Individen kan tillskrivas stor skuld,
men bara om samhället bär det största ansvaret – och vice versa.
Här finns dock skäl att påminna om att en förändring i denna tilltalande
symmetri kan anas om man tittar på den återkommande siffra som diskuteras,
först i anslutning till neuroser och i viss mån stress, sedan i relation till psykoterapi under 1970-talet. 5-10 procent av befolkningen ansågs ”undermåliga” redan under 1930-talet, och under 1950-talet beskrevs just 5-10 procent av befolkningen som ”nervösa” eller ”neurotiska”. Samma siffra går igen under
1970-talet, men i en märkligt spegelvänd variant – endast 5-10 procent av patienterna ansågs nu ”lämpade” för psykoterapi av mer djupgående karaktär. I ett
övergripande perspektiv går man från att tala om en viss andel avvikare, till att
tala om en viss andel ideala personligheter och patienter.
Också människan – hennes syften, motiv och karaktär – förändras när neuroser blir stress. Mycket generaliserat kan förändringen beskrivas som en stegvis
transformation från avvikande till utsatt. I 1950-talets neurosdiskurs tycks det
bara finnas två alternativa människoidentiteter, den ideala medborgaren och
den konstitutionellt avvikande neurotikern. Här kan relationen beskrivas som
att medborgaren är allt neurotikern inte är: frisk, stark, rationell, välanpassad
och pliktuppfyllande. Medborgarens själva syfte är att vara just medborgare –
till för samhället snarare än för sig själv. Neurotikern å sin sida bär det sjuka,
det svaga, det irrationella och det missanpassade i sin karaktär, kropp och konstitution.
Neurotikern blir inte sjuk, han eller hon är det redan innan symtomen visar
sig, eftersom det sjuka ligger latent inuti honom eller henne. Därmed blir neurotikerns syfte detsamma som medborgarens, men med motsatt riktning. Neu279

rotikern fungerar som behållare för samhälleliga och kulturella problem, och
därmed som deras avgränsning. I neurosdiskuren är människan fast och nästan
oföränderlig: det sjukliga och det problematiska är inbyggt i honom eller henne.
När stressen kommer in i bilden förändras hon, eller snarare klyvs i två: den
konstitutionella människan får sällskap av människoorganismen, och samtidigt
tonas den gamla motsättningen mellan medborgare och neurotiker ner. (Nästan) alla är ju människor, biologiska organismer, plastiska, påverkbara och utsatta. Fokus förskjuts från de(t) patologiska till det normala och generella, från en
avgränsad grupp avvikare, till alla. Människoorganismen har egentligen ingen
karaktär – han/hon är ju mer ett djur än en människa – men väl en sorts syfte i
sin kontext. Människoorganismen illustrerar att samhällsbygget är problematiskt, att arbetslivet är för hårt, att politiken är för byråkratiserad, att det moderna och det mänskliga befinner sig på kollisionskurs. Precis som neurotikern är
människoorganismen en illustration över sin samtids hotbilder.
Den generella, normala människoorganismen är dock en kortlivad gestalt i
talet om stress. Snart splittras hen/han (människoorganismens kön är oklart,
men mer manligt än kvinnligt) upp i lika många gestalter som det finns människor: organismen blir en unik individ, olik och speciell. Hans eller hennes karaktär är unik, och vissa av de motiv som tillskrivs den unika individen är nya: han
eller hon strävar nu efter personlig utveckling, självförverkligande, söker sin
egen identitet och sin egen väg. I relation till den unika individen blir det samhälleliga sekundärt.
Samtidigt förutsätter på ett vis den unika individens existens att det finns en
annan kategori, under 1970-talet en anonym massa att vara unik i relation till.
Denna anonyma massa tillhör under 1970-talet framför allt ”socialgrupp III”.
Låglönetagarna, de många människor som befinner sig långt ifrån de drömmar
om självförverkligande som formuleras av journalister, stressforskare och
kvinnliga författare. Denna grupp tillskrivs inga motiv, men desto mer utsatthet.
Klass och individualitet bär olika delar av 1970-talets stressdiskurs: klass blir
det statistiskt uppmätta, kollektiva och anonyma. Individualitet och identitet bär
det psykologiska, reflexiva och kvalitativa.

Kön, klass och det Andra: problemet med fel namn?
En av de mer komplicerade frågor min undersökning syftat till att försöka besvara är den om kön: hur fungerar egentligen kön, särskilt det kvinnliga Andra, i
talet om neuroser och stress, och hur kan denna funktion förstås? Jag är inte
säker på att jag lyckats besvara den, möjligen belysa dess komplexitet. Något
som skaver och irriterar finns kvar. Min ambition har varit att undersöka de
skevheter, diskrepanser och motsägelser som kvinnors och det kvinnligas roll
skapat i talet om neuroser och stress. Trots denna ambition är relationen mellan
det könade och det svårmätbart sjukliga under den tid jag undersökt fortfarande
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långt ifrån glasklar. Kanske var frågan felställd från början. Eller snarare så här:
kanske cirklar frågan kring något som inte fanns, som inte finns?
I talet om neuroser under 1950-talet skymtar två kvinnoidentiteter: å ena
sidan idealet, Kvinnan med stort K, å andra sidan alla de andra kvinnorna. Ett
förhållande min analys kunnat visa är hur dessa båda kategorier vid en närmare
anblick löses upp i tomma intet. Inte bara i efterhand, utan att de också var
synnerligen instabila i sin samtid. Att vara Kvinna under 1950-talet framställs
som ett ständigt pågående projekt, en process som oavlåtligen hotas av modernitet, verklighet, ting, slit och arbetsuppgifter. Att vara den andra sortens kvinna, hon som yrkesarbetar, sliter, dubbelarbetar, är bokstavligen att sakna identitet: att vara varken hemmafru eller medborgare, befinna sig löst flytande mitt
emellan tillgängliga kategorier. Denna kvinna kunde förvisso betraktas som
neurotisk, vilket också skedde, men hon betraktades inte som särskilt neurotisk
i egenskap av kvinna.
Sjuktalen för 1950-talet berättar att kvinnor är sjukskrivna i betydligt högre
utsträckning än män, men väcker samtidigt fler frågor. De kvinnor sjuktalen
berättar om var ju inte Kvinnor – hemmafruar – utan yrkesarbetande. Det var
dubbelarbetande kvinnor med lägre löner, sämre arbeten, sämre villkor och
större försörjningsansvar, som var mer sjukskrivna än män. I ett efterhandsperspektiv förefaller klass, inte kön, vara en mer relevant förklaring till kvinnornas
högre sjuktal under 1950-talet.
När neuroser blir stress under 1960-talet placeras förvisso det kvinnliga om
– medicinen menar nu, lite i förbigående, att kvinnor på något vis är mer konstitutionella än män. Men konstitutionsteorierna var på utgående, och dessa
delar av medicinens teorier kritiseras hårt från radikalt håll. Att mannen är stressad är alla överens om, men kvinnan och det kvinnliga blir något som inte hör
hemma i samtiden. Om Kvinnan under 1950-talet var ett ständigt pågående,
hotat projekt – och som mål och ideal neurosens antites – blir hon under 1960talet något som inte finns i samtiden. I könsrollsdebatten menar man frankt att
kvinnan, eller Kvinnan, inte existerar: det gamla kvinnoidealet kritiseras och
sägs vara föråldrat. Det nya människoidealet förklarar man finns någonstans
under könsrollskostymen, alternativt i den framtid som finns runt hörnet.
Beteckningen ”utredning”, som används frekvent i kvinnors journaler just
1960, och även uppmärksammas i sociologen Joachim Israels undersökning, är
både emblematisk och problematisk på samma gång. ”Utredning” illustrerar å
ena sidan att kvinnligt kön och stress är kategorier som inte tycks kunna kombineras: de tar ut varandra. Å andra sidan – hur ska man förstå det faktum att
kvinnors symtom blir till ett ingenting? Symtomen finns ju där, och blir ett
problem utan namn i bokstavlig bemärkelse. Kvinnligt kön har ingen roll alls i
talet om stress vid denna tid, däremot lanseras kvinnor som grupp som stressproblemets lösning: genom att också kvinnor får bli människor skall (mäns)
stress i samhället stävjas, menar könsrollsdebattörerna.
Sjuktalen tycks understryka bilden av ett kön som inte existerar. Om nu kön
är relevant, eller om det finns en generell kvinnlig översjuklighet, hur kommer
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det sig att hemmafruars och anställda kvinnors sjuktal skiljer sig så mycket mer
än anställda kvinnors och mäns? Mellan anställda kvinnor och män under 1960talet är skillnaden i sjuktal bara runt en procentenhet. Återigen tycks andra sätt
att kategorisera än kön öppna för mer relevanta förklaringar till kvinnors uppmätta översjuklighet: som debattörerna i könsrollsdebatten är snara med att
påpeka ger jämförelser över könsgränser vid denna tid (och in i nutiden) intrycket av att man jämför ojämförbara storheter.
I 1970-talets diskussion kring klass, stress och individuella konflikter fortsätter kön att vara underordnat. Medicin och stressforskare talar om biologi, men
det är hormonell biologi som tycks visa att kvinnor har ett bättre stressförsvar
än män. Å ena sidan kan Låginkomstutredningen visa att hemmafruar i alla
kategorier tycks lida av fler och svårare symtom än män. Å andra sidan är det
hemmafruarna i socialgrupp III som uppger flest och svårast symtom. I Låglön
och välfärd blir kvinnor bokstavligen låginkomsttagare: i gruppen över 25 år är 5
av 6 extremt lågavlönade kvinnor. Samtidigt beskriver kvinnliga författare en
närmast desperat jakt på identitet: vem är kvinnan, vad är det att vara kvinna?,
är den fråga som ställs gång på gång. Det enda svar som ges är att svaret inte
tycks vara generellt, snarare tvärtom.
Frågan om det kvinnliga (Andra) i och i relation till neuroser och stress under den tid undersökningen spänner över, utmynnar i denna litet trista beskrivning av jakten på ett spöke. Kvinnan skulle göras till Kvinna, hade varit Kvinna
men skulle bli människa, för att sedan bli låglönetagare och till slut unik kvinnoindivid, fortfarande i jakt på en identitet som fanns runt hörnet, men ännu inte
gick att få syn på. Det är som att det inte fanns, och därmed inte heller finns,
något att gripa tag i.
Till skillnad från det omskrivna sekelskiftet 1900, då (kvinnligt) kön bevisligen utgjorde kärnan för medicinens förståelse och tolkning av svårmätbara
symtom, är kvinnligt kön märkbart sekundärt och underordnat för medicinens
förståelse av samma symtom under den tid jag undersöker.
Detta aningen snöpliga resultat är samtidigt en möjlig ingång också i en nutida diskussion kring ohälsa, kön och kvinnors högre sjuklighet i det man nu ofta
kallar ”diffusa diagnoser”. Kön kanske inte är särskilt relevant i nutiden heller?
Debatten i nutiden fokuserar fortfarande i stor utsträckning på kön. Satsningar
lanseras kontinuerligt från statligt håll på forskning kring ”kvinnors ohälsa” och
”kvinnors sjukfrånvaro”. Kanske tittar man åt fel håll, skapar ett (könat) problem som inte finns? Sämre lön, sämre arbetstider, sämre arbetsförhållanden,
mindre möjligheter att avancera karriärmässigt, mindre fritid och fler sociala
krav – den dystra beskrivningen kan gälla både 1950-talets ”yrkesarbetande
husmoder” och det tidiga 2000-talets deltidsarbetande kvinna. Kanske är det så
att det inte finns någon kvinnosjuklighet, men att kvinnor fortfarande, genom
sitt kön, är en del av underklassen? Inte ett problem utan namn, utan ett problem med fel namn.
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Summary

The problem that had no name?
This doctoral dissertation examines the process during which the discourse
about neurosis and nervous troubles gradually evolved into a discourse about
stress in Sweden between 1950 and 1980. The thesis aims to show how the
discourses on neuroses and stress transformed and rearticulated ideas and views
on society and man, citizenship, gender roles, and medicine. This study shows
how the discourse on neuroses tended to locate sickness and deviance in the
individual, whereas the subsequent transformation from a discourse on neurosis into a discourse on stress placed the pathological in an external, societal
sphere.
A particularly prominent issue in the study is the role gender, in particular
female gender, has had in these discourses, and how the place of the feminine
can be understood in relation to stress and neuroses. The dissertation shows
that gender througout the period from 1950 to 1980 was subordinated to other,
more central ideas about man and citizenship within the context of neuroses
and stress.
1950s
The dissertation takes its starting point in ”The Strong Society” or ”The People’s Home” of the Swedish 1950’s. During this period, the neurosis discourse
was fixed and remained unchanged. Neurosis in medical practice was a diagnosis that encompassed virtually all kinds of subjective symptoms. Neurosis provided symptoms that were otherwise difficult to measure and assess with a
theory on their origin, what patients were afflicted and why. These last aspects
were central, as neuroses were believed to principally affect a certain category
of individuals who due to their constitution or disposition were held to be particularly susceptible to neurotic sufferings.
Such individuals were regarded as potentially ill even when there were no discernible symptoms, which, at least theoretically, reduced environmental factors
to secondary influences. Certain people were believed to become afflicted with
nervous symptoms in response to different kinds of strain. The nervous or
neurotic symptoms covered a wide range, from less grave psychological symp283

toms such as sleeping difficulties to vague, difficult-to-measure somatic symptoms such as heart palpitations, ache, tightness of breath and indigestion. According to many doctors the category of ”constitutionally weak” individuals
constituted 50 percent of the total number of patients, which was contrasted
with the larger population consisting of ideal, healthy citizens.
Neurotics were not discussed in direct relation to sick leave statistics. Diagnoses were not reported and the sick leave statistics during the 1950s only registered those voluntarily insured, thus rendering parts of the population such as
housewives invisible. Female sick leave rates far exceeded that of men throughout the 1950s but since the authorities did not know for certain which diagnoses accounted for the higher sick leave rates of women, neuroses were not discussed in relation to this. The ”epidemic” of neuroses in the 1950’s was a separate field of discussion and the problem with women’s absenteeism from work
was another field.
More than just a diagnosis for a disease, neurosis also came to be a definition
of deviant individuals whose fragile constitution resulted in problems for the
medical profession as well as for themselves. Thereby neuroses became a topic
in which ideas about culture and society could be articulated and elaborated.
During the 1950s modernity was considered as positive and promising, and
hence society was believed to be inherently good and rational. Since the occurrence of neurosis was attributed to the individual’s own constitution, caused by
internal rather than external factors, the belief in the Strong Society and modernity as unproblematic and essentially positive remained unchallenged. Accordingly, neuroses were not regarded as a societal problem – even though
societal factors could trigger neuroses – instead the neurotic patients themselves
were considered problematic. Neurotics misbehaved in the medical and societal
spheres, for instance by consulting general practitioners instead of psychiatrists,
and by continuing to believe that their symptoms were somatic even when their
physicians had determined that the symptoms had psychological causes. In view
of this the medical society could discuss neuroses as common, even as national
diseases, without criticising or problematizing society as such.
The discourse on neurosis however had another, more flexible and less judgmental side. Through its various health agencies society was more than willing
to help the neurotic patient, or, in other words, to transform constitutionally
weak individuals into a fully functional citizens. Therefore extensive treatment
programmes were launched for patients who were willing to accept their symptoms as ”nervous”. Work replacements, vacations, stays at spas and sanitaria or
temporary household assistance by maids the home could be arranged by doctors and the medical community. Adaptation and readjustment were watchwords: (almost) everyone who needed it should receive help from society in
order to once again become part of society.
The discourse on neurosis became problematic for female patients, since
their role in modern society was unclear. Woman – as housewife and ideal –
found herself on a collision course with the therapeutic initiatives aimed at
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restoring the individual to productive professional work by strategies of adaptation and readjustment, which was the generally recommended treatment for
neurotics. Society was happy to help with things like housewives’ holidays,
home helpers, ”psychotherapy” or temporary foster care of children, because
Woman – with a capital W – was considered to be the glue that held society
together, and the ideal she incarnated were articulated in contrast to modernity
and man.
Therefore, the relation to the feminine was problematic within both the discourse on neurosis and the societal sphere. No initiatives were formulated to
relocate and reinsert women in society: according to the ideal notion of womanhood the only one proper place for Woman was at home. Woman was
needed ideologically, in order to counterweight rationality and modernity. Thereby, paradoxically, Woman and women as a group become two different
things, as separate as the discourse on neurosis was from the sick leave statistics. Real, ordinary women could be both neurotic and on sick leave during the
1950s, but Woman, as an idealized representation, could neither be neurotic
nor on sick leave since she embodied the anti-thesis of working life and modern
citizenship.
1960s
During the 1960s the belief in The Strong Society and its notion of ideal citizenship began to crumble. The sharp line between functional citizens and constitutionally weak individuals became increasingly blurred. Symptoms and concepts of disease that the medicinal community had previously been able to explain, handle and treat under the term ”neurosis” were now causing problems.
The medical profession turned its attention from the pathological ”constitution” to a general and normal ”human organism”. At the same time society was
problematized, and the term neurosis was criticised by a growing number of
doctors and psychiatrists. This change can be seen as a consequence of the
ambition that was formulated as early as the 1950s. The Strong Society’s ambition to rationally solve societal problems also gave rise to conflicting counter
images of society. During the 1960s these counter images depict an anonymous,
bureaucratic society and alienated people far from the caring People’s Home of
the 1950s. It seems as though societal space was expanding as more attention
was given to those falling through the safety net of the welfare state.
It was against this background that the Swedish medical profession started
discussing ”stress”, a term used by the Hungarian-Canadian researcher Hans
Selye. According to his theory, stress was a general physiological reaction that
generated similar manifestations in all distressed individuals. The symptoms
were the same ”nervous symptoms” as before – heart palpitations, indigestion,
muscle pain, anxiety, insomnia and tremors – the difference lay in where they
were believed to originate. Stress was mainly discussed in relation to profes-
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sional life at this time, but the term quickly took on the meaning of ”being under pressure”.
With the introduction of ”stress” a new way of understanding the individual
was communicated. In the discussions of vague, diffuse symptoms the ”constitutionally weak” individuals of The Strong Society ceased to be the primary
subjects. Stress, in contrast, could afflict anyone and everyone. Stress was assumed to be a potential cause of ”nervous troubles” and disease, but was itself
never considered to be a disease. The concept of the individual as a citizen now
gave way for the notion of the individual as primarily a biological organism.
Consequently, the biology of the individual was presumed to react to the grinding pressures of working life. According to stress researchers in the 1960s, man
would in due course become afflicted by disease and symptoms when exposed
to long term stress. Man – biologically unchanged since the dawn of time – was
in their description an outdated organism that reacted to the modern stress with
heart palpitations, shortness of breath, tightened throat, indigestion and ache
from. The emerging stress discourse during the 1960s described man as more
responsive and thereby more vulnerable to external pressure than a decade
before.
The concept of stress was laden with double meanings, and the older categorization of constitutions and types was cast in a new mould. The ”type A” individual, believed to be especially prone to heart attacks, was recurrent a topic of
discussion among stress-researchers. Type A can be described as the tightly
wound up CEO of a major company, striving onward, upward, and thus driving himself to a heart attack. He, for it was a male type, took on the dual rhetorical function of a modern ideal, and a threat.
With the introduction of stress, social and psychological factors were possible to discuss as stress factors. The medical society regarded humans simply as
organisms converting pressure into stress, a process which in turn created predictable symptoms. But for women there was no discussion of work-related
stress. Diffuse symptoms were, if the patients were men, discussed and understood in relation to stress, whereas for women the same symptoms were associated with the concept of constitution. When women manifested what in men
was identified as stress symptoms the causes were instead believed to be undiagnosed depressions or a ”neurasthenic disposition”.
Patient charts from 1960 exhaustively describe the patient’s symptoms in relation to his or her social situation. These descriptions did not result in the
same examinations and measures as noted in charts from 1950. Instead, the
patient’s symptoms are only examined in relation to different somatic diagnoses. In the clinical meeting with the patient the medical community seems to
have been fully intent on falsifying or proving their internal medical hypotheses.
The physician’s examination and investigation was focused on one single aspect: the physically visible disease. If no such disease could be detected, no
diagnosis would be made, not even a neurosis diagnosis and especially not in
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the case of women. This is explained by the fact that neurosis as explanation
and diagnosis had become increasingly problematic by 1960.
The emergence of a new generation of psychiatrists meant that neurosis as a
diagnosis was shunned; it was seen as too generic, too general, and perhaps too
old-fashioned. In their perspective neurosis had been used far too generously in
the past decade, and was no longer applicable. This resulted in the problem of
how to name vague symptoms, especially as stress in itself was not a diagnosis.
In hospitals and medical clinics this was an urgent problem, for which there
was no solution and consequently no diagnosis at all. For that reason, ”observation” was written in the diagnosis field on many female patients’ charts. The
patient was informed that nothing specific had been found, and was dismissed,
sometimes supplied with sedatives. Some male patients, however, whose illness
could be directly related to stress, were diagnosed with ”psycho-neurosis”.
Thus, male stress was possible to diagnose, while the investigation of similar
diffuse symptoms of women, whether related to stress or not, was summed up
by the entry ”observation” – a problem that had no name.
The general sick leave statistics for women continued to exceed those for
men until 1967, when men began outnumbering women. One reason for this
was that housewives were included in the statistics, and their sick leave rates
were far below those of the working women. This imbalance between housewives and working women makes the sick leave statistics somewhat difficult to
analyze conclusively.
In the ”sex role debate”, which emerged in the beginning of the 1960s, radical liberals claimed that the sick leave statistics were deceptive, and gave a false
impression that women were more prone to illness. Instead, supported with
well-made sociological investigations, they argued that the sex role assigned for
women itself resulted in higher sick leave rates for women. The radical liberals
claimed that women were low wage earners and often had to carry a double
workload, and therefore were more often afflicted by illness and disease. Also,
women often stayed home with sick children; which made them appear more
prone to be on sick leave. Thus the separation of men and women in the sick
leave statistics resulted in the comparison of incomparable categories. These
points of view in the debate on sex role gained widespread support.
Men, manliness and male illness were not problematized in the same way; in
fact, the situation was rather the reverse. During the sex role debate it was claimed that men actually were more prone to illness than women, an argument
that was supported by death rates statistics, general discussions about stress and
stress research especially on heart attacks, and concerns about the heavy responsibilities of men as sole breadwinners.
In the stress discourse in the 1960s the primacy of the general, normal
(male) man was a recurring focal point. The newly awoken stress discussion
implicitly centred on a highly productive, career driven man, and the radical
liberals resolutely pointed in the same direction. Men were sick, as a result of
stress, the burden of supporting their families as well as the limited sex role,
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which denied men of a deep and meaningful contact with children and home. It
was a simple enough point:: if women were admitted into the work force on
equal terms, and the structural obstacles for women removed, then two problems would be resolved simultaneously: the number of sick-days for women
would decrease, and the male stress would be reduced.
1970s
In the next decade later, the 1970s, women had in fact become the very low
income wage earners that the sex role debates claimed them to be already in the
previous decade. In Låglön och välfärd (”Low Salary and Welfare”) from 1971 the
claim was made that five out of six low income wage earners were women over
the age of 25, living in rural areas. The low income inquiry (”Låginkomstutredningen”) showed a similar pattern: the combination most likely to
result in symptoms and illness was to be a low income wage earner, and a
woman.
In the hospital charts an old but familiar type of symptoms reappeared, but
now in regard to fewer and older patients. Faints, heart palpitations and multisymptomatic patients were once again common. Doctors however now described and acted upon these symptoms in a new way. A new context was textually conjured in the medical journal: the symptoms were understood as internal and simultaneous. By using the terms ”stress” and ”nervousness” social
factors were identified as the cause for internal, individual symptoms: the symptoms were now perceived as created within the individual as an internal reaction
to incoming stimuli.
By focusing on individual factors, the stress researchers in the 1970s distanced themselves from Selyes’ concept of stress. In the discussion about stress
during the 1970s the ”constitutionally weak” individual from the 1950s and the
biological organism of the 1960s blended into a hybrid construction of a unique, biological individual.
This unique individual was placed in a society where the sense of living at a
crucial point in history was persuasive. The medical community believed that
the unique needs of the individual were confronted with ever more vague and
troubling stimuli from societal, social and psychological directions, which caused psychological, nervous and psychosomatic symptoms. Also, the notion of
stress had been expanded and – at least theoretically – included alienation at the
work place as well as not enjoying work, or being challenged at work. Class
became an increasingly important factor as the medical community discussed
the consequences of stress in the 1970s. In the view of many stress researchers
and LO (Landsorganisationen – the national organization for the Swedish unions) individuals at the bottom of the societal pyramid were most afflicted by
stress. The medical community was influenced by, and incorporated many left
wing radical ideas that were frequently voiced in various contexts during the
1960s, and stress researchers used alarmist tones when describing the dire consequences of the rapid restructuring of society and working life. Sooner or later
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the balloon was going to pop, as the medical journalist Berndt Bernholm put it.
The concept of stress had transmuted from being considered everyday and
grinding to something dramatic and threatening.
The stress discourse also had another side to that became more marked towards the end of the 1970s. There was a new interest in psychology and psycho–dynamic theories. The common contemporaneous suspicion towards government and authority was articulated in self-aid-books directed at people suffering from stress and psychological problems. In this literature, stress continued to be described as external and society as problematic, but it was the
individual who was expected to change. Class, which was considered to be a
primary factor by doctors and stress researchers during the early 1970s, was a
secondary issue in the self-aid literature of the decade. The self-aid literature
rather spoke to and about an individual who was expected to transform himoch herself into something better. He or she would become stronger, healthier
and happier through means such as relaxation exercises, meditation or ”autogenous” practices such as self affirmation.
In the hospital in 1969 class was not considered to be a relevant factor either. A new organizational form was established, and the vague symptoms and
their difficult social context have been bestowed with a new, medically
grounded interpreter: the psychiatric consult. The psychiatric consult used a
vocabulary from psycho-dynamic theory and psychology, and used these perspectives to describe the patient’s symptoms. The vocabulary of the medical
community had also been updated by the introduction a new diagnosis classification in which the neurosis diagnosis had been truncated and a new diagnosis
category for psychosomatic symptoms added. Thus patients with vague, diffuse
symptoms were again labelled with a neurosis diagnosis, while the ”observation” cases disappeared from medical practice.
Two different ways of interpreting and handling vague symptoms in practice
were articulated by the psychiatric consult. These were manifestly and simultaneously related to both gender and class. For middle class women vague symptoms were often considered to be signs of internal, psychological conflict. The
class affiliation was not explicitly articulated, but is indirectly discernible in that
such patients were described as ”emotionally” and ”intellectually” capable, in
clear contrast to working class patients who were characterized and described
as ”lacking emotional depth” or ”being badly equipped intellectually”.
For patients whose symptoms were being interpreted as signs of conflict,
psychotherapy was offered. Psychotherapy, it is important to note, was not the
same thing as in 1950, when this term was used for a situation where patients
had the opportunity to discuss their problems with their doctor, and then were
given a word of advice. In 1969 ”psychotherapy” was more concerned with the
patients themselves, who aided by the psychiatrist, could grasp the character of
their problems and find a way to deal with them. Strategies of adaptation and
readjustment were replaced with a model of explanation in which the unique
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individual should learn to handle his or her problems on their own, aided the
therapist/psychiatrist.
The psychiatric consult in the hospital and the author of the self-aid literature were thereby formulating a new ideal for patient and individuals in general:
a reflexive, intelligent and emotionally mature patient, a patient characterized
more by what she – for especially in the hospital it was a she – is, rather than
what she does. A female figure remarkably similar to this ideal patient was also
being articulated in one of the most popular literary genres of the 1970s in
Sweden, the female biography (”confession novels” or ”women’s literature”).
The female subject in this literature also had to find her own identity, her own
self, but preferably without psychological assistance.
For a small number of men – but for no women – in the patients’ charts I
have studied, another therapeutic measure was articulated: work replacement.
Vague, diffuse symptoms in men were constructed in an external context that
could be altered and thereby function as a cure. For most patients (men and
women) no therapy was offered at all. And this was decidedly the case for the
large group of working class women deemed intellectually and emotionally unfit
for psychotherapy and for whom there was no alternative to working, Sick
leave and prescription of Valium were the most common recommendations,
which illustrates that parts of the discourse about vague symptoms were literally
turned upside-down after the 1950s. There is no longer any mention of the
material measures previously offered, that aimed both to reduce the factors that
made women and men ”neurotic”, and to help women back to becoming
Woman again. As Woman, literally and discursively, became a low wage earner,
the specific structure designed to aid women disappeared, replaced with measures that were only seemingly gender and class neutral.
What remained was a situation in which only those female subjects who understood to present themselves and their situation in the proper manner were
offered help from the medical community. For the others, the majority, both
environmental and psychological measures were non-options: working class
women were not cut out for either psychotherapy or work replacement.
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