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Abstract 

 

 
Inna Sevelius: Bristande självhävdelse och självständighet: En studie av neurosbegreppet hos 

Tora Sandström. Uppsala universitet: Inst. för idé- och lärdomshistoria, magisteruppsats, vår-

termin, 2010. 

 

Uppsatsens syfte är att bidra till historiseringen av neurosbegreppet genom en analys av beg-

reppet hos en kvinnlig pionjär inom psykoanalysen i Sverige. Studien inbegriper en diskus-

sion av Sandströms neurosbegrepp i relation till annan samtida psykoanalytisk teori och andra 

samtida tankeströmningar samt en analys av begreppets konsekvenser för Sandströms syn på 

barnuppfostran och på den terapeutiska praktiken. Enligt Sandström uppstår neuroser pga 

bristande självhävdelse under uppväxten. Hon betonar särskilt aggressionshämningens bety-

delse. En bristande självhävdelse leder enligt Sandström till osjälvständighet, men min analys 

visar på en könsskillnad i detta avseende. I linje med samtidens essentialistiska och komple-

mentära syn på kön beskriver Sandström författaren Ernst Ahlgrens strävan efter självstän-

dighet som neurotisk. I senare skrifter antyds däremot könsskillnader baserade på uppfostran. 

Sandströms neurosbegrepp är vidare förankrat i biologin. Hon diskuterar såväl människans 

medfödda förutsättningar för psykisk utveckling med koppling till samtida evolutionsteori 

som neurosens kroppsliga symtom och visar här ett tidstypiskt intresse för psykosomatik. I sin 

syn på barnuppfostran ligger hon i linje med den samtida s.k. frihetspedagogiken. Sandström 

invänder mot Freud i flera avseenden, men framför allt när det gäller hans fokus på sexual-

hämning som den väsentliga orsaken till neurotiska besvär. Min analys visar – till skillnad 

från tidigare forskning – att hennes relation till Alfred Adler är ambivalent. Förmodade influ-

enser från Wilhelm Reich samt den norske psykoanalytikern Harald Schjelderup hör också till 

sådant som inte uppmärksammats av tidigare forskning. 

 

Keywords: Tora Sandström (1886-1949), Harald Schjelderup (1895-1974), neuros, diagnos, 

psykoanalys, psykologihistoria 
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1. Inledning  

 

Psykologins och psykoanalysens historia har under lång tid befolkats av till största delen män, 

trots att kvinnliga forskare publicerade sig i ansedda tidskrifter redan vid sekelskiftet 1900. 

Deras undersökningar uppmärksammades av samtiden, men överlevde inte i historieskrivnin-

gen – de försvann ur psykologins kanon. Först under 1970-talet började feministiska histori-

ker lyfta fram tidiga kvinnliga psykologiforskare.
1
 I sin bok om psykoterapins pionjärer i Sve-

rige påtalar idéhistorikern Suzanne Gieser att den tidiga receptionen av psykodynamiska idéer 

i Sverige kan sägas vara ett stycke kvinnohistoria.
2
 Fortfarande pågår arbetet att lyfta fram 

kvinnliga skribenter, som hitintills varit bortglömda eller kanske otillräckligt utforskade. 

Bland svenska tidiga psykoanalytiker väckte Tora Sandström min nyfikenhet. Vem var hon? 

     Tora Sandström levde 1886-1949. Hon växte upp i en lantbrukarfamilj, ville bli läkare, 

men kom som många kvinnor i sin samtid att utbilda sig till lärarinna. Sandström förblev ogift 

och fick aldrig några barn. Hon arbetade som lärarinna, både i Sverige och i Tyskland, innan 

hon vid Uppsala universitet tog en filosofielicentiatexamen i teoretisk filosofi. Därefter 

arbetade hon som litterär rådgivare och expert i fråga om undervisningsböcker och böcker för 

barn och ungdom vid Bonniers förlag under några år. I slutet av 1920-talet besökte hon Wien 

med avsikten att utbilda sig till psykoanalytiker. Hon träffade aldrig Freud, men gick efter 

hemkomsten i en utbildningsanalys för Alfhild Tamm och senare för norrmannen Harald 

Schjelderup. Hon studerade psykologi och psykoanalys i Wien 1930-31, öppnade sin 

privatmottagning som psykoanalytiker i Stockholm 1935 och var verksam till sin död. 

Sandström gav ut två böcker inom psykoanalys. En psykoanalytisk kvinnostudie om 

författaren Ernst Ahlgren (pseudonym för Victoria Benedictsson), kom 1935. År 1939 

publicerades Ist die Aggressivität ein Übel?, som var en kritik av Freud och en presentation av 

Sandströms egen neuroslära. Denna gavs senare ut i svensk översättning i två upplagor. På 

1940-talet återupptog Sandström filosofin och publicerade två böcker inom ämnet, av vilka 

den senare publicerades postumt år 1950.
3
  

     Tora Sandström var således en mångsidig yrkesmänniska som efter en karriär inom peda- 

                                                 
1
 Eva Magnusson, Psykologi och kön (Stockholm, 2002), 15, 178. Magnusson nämner exempelvis studier av 

Leta Hollingworth 1914 och 1916, Helen Thompson Woolley 1910 och 1914 samt Karen Horney 1922. 
2
 Suzanne Gieser, Psykoterapins pionjärer i Sverige (Stockholm, 2009), 66. 

3
 Ingemar Nilssons artikel i Svenskt biografiskt lexikon (Stockholm, 2002), 411f. Sandströms böcker utöver de 

som nämns i texten: Begreppsanalys på avvägar (Stockholm, 1944); Självhävdelse och neuros: En psykoana-

lytisk nyorientering, omarbetad svensk upplaga (Stockholm, 1945); Självhävdelse och neuros: En kausalana-

lytisk nyorientering, andra omarbetade upplagan (Stockholm, 1949); Rum, tid och medvetande (Stockholm, 

1950). 
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gogiken och filosofin verkade som psykoanalytiker och även publicerade flera fackböcker, 

både inom psykoanalys och inom filosofi. Det visade sig också att det fanns utrymme att 

komplettera redan befintlig forskning om Sandström. Min genomgång av hennes författarskap 

inom psykoanalys i relation till det som tidigare forskning tagit upp, visade att särskilt hennes 

neurosteori vore intressant att analysera. 

 

Tidigare forskning 

Tora Sandström omnämns i psykologen Nigel Moores artikel “Psychoanalysis in Scandinavia: 

Part One Sweden and Finland”, utgiven 1978, som en av grundarna av Finsk-Svenska psyko-

analytiska föreningen, 1934. Moore diskuterar också kort hennes studie av författaren Ernst 

Ahlgren och lyfter fram hennes intresse för människans aggressivitet.
4
   

     Idéhistorikern Franz Luttenberger undersöker i sin avhandling Freud i Sverige: Psykoana-

lysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900-1924, från 1989, (den mödosamma) 

spridningen av Freuds teorier i Sverige. Han nämner att Tora Sandström ”bedrev psykologisk 

rådgivning av ett slag som inte fanns inom de medicinska institutionerna”.
5
 Sandström nämns 

alltså som exempel på att psykoanalysen etablerades framför allt utanför medicinen och den 

offentliga sjukvården, men hon presenteras inte närmare. I min studie har Luttenbergers intro-

duktion till Freuds och Adlers idéer kommit till användning. 

     Den första studie som fokuserar på Sandström – och den hittills mest omfattande forsknin-

gen kring henne – är idéhistorikern Roger Qvarsells uppsats ”Tora Sandström och psykotera-

pins historia” i Lychnos, från år 1995.
6
 Qvarsell presenterar här Sandströms författarskap in-

om psykologi och filosofi, mot bakgrund av en beskrivning av mottagandet av Freud i Sverige 

från 1890-talet och framåt. Han ger också en beskrivning av samtidens intresse för psykoana-

lys och psykoterapi, striderna inom fältet och floran av olika metoder som gick under beteck-

ningen psykoterapi vid tidpunkten. Analysen av Sandströms böcker är emellertid översiktlig 

och lämnar utrymme för såväl fler perspektiv och teman som en fördjupad analys av de teman 

han tar upp.  

     Qvarsell hävdar att Sandström i En psykoanalytisk kvinnostudie är tydligt influerad av Alf- 

                                                 
4
 Nigel Moore, “Psychoanalysis in Scandinavia: Part One Sweden and Finland”, i Scandinavian Psychoanalyti-

cal Review 1/1978, 21f. Psykoanalytikerna i Norden organiserade sig i två landsövergripande föreningar, en 

finsk-svensk och en norsk-dansk. Se s.16f. 
5
 Franz Luttenberger, Freud i Sverige: Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900-1924 

(Stockholm, 1989), 358. 
6
 Roger Qvarsell, ”Tora Sandström och psykoterapins historia”, i Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria, 

1995. 
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red Adler, utan att hon nämner honom.
7
 Det finns skäl att diskutera frågan mer i detalj. Studi-

en av författarinnan är dessutom intressant att diskutera ur ett genusperspektiv. Qvarsells ana-

lys av Självhävdelse och neuros är kortfattad och kan fördjupas. Det finns skäl att diskutera 

Sandströms relation till Adler, som vid en djupare studie visar sig vara mångfacetterad. Även 

hennes relation till Wilhelm Reich förtjänar en analys. Vad gäller neurosteorins konsekvenser 

för barnuppfostran skriver Qvarsell om att hennes pedagogiska program ”[i] mer populär-

vetenskaplig form fick [...] till följd att Tora Sandström framhöll vikten av att föräldrar och 

lärare inte alltid skulle motverka vreden och aggressiviteten hos barn, eftersom detta kunde 

vara ångest- och neurosskapande.”
8
 Jag förmodar att han här syftar på radioföredragen från år 

1947-48. Diskussionen i Självhävdelse och neuros väljer Qvarsell att inte kommentera. 

Sandströms syn på barnuppfostran och relationen mellan föräldrar och barn är emellertid mer 

komplex än enbart en ståndpunkt om hanteringen av barns vrede, vilket jag vill lyfta fram och 

diskutera. 

     Enligt Qvarsell gjorde Sandström sin läroanalys hos Iwan Bratt, Johannes Irgens Strömme 

i Oslo och hos Alfhild Tamm.
9
 Harald Schjelderup, som Ingemar Nilsson i sin artikel från år 

2002 i Svenskt biografiskt lexikon nämner som Sandströms utbildningsanalytiker utöver 

Tamm, nämns inte. Eventuellt är det så att senare forskning rättat till denna uppgift. Det är 

således intressant att utforska eventuellt inflytande från Schjelderup.
10

  

     Per Magnus Johansson, psykolog, psykoanalytiker och idéhistoriker, har i Freuds psyko-

analys, en serie på (hittills) fyra band, utgivna 1999-2009, utforskat den freudska psykoana-

lysens historia i Sverige.
11

 I det första bandet ges en analys av Freuds texter och en presenta-

tion av psykoanalysens framväxt. Band 2, Arvtagare i Sverige, presenterar sex svenska psyko-

analytiker närmare.
12

 Tora Sandström nämns som en av de första psykoterapeuterna utan lä-

karbakgrund. Johansson nämner att hon gick i läroanalys hos Harald Schjelderup. Han häv-

dar också att Sandström från början av 1940-talet kände sig alltmer främmande för Freuds 

                                                 
7
 ”Den blandning av narcissism och bristande självtillit som hon finner hos Viktoria [sic!] Benedictsson är också 

en för tiden ganska karakteristisk kombination av Freuds och Adlers teorier”, Qvarsell, 132. 
8
 Qvarsell, 135. 

9
 Qvarsell, 128. 

10
 Harald Schjelderup (1895-1974), professor i filosofi och den första professorn i psykologi i Norge. Enligt 

Nigel Moore var Schjelderup den första som i Norge kämpade för psykoanalysens sak. Se Moore, 15. Alfhild 

Tamm (1876-1959), drivande i bildandet av Finsk-Svenska psykoanalytiska föreningen och landets första kvinn-

liga psykiater. Tamm publicerade endast skrifter om stamning, onani och barnpsykologi, vilket gör hennes skrif-

ter mindre intressanta att analysera i relation till Sandströms skrifter. Se Moore, 12f, 20f. 
11

 Per Magnus Johansson, Freuds psykoanalys: Band 1, Utgångspunkter (Göteborg, 1999); Band 2, Arvtagare i 

Sverige (Göteborg, 1999); Band 3, Arvtagare i Sverige, del 2 (Göteborg, 2003); Band 4, Inblickar i psykiatrins 

och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009 (Göteborg, 2009). 
12

 Dessa är Poul Bjerre, Emanuel af Geijerstam, Per Henrik Törngren, Ola Andersson, Lajos Székely samt Carl 

Lesche. 
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psykoanalys och att hon i Självhävdelse och neuros närmade sig Adlers teorier och fjärmade 

sig från Freuds. Med referens till ett opublicerat manuskript av Nils Haak, ”Svenska Psyko-

analytiska Föreningens tidigare historia”, från 1974, beskriver Johansson Sandströms praktik 

med att hon ”koncentrerade sig på att analysera den aktuella situationen; hon uppmanade även 

sina patienter att vara aggressiva”.
13

 

     Band 3, Arvtagare i Sverige, del 2, i Johanssons genomgång av psykoanalysens historia 

behandlar fyra analytiker.
14

 Tora Sandström omnämns igen kort som enda lekmanna-analy-

tiker i Finsk-Svenska psykoanalytiska föreningen år 1938. Johansson nämner också Sand-

ströms brev år 1945 till psykologiprofessorn John Landquist, där hon tar upp avsaknaden av 

utbildning i djuppsykologi i Sverige och läkarnas strävan att ta över all psykologisk rådgiv-

ning. Hon pläderar för att utbildningen ska knytas till ett psykologiskt institut.
15

  

     Idéhistorikern Suzanne Gieser ger i Psykoterapins pionjärer i Sverige en översikt över de 

psykodynamiska psykoterapiernas tidiga historia i Sverige. Studien sträcker sig från 1900-ta-

lets början till den första statliga psykoterapiutbildningen 1978, med fördjupning kring åren 

1926-1948, då en intensiv etablering pågick. Gieser fokuserar på de professionella nätverken 

och de organisatoriska aspekterna av psykoterapins tidiga historia, framom att teckna fylliga 

porträtt av personerna och deras idéer. Tora Sandström presenteras kort på en dryg sida. Utö-

ver biografiska uppgifter ger Gieser en kort beskrivning av Ist die Aggressivität ein Übel?. 

Presentationen är baserad på Qvarsells uppsats.
16

 Giesers presentation av en del av Adlers 

idéer har kommit till användning i min studie. 

     När det gäller tidigare forskning om neurosbegreppets historia kan vissa uppgifter hämtas i 

psykiatern och medicinhistorikern Henri F. Ellenbergers klassiska verk om den dynamiska 

psykiatrins historia, The discovery of the unconscious: The history and evolution of dynamic 

psychiatry, från år 1970.
17

 Ellenberger presenterar den dynamiska psykiatrins framväxt och 

fördjupar sig sedan i Pierre Janets, Freuds, Alfred Adlers och Carl Gustav Jungs bidrag. Han 

diskuterar både deras teorier och den praktiska verksamheten. I sin idéhistoriska analys lyfter 

han fram såväl biografiska aspekter, inomvetenskapligt inflytande som sociokulturella influ-

enser.  

     Franz Luttenberger ger i sin uppsats Neuroser och neuroterapi ca 1880-1914, från 1982, 

                                                 
13

 Johansson, Freuds psykoanalys, Band 2, Arvtagare i Sverige, 410, 466(citatet). 
14

 Dessa är Alfhild Tamm, Gunnar Nycander, Gösta Harding samt Stefi Pedersen. 
15

 Johansson, Freuds psykoanalys, Band 3, Arvtagare i Sverige, del 2, 304, 306f. 
16

 Gieser, Psykoterapins pionjärer i Sverige (Stockholm, 2009), 11f, 95f. 
17

 Henry F Ellenberger, The discovery of the unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry (New 

York, 1970). 
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en historisk bakgrund till neurosbegreppet och beskriver ”sekelskiftesmedicinens osäkerhet 

om neurosernas natur och etiologi”.18 Begreppet neuros skapades omkring 1770 av den skots-

ke läkaren William Cullen. Neurosernas uppkomst förknippades med funktionsstörningar i 

nervsystemet, närmare bestämt hjärnan. I takt med att neurologin utvecklades kunde man 

under 1800-talet hänföra en del nervösa sjukdomar till organförändringar, medan neurosen 

förknippades med frånvaron av anatomiska lesioner.
19

  

     Mot slutet av 1800-talet framstod enligt Luttenberger hysteri och neurasteni som de två 

stora allmänna neuroserna - två klart åtskilda symtomkomplex, om än med vissa berörings-

punkter.
20

 I och med att neuroserna uppfattades som nervsjukdomar syftade neurosbehand-

lingen till att återställa nervernas normala funktion. Behandlingen, dvs. ”neuroterapin” med 

Luttenbergers beteckning, omfattade fysikalisk, farmakologisk, psykisk terapi samt dietregler. 

Kring sekelskiftet kom dock psykoterapin att bli den centrala behandlingen. Den omfattade 

många olika metoder, som hypnotism, fransmannen Pierre Janets ”psykologiska analys” och 

Freuds psykoanalys, men också beteendeterapi.
21

 Den franske neurologen och 

hypnosterapeuten Jean-Marie Charcots uppfattning om hysterins psykologiska orsaker bidrog 

till neuroslärans utveckling mot mer psykologiska synsätt, framom somatiska 

orsaksförklaringar, medan den medicinska psykologin strävade att tolka de psykofysiologiska 

sambanden i neurofysiologiska och hjärnanatomiska termer.
22

  

     Den tämligen färska studie som huvudsakligen kretsar kring neurosens historia i Sverige är 

idéhistorikern Petteri Pietikäinens gedigna undersökning Neurosis and Modernity: The Age of 

Nervousness in Sweden, från 2007.
23

 Pietikäinen talar om “Det nervösa århundradet” 1880-

1980 och diskuterar neurosdiagnosens stora genomslag under decennierna kring sekelskiftet 

1900.
24

 I linje med ovanstående beskrivning konstaterar Pietikäinen att neurosen förknippades 

med svaga nerver. Han tar också upp att neurosen differentierades från den andra stora grup-

pen av psykiska sjukdomar, nämligen psykossjukdomarna, som till skillnad från neuroserna 

medförde bristande verklighetskontakt och påtagligt nedsatt social förmåga.
25

  

                                                 
18

 Luttenberger, Neuroser och neuroterapi ca 1880-1914, Inst. för idé- och lärdomshistoria, UU (Uppsala, 1982), 

10. 
19

 Luttenberger, Neuroser och neuroterapi ca 1880-1914, 1. 
20

 Båda tillstånden var svårdefinierade, med en mångfald olika symtom. De ansågs också båda bottna i ett med-

fött sjukligt anlag, men för hysterins del betonade man psykiska faktorer som utlösande, medan man för neuras-

tenins del framhöll fysiologisk överansträngning och utmattning. Hysterin kopplades vidare till det kvinnliga kö-

net, medan neurastenin förknippades med män i storstadsmiljö. Ibid, 2f, 9. 
21

 Luttenberger, Neuroser och neuroterapi ca 1880-1914, 10f, 13, 18f. 
22

 Ibid., 15, 19. 
23

 Petteri Pietikäinen, Neurosis and Modernity: The Age of Nervousness in Sweden (Leiden, Boston, 2007). 
24

 Ibid., 2f.  
25

 Ibid., 2. 
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     Efter första världskriget dominerade enligt Pietikäinen ett psykologiskt betraktelsesätt på 

neuroser. Begreppet innefattade olika medicinska och sociokulturella komponenter och be-

tecknade psykologiskt och psykosomatiskt illabefinnande som lämpade sig för psykoterapi. 

Neurosen kom att beteckna den gråa zonen mellan full hälsa och svår psykisk sjukdom – en 

zon som bredde ut sig och kom att innefatta allt vidare områden av mänskligt beteende.
26

 

Pietikäinen undersöker neurosens spridning i medicin och kultur, genom att fokusera på de 

professionella hjälparnas idéer och aktiviteter – framför allt neurologer, psykiatrar och psyko-

dynamiska terapeuter. Hans tes är att neurosen var en smittsam diagnos – den uppnådde stor 

popularitet inom medicinen på kort tid (cirka tio år) och accepterades också av allmänheten. 

Orsakerna till detta var enligt honom att diagnosen var en synnerligen elastisk kategori, som 

också svarade på yttre influenser, som teorier om mental hälsa och mänskligt beteende, domi-

nerande värderingar, sociala och kulturella processer samt folkliga uppfattningar om mänsk-

ligt liv och mänsklig natur. Den spreds till alla samhällsklasser och diagnostiserades hos både 

vuxna och barn. Neurosen var dessutom en nyttig åkomma för yrkeskåren inom psykisk medi-

cin och humanvetenskaperna.
27

 Pietikäinens slutdiskussion om neurosens försvinnande ur da-

gens sjukdomsklassificering är vidare intressant för min studie. 

     Vår tids psykologilitteratur innehåller ibland historiska översikter som kan bidra med upp-

gifter om förändringar i synen på neurosen. Dock rör det sig då i regel om de inomvetenskap-

liga förändringarna, medan utomvetenskapliga influenser lyser med sin frånvaro. Vi bör också 

vara uppmärksamma på tendensen till oproblematiserad framstegstro i inomvetenskaplig his-

torieskrivning. Psykoanalytikern Nancy McWilliams ger i sin lärobok Psykoanalytisk diag-

nostik: Att förstå personlighetsstruktur, från 1994, inledningsvis en historisk översikt över 

psykoanalytisk teori.28 Även psykoanalytikern Bo Sigrell berör i sin bok om narcissim psyko-

analysens historia.
29 Psykologerna Leif Havnesköld och Pia Risholm Mothander presenterar i 

sin lärobok Utvecklingspsykologi: Psykodynamisk teori i nya perspektiv, från 1995, psykoana-

lysens historia i fem ”vågor”, från Freud till nutid.30 Användbar är också psykologen Eva 

Magnussons initierade diskussion i Psykologi och kön: Från könsskillnader till genusperspek-

tiv, från 2002, när det gäller utvecklingspsykologins framväxt, evolutionsteorins inflytanden 

                                                 
26

 Pietikäinen, 4f. 
27

 Ibid., 6f. 
28

 Nancy McWilliams, Psykoanalytisk diagnostik: Att förstå personlighetsstruktur (Stockholm, 1994, 2001). 
29

 Bo Sigrell, Narcissism (1994, pocketupplaga, Stockholm 1999). 
30

 Leif Havnesköld & Pia Risholm Mothander, Utvecklingspsykologi: Psykodynamisk teori i nya perspektiv 

(Stockholm, 1995). 



10 

 

och synen på kön inom psykologi och psykoanalys.
31

 För definitioner av psykoanalytiska beg- 

repp är psykologen Stig Fhanérs lexikon användbart, trots utgivningsåret 1989, eftersom han 

utöver samtida förståelse även redogör för begreppens historik.
32

 Psykologen Per Saugstads 

översiktsverk över psykologins historia kan också bidra med uppgifter om psykoanalysens 

historia.
33

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra till historiseringen av neurosbegreppet, genom att historisera 

och problematisera begreppet hos en kvinnlig pionjär inom psykoanalysen i Sverige. En sådan 

begreppsanalys ger en ökad kunskap om de inomvetenskapliga förändringarna inom psyko-

analytisk teori, men kan också genom förankringen i samtida tankeströmningar säga något om 

tidsandan på ett mer övergripande plan. Valet av neurosbegreppet som ämne för en idéhisto-

risk studie motiveras av neurosdiagnosens stora genomslag under decennierna kring sekel-

skiftet 1900. Tora Sandström är intressant som kvinnlig pionjär och som den första psykotera-

peuten utan läkarbakgrund. Hon har dessutom hittills varit föremål för endast en kortare över-

siktlig studie. På en mer allmän nivå är min uppsats ett bidrag till psykologins historieskriv-

ning. 

     Den huvudsakliga frågeställningen är att undersöka och problematisera neurosbegreppet 

hos Tora Sandström. Frågeställningen omfattar följande delområden: 

 en beskrivning av Sandströms neurosbegrepp, inklusive skillnader mellan beskrivnin-

garna i hennes olika skrifter 

 en diskussion av begreppet i relation till annan samtida psykoanalytisk teori och andra 

samtida tankeströmningar  

 neurosbegreppets konsekvenser för Sandströms syn på barnuppfostran 

 neurosbegreppets konsekvenser för Sandströms syn på den terapeutiska praktiken 

 en diskussion av Sandströms neurosbegrepp i relation till vår tids syn på neurosen 

 

Teori och metod 

Min uppsats har teoretiskt en begreppshistorisk utgångspunkt, även om jag inte bedriver beg-

reppshistoria i dess strikta mening. Begreppshistoria som teori och metod vilar på insikten om 

                                                 
31

 Eva Magnusson, Psykologi och kön: Från könsskillnader till genusperspektiv (Stockholm, 2002). 
32

 Stig Fhanér, Psykoanalytiskt lexikon (Stockholm, 1989). 
33

 Saugstad, Per, Psykologins historia: En introduktion till dagens psykologi (Stockholm, 2001). 



11 

 

den historiska föränderligheten hos begrepp. Som idéhistorisk metod innebär det att man un-

dersöker begreppen i stället för systemen, -ismerna eller personerna. Förändringarna i den 

innebörd man givit olika begrepp återspeglar förändringar i tankeliv och samhälle.
34

 

Begreppshistoria är ett heterogent fenomen, men i exempelvis det historievetenskapligt orien-

terade uppslagsverket Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-

sozialen Sprache in Deutschland är studieobjektet, enligt idéhistorikern Mats Persson, ”cent-

rala begrepp i det politiska och sociala språket och dessas förändringar över tid”.
35

 Man foku-

serar här ”begreppsanvändningen vilket innebär att det inte är enskilda tänkare eller traditio-

ner och strömningar som står i centrum”.
36

 Min analys inbegriper såväl diskussioner av neu-

rosbegreppet på en mer diskursiv nivå  som en analys av begreppsanvändningen hos en en-

skild författare. Genom att fokusera och kontextualisera ett enskilt författarskap är min avsikt 

trots allt att bidra till historiseringen av neurosbegreppet. 

     En analys av neurosbegreppet hos Tora Sandström kan säga något om idélivet och socio-

kulturell historia på ett mer övergripande plan, inte endast om de inomvetenskapliga för-

ändringarna inom psykoanalytisk teori.
37

 Som vi kommer att se, avspeglar hennes neurosbeg-

repp samtida idéer om både kropp, kön och barnuppfostran. Mina analysresultat bekräftar så-

ledes Pietikäinens tes om neurosen som en kultursjukdom, det vill säga en sjukdom som är 

beroende av vad som anses ”normalt” och ”onormalt”, acceptabelt och oacceptabelt, friskt 

och patologiskt eller vanligt och avvikande i ett samhälle.
38

       

     I en jämförelse med vår tids syn på neurotiska störningar, kan begreppsanalysen visa på 

hur begreppet förändrats över tid, men också erbjuda oss ett perspektiv, som synliggör det 

historiskt tillfälliga i dagens synsätt. 

     Ett problem i det konkreta begreppshistoriska studiet, som idéhistorikern Bo Lindberg tar 

upp, är ”frågan hur mycket förändring av ett begrepps innehåll man skall tolerera innan det 

blir ointressant att följa det vidare, trots att beteckningen är densamma”.
39

 Det rör sig alltså 

om spänningen mellan ord och begrepp. Frågeställningen är relevant också för föreliggande 

studie. När det gäller neurosbegreppet sker betydande förändringar i begreppets innehåll un-

der dess cirka hundraåriga karriär, vilket är viktigt att uppmärksamma för att man ska ha en 

                                                 
34

 Bo Lindberg, ”Introduktion”, i Trygghet och äventyr: Om begreppshistoria, Bo Lindberg (red) (Stockholm, 

2005), 6f. 
35

 Mats Persson, ”Begreppshistoria och idéhistoria”, i Trygghet och äventyr: Om begreppshistoria, Bo Lindberg 

(red) (Stockholm, 2005), 15f, 16(citatet).  
36

 Persson, 16. 
37

 Jfr Pietikäinens motivering av sin studie på s.7 i Neurosis and modernity. 
38

 Pietikäinen, 8. 
39

 Lindberg, 10. 
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chans att förstå nyanserna i texter skrivna i olika tider. Dock har den huvudsakliga distinktio-

nen av neuros i förhållande till psykos kvarstått, vilket skapar en kontinuitet som ger en fast 

ram för neurosbegreppet, trots förskjutningarna i detaljinnehåll. Således kan det anses rimligt 

att följa neurosbegreppet som en entitet i historien.  

     Som kategori var däremot neurosen ett vagt begrepp under den tidsperiod jag studerar. Den 

inkluderade allt fler tillstånd och betecknade den gråa zonen mellan full hälsa och svår men-

talsjukdom
40

 – utan att av någon teoretiker ges en strikt definition som skulle ha varit allmänt 

accepterad. Utvecklingen av neurosbegreppet är vidare kopplad till historien hos andra när-

liggande beteckningar, som neurasteni, hysteri, psykogen depression, psykoneuros och trau-

matisk neuros.
41

 En begreppshistorisk studie av neurosbegreppet skulle kunna inbegripa även 

dessa begrepp eller vissa av dem. Tora Sandström nämner ibland olika neurostyper, som ån-

gesthysteri och tvångsneuros, men jag har valt att behandla neurosen hos henne som övergri-

pande kategori, eftersom kännetecknen hos de olika typerna inte ges särskild plats i hennes 

resonemang. 

     Min analys av Tora Sandströms neurosbegrepp utgår från en närläsning av hennes skrifter 

inom psykoanalys och psykologi. Läsningen åtföljdes av en tematisering av innehållet och 

därefter valet av neurosbegreppet som huvudsaklig frågeställning. Mitt val av neurosbegrep-

pet som fokus för undersökningen motiveras av fenomenets betydelse för Sandström och neu-

rosens stora betydelse i samtidens diagnostik av psykiskt illabefinnande. Rimligen spelar även 

min egen yrkeserfarenhet som läkare inom psykiatrin och mitt intresse för psykoterapi en roll 

i valet av frågeställning. Parallellt med karakteriseringen av Sandströms neurosbegrepp skapa- 

de jag en struktur utifrån olika aspekter på begreppet. I linje med ovanstående resonemang om 

neurosbegreppets vaghet i samtiden, ger Tora Sandström inte heller någon definition av beg-

reppet, utan beskriver fenomenet från olika synvinklar vilket jag baserat min struktur på. 

Därefter har jag kontextualiserat och problematiserat Sandströms neurosbegrepp i relation till 

såväl annan samtida psykoanalytisk teori, i Norden och internationellt, som andra samtida 

tankeströmningar. Jag valde också att anlägga ett genusperspektiv på hennes neurosbegrepp. 

Slutligen har jag kort diskuterat Sandströms neurosbegrepp i relation till vår tids syn på 

neurosen, för att visa hur begreppet förändrats över tid. 

     En invändning som man kunde göra mot mitt sätt att strukturera Sandströms neurosteori i 

större utsträckning än hon gjort själv, är – i linje med Quentin Skinner – att det finns en risk 

                                                 
40

 Se hänvisningarna till Petteri Pietikäinens studie på s.8f. 
41

 Beteckningarna på olika neurostyper från Pietikäinen, 2. Bo Lindberg framhåller på s.10 behovet av att analy-

sera även närliggande ord och begrepp. 
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att man som historiker skapar systematik och enhetlighet i ett författarskap som författaren 

inte skulle känna igen sig i.
42

 Jag har dock försökt undvika att bortse från diskrepanser i Sand-

ströms resonemang, vilket vore nödvändigt om man ville få dem att bli entydiga i en enhetlig 

motsättningsfri teori. Tvärtom lyfter jag fram och diskuterar de motsättningar jag upptäckt. 

Strukturen jag skapat har snarast varit ett sätt för mig att organisera de utsagor om neuroser 

som jag mött i Sandströms texter. 

     Närläsningen som metod innebär att jag undersöker enskilda textavsnitt och formuleringar 

i detalj, från olika synvinklar, vilket medför att framställningen för läsaren ställvis kan te sig 

omständlig och tungrodd, men jag ser detta som oundvikligt utifrån metoden. 

     Genomgående använder jag ”hon” som pronomen när en könsneutral position betecknas. 

 

Material 

Källmaterialet för min studie utgörs av Tora Sandströms skrifter inom psykoanalys och psy-

kologi. Jag behandlar alltså över huvud taget inte hennes utgivning inom filosofi. 

     Sandströms första bok En psykoanalytisk kvinnostudie: Ernst Ahlgren – Victoria Bene-

dictsson kom ut år 1935. Boken är en psykoanalytisk studie av författaren Ernst Ahlgren, 

pseudonym för Victoria Benedictsson. Sandström använder pseudonymen så när som vid ens-

taka tillfällen, men ger ingen förklaring till sin hållning. Rimligen är orsaken dels att hon un-

dersöker författarjaget via de skönlitterära verken – och författaren valt att publicera sig under 

pseudonym, dels att hon inte mött den levande författarpersonen. Jag använder mig av pseu-

donymen, eftersom Sandström gör det. Dock kan Sandströms bruk av pseudonymen uppfattas 

tvetydigt, eftersom hon trots allt är intresserad av människan bakom verket och hon kopplar 

utan problematisering verk till liv. Qvarsell konstaterar, också han, att Sandström ”förefaller 

ha tagit för givet att Victoria Benedictssons böcker var ett slags livsdokument och inte i mer 

egentlig mening litterära skapelser”.
43

 Kanske kan Sandströms förhållningssätt förklaras av 

samtida uppfattningar om analysen av skönlitterära verk. Eventuellt är det dessutom av bety-

delse att det rör sig om en kvinnlig författare. Kvinnors skrivande har av tradition setts som 

mer subjektivt än mäns. 

     Sandströms källor i analysen av Ernst Ahlgren är, förutom hennes skönlitterära verk, dels 

hennes dagboksanteckningar och brev samlade av vännen Axel Lundegård, dels Axel Lunde-

gårds roman Elsa Finne, från 1913, som enligt Sandström delvis bygger på Ernst Ahlgrens 

                                                 
42

 Quentin Skinner, Visions of politics, Vol. 1: Regarding Method (Cambridge, 2002), 67f, 70, 77. 
43

 Qvarsell, 129. 
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självbiografiska anteckningar. Hon använder också biografier och analyser av Ernst Ahlgrens 

och Georg Brandes författarskap. I texten hänvisar Sandström framför allt till Ellen Keys 

skrift Ernst Ahlgren: Några biografiska meddelanden från 1889, Ingrid af Schulténs bok 

Ernst Ahlgren: En litterär studie från 1925, Sven Linders skrift Ernst Ahlgren i hennes roma-

ner: Ett bidrag till det litterära åttiotalets karakteristik från 1930 samt Holger Ahlenius bok 

Georg Brandes i svensk litteratur till och med 1890: Hans ställning och inflytande från 1932. 

I litteraturförteckningen finns fler böcker och artiklar om Ahlgren och Brandes samt en del av 

Georg Brandes skrifter.
44

  

     Jag ansluter mig till Qvarsells ståndpunkt att Sandström från början verkar ha en bestämd 

bild av författarinnans neurotiska problematik.
45

 

     Enligt Qvarsell var En psykoanalytisk kvinnostudie av allt att döma tänkt som doktorsav-

handling, men John Landquist, professor i psykologi och pedagogik i Lund, avvisade den, pga 

att han ansåg att arbetet var alltför ojämnt. Han berömde iakttagelserna om Benedictsson, men 

tyckte boken led av en utpräglad freudiansk ortodoxi. Qvarsell antar att det kanske också var 

svårt att avgöra vilket akademiskt ämne boken tillhörde, litteraturhistoria eller psykologi. 

Dessutom kanske en så pass spekulativ psykologisk analys vid den här tiden inte kunde 

passera som vetenskap.
46

 Enligt Ingemar Nilsson fick boken överlag ett ganska gott motta-

gande, trots att många påtalade den uttalade freudianska tendensen.
47

 

     År 1939 kom så Tora Sandströms andra bok, Ist die Aggressivität ein Übel? (i direkt över-

sättning till svenska Är aggressivitet av ondo?), som kan sägas vara hennes uppgörelse med 

Freud och ett försök att formulera en egen neuroslära. Enligt Qvarsell tyder valet att publicera 

sig på tyska på att Sandström hade en förhoppning att nå både svenska och tyskspråkiga kolle-

gor.
48

 Emellertid fick boken inte något större gensvar, antagligen bland annat pga krigsutbrot-

tet.
49

 År 1945 publicerade Sandström en omarbetad svensk utgåva med titeln Självhävdelse 

och neuros: En psykoanalytisk nyorientering. I denna version frigör sig Sandström, enligt 

Qvarsell, mer från Freud än i originalutgåvan.
50

 Även denna fick enligt Qvarsell ett ”ganska 

svalt bemötande”. Många berömde hennes kritik av Freud, men ”ansåg att hennes egen lära 

om aggressiviteten var illa underbyggd och dessutom inte så originell som hon själv hade för-

                                                 
44

 I appendix ges en förteckning av dessa referenser.  
45

 Qvarsell, 129. 
46

 Qvarsell, 129. 
47

 Nilsson, 411f. 
48

 Qvarsell, 133. 
49

 Nilsson, 412. 
50

 Qvarsell, 132f. Då jag inte behärskar tyska, har jag läst endast de svenskspråkiga utgåvorna. 
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sökt göra gällande”.
51

 År 1949 utkom en andra upplaga av boken på svenska, med några få 

ändringar. Ett teorikapitel hade flyttats längre bak i boken och Sandström hade tillfört enstaka 

nya kortare kommentarer samt kursiverat centrala passager. Undertitelns ”psykoanalytisk” ha-

de bytts ut till ”kausalanalytisk”, eftersom de svenska freudianska analytikerna velat reservera 

beteckningen psykoanalys för ortodoxa freudianer. Sandström gör i Självhävdelse och neuros 

ytterst få hänvisningar till Freuds eller andra psykoanalytikers texter, och någon litteraturför-

teckning finns heller inte. Sidhänvisningarna i min text hänvisar till den andra svenska uppla-

gan från 1949. 

     Tora Sandström medverkade år 1943 i Själens läkarbok med artikeln ”Arbetshämningar, 

hur de uppstå och övervinnas”.
52

 Boken, som behandlar neurosens olika uttryck, riktar sig en-

ligt förordet till både sjuka och friska människor som ”känna behov av handledning i mental-

hygien”
53

 – detta område som växte fram med stort genomslag under tidsperioden. Sand-

ström behandlar i sin artikel sambandet mellan hämmande uppfostran och senare neurotiska 

symtom. Hon presenterar lättfattligt sin uppfattning om självhävdelsens och aggressionens 

betydelse och hur ”den nya psykologiens” nya kunskaper på området möjliggör ett förebyg-

gande av neurotiska problem och i vissa fall effektiv behandling.  

     I slutet av 1940-talet medverkade Sandström i ett antal radioprogram för allmänheten om 

psykologiska frågor. En del av dessa finns bevarade i Radiotjänsts publikationsserier och de 

ingår i mitt källmaterial. De av Sandströms radioföredrag som finns bevarade gick under tit-

larna ”Vreden”, ”Modet”, ”Vi har alla en Hitler inom oss” samt ”Medvetet och undermedve-

tet”.
54

  

     I september 1949 publicerade Sandström artikeln ”Aggressionsproblemet” i tidskriften 

Samtid och framtid.
55

 I artikeln beskriver hon betydelsen av aggression och hämning av den-

na. Hon beskriver också kort psykoanalytisk metod. 

     I tolkningen av Sandströms skrifter använder jag mig, förutom av sekundärlitteratur, även 

av en del samtida källor, framför allt två av psykoanalytikern och filosofen Harald Schjelde-

rups böcker inom psykoanalys. Hans bok Mitt barn är nervöst om barnuppfostran gavs ut på 

                                                 
51

 Qvarsell, 135. 
52

 Sandström, ”Arbetshämningar, hur de uppstå och övervinnas”, i Själens läkarbok: Handledning i mental-

hygien för envar (Stockholm, 1943). 
53

 ”Förord”, i Själens läkarbok, 6. 
54

 ”Vreden” och ”Modet”, i Laster och dygder: radioföredrag 1947-48 (Stockholm, 1948); ”Vi har alla en Hitler 

inom oss”, i Känn dig själv: radioföredrag 1948 (Stockholm, 1948); ”Medvetet och undermedvetet” i Hörde ni?, 

årgång 2, nr 3 (Stockholm, 1949). 
55

 Sandström, ”Aggressionsproblemet”, i Samtid och framtid: Tidskrift för idépolitik och kultur, årgång 6, 

7/1949. 
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svenska år 1938 och neurosteoriboken Neuroserna och den neurotiska karaktären år 1940.
56

 

Som vi sett gick Sandström i utbildningsanalys hos Schjelderup, vilket innebär att det är rim-

ligt att utgå ifrån att hon influerats av honom, både genom relationen till honom som psyko-

analytiker och genom hans böcker, som vi kan anta att hon intresserat sig för.  I Tora Sand-

ströms första bok En psykoanalytisk kvinnostudie, som kom ut år 1935, refereras i litteratur-

förteckningen till Schjelderups bok Psykologi på norska, från år 1929.
57

 Vid tillkomsten av Ist 

die Aggressivität ein Übel? kan Sandström ha läst hans bok Mitt barn är nervöst, som föru-

tom tankar om barnuppfostran även innehåller en del resonemang om neurosers uppkomst. 

Schjelderups senare bok från 1940 kan ha influerat Sandström i den omarbetning hon gjorde 

inför den svenskspråkiga utgåvan som kom 1945. Det är rimligt att anta att Harald Schjelde-

rup influerat Sandström på ett avgörande sätt, även om det är omöjligt att bevisa influens ef-

tersom Sandström själv inte i Självhävdelse och neuros nämner Schjelderup. Roger Qvarsell 

diskuterar över huvud taget inte Schjelderup i sin uppsats om Tora Sandström. 

     Utöver Schjelderups böcker har jag när det gäller annan samtida litteratur läst Fri uppfost-

ran?, en liten skrift utgiven år 1949 av Skandinaviska föreningen för praktisk psykologi och 

även konsulterat en del samtida ordböcker och uppslagsverk för definitioner av psykoanaly-

tiska begrepp. 

 

Disposition 

Uppsatsen är disponerad utifrån frågeställningarna. Detta inledande kapitel har presenterat 

tidigare forskning, syfte och frågeställningar, teori och metod samt materialet för studien. I 

nästa kapitel, dvs. kapitel 2, analyserar jag Tora Sandströms neurosbegrepp i relation till 

annan samtida psykoanalytisk teori samt andra samtida tankeströmningar. I kapitel 3 

diskuteras neurosbegreppets konsekvenser för Sandströms syn på barnuppfostran, medan 

kapitel 4 ägnas neurosbegreppets konsekvenser för hennes syn på den terapeutiska praktiken. 

I kapitel 5 slutligen sammanfattas och diskuteras uppsatsens resultat. Detta kapitel innehåller 

också en diskussion av Sandströms neurosbegrepp i relation till vår tids syn på neurosen. 

                                                 
56

 Schjelderup, Mitt barn är nervöst, originalets titel Nevrose og opdragelse, Oslo, 1937 (Stockholm, 1938); 

Neuroserna och den neurotiska karaktären (Stockholm, 1940).  
57

 Harald Schjelderup, Psykologi, (Oslo, 1929). Detta är en bok om psykologi för allmänheten. Den tar upp det 

normala psykets olika funktioner och personlighetens utveckling, men Schjelderup nämner också kort psyko-

neurosers koppling till framför allt sexuella faktorer. Förutom Freud nämns också Adler och hans betoning av 

mindervärdeskomplexets betydelse. 
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2 Tora Sandströms neurosbegrepp 

 

Min analys av Tora Sandströms två böcker inom psykoanalys visar på ett antal olika karakte-

ristika för neurosbegreppet hos Sandström. Vissa drag går igen i båda böckerna, medan andra 

förekommer bara i den ena av de två. I detta kapitel presenterar jag en sammanställning av 

kännetecknen för Sandströms neurosbegrepp och diskuterar dem i relation till de mest cent-

rala tänkare hon influerats av. Sandströms relation till Freud är här väsentlig, eftersom hon 

själv lyfter fram sin ståndpunkt som ett alternativ till hans teori – men jag tar också upp andra 

viktiga gestalter. I förekommande fall diskuterar jag även Sandströms neurosbegrepp i rela-

tion till olika samtida strömningar och samhälleliga fenomen. 

     I huvudsak utgår jag från framställningen i Självhävdelse och neuros, eftersom den inne-

håller mer teoretiska resonemang kring begreppet än En psykoanalytisk kvinnostudie, och 

använder den senare som komplement och jämförelsematerial, och visar på skillnader och 

likheter mellan de två. När det gäller narcissismens neurotiska förtecken ligger dock tyngd-

punkten på En psykoanalytisk kvinnostudie, eftersom diskussionen om narcissism är mer om-

fattande i den. I vissa sammanhang hänvisar jag också till Sandströms radioföredrag. I det 

sista avsnittet tar jag slutligen upp två symtom som Sandström redogör för hos Ernst Ahl-

gren, men som saknas i hennes senare neurosdiskussion i Självhävdelse och neuros. 

 

Bristande självhävdelse 

När det gäller uppkomsten av neuroser är Tora Sandströms mest centrala invändning mot 

Freuds teori att han fokuserar på brister i libidoutvecklingen, dvs. sexualhämning som den 

mest väsentliga faktorn.
58

 Själv betonar hon betydelsen av bristande självhävdelse. Självhäv-

delsen hos Sandström är ett uttryck för självbevarelsedriften och den står i relation till feno-

men som affekter och vilja, självkänsla och självständighet. Särskilt möjligheten att uttrycka 

vrede är central hos Sandström och hämmad aggressivitet enligt henne ofta en viktig bes-

tåndsdel i neurosutveckling. I detta första avsnitt ska jag redogöra för självhävdelsens feno-

men hos Sandström och hur brister i denna hänger ihop med aggressionshämning, jagsvaghet 

och osjälvständighet i hennes neurosmodell.  

                                                 
58

 Hon betonar dock att hon erkänner hans pionjärinsatser på området; se s.37 i Självhävdelse och neuros: En 

kausalanalytisk nyorientering där Sandström uttrycker att Freud ”gjort ett banbrytande arbete” när det gäller 

”kunskapen om skadorna som uppkommer i själslivet av hämningen av de libidinösa känslorna”. Hädanefter 

kommer jag inte att skriva ut hela titeln, utan endast Självhävdelse och neuros. 
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Den tidiga Freud antar förekomsten av två grupper av urdrifter hos människan, nämligen 

sexualdrifterna, dvs. libido, och självbevarelse- eller jagdrifterna. Dessa två står i Freuds klas-

siska teori mot varann.
59

 Jaget (egentligen det manliga jaget) förtränger sexualdriften för att 

undgå kastration. Freud utreder inte jagdrifterna närmare, utan fokuserar helt på sexual-

driften.
60

 Sexualdriften riktas under individens utveckling mot skilda objekt under skilda ut-

vecklingsfaser. Under infantilperioden, dvs. barnets första fem år, genomgår libido tre faser – 

oral, anal och fallisk fas – som fått sina namn utifrån de kroppszoner från vilka driften utgår. 

Barnets begär riktas under infantilperioden först mot den egna kroppen, därefter modern och 

slutligen båda föräldrarna. Neuroser uppkommer enligt Freud när den normala libidoutveck-

lingen hämmas, och framför allt är oidipuskonflikten, kulmen för den falliska fasen, här cent-

ral; en bristfällig hantering av oidipuskonflikten skapar en grogrund för neurosutveckling, en-

ligt Freud, pga övermäktig kastrationsångest.
61

 En viktig aspekt är att Freud i sin teori utvid-

gade begreppet sexualitet i två avseenden. För det första frikopplade han sexualiteten från 

könsfunktionen och såg den som en kroppsfunktion som allmänt strävar efter lust och som 

först i samband med puberteten kopplas till fortplantningen. För det andra införlivade han i 

begreppet även vänskap, vilket gav det en vidare innebörd, som termen kärlek. Termen psy-

kosexualitet markerar den här utvidgningen.
62

 

     Tora Sandström antar som den tidiga Freud existensen av de två driftergrupperna sexual-

drift och självbevarelsedrift – och definierar dem därför inte, som jag förstår det – men menar 

att Freud felaktigt ger sexualdriften den största betydelsen vid neurosutveckling. Själv anser 

hon att sexualhämning visserligen ofta förekommer vid neuroser, men att detta inte är den vä-

sentliga faktorn. Oftast föregås sexualhämningen av hämning av självhävdelsen, vilket försvå-

rar sexualhämningens konsekvenser för individen.
63

 

     Vad innebär då självhävdelse för Tora Sandström? Självhävdelsen är ett uttryck för själv-

bevarelsedriften – alltså en del i den ena av urdrifterna – och den är nödvändig för en normal 

utveckling.
64

 Föräldrarnas samspel med barnet ska lära det sund självbevarelse, ”att värna om 

                                                 
59

 År 1920, i Jenseits des Lustprinzips presenterar Freud en ny driftteori, och inför en dödsdrift, så att motsättnin-

gen nu står mellan livs- (dvs. sexual- och självbevarelsedrifterna) och dödsdrifter. Luttenberger, Freud i Sverige: 

Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900-1924, 26, 40. 
60

 Luttenberger, Freud i Sverige, 26. 
61

 Luttenberger, Freud i Sverige, 26, 34, samt Självhävdelse och neuros, 16, 156. Enligt Stig Fhanér antog Freud 

att neurosen alltid, på ett eller annat sätt, har anknytning till oidipuskomplexet, se Psykoanalytiskt lexikon, 

(Stockholm, 1989), s.151. Även Harald Schjelderup hävdar att det är oidipus- och kastrationskomplex som enligt 

Freud är den viktigaste grundvalen för neurosen, se Schjelderup, Neuroserna och den neurotiska karaktären, 

124. 
62

 Luttenberger, Freud i Sverige, 27. 
63

 Självhävdelse och neuros, 11, 14, 36f, 159. 
64

 Ibid.,11. 
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både kroppens och själens frihet”.
65

 Det handlar om att få tillåtelse av uttrycka sina affekter 

och sin vilja. På så sätt bygger man också upp en självkänsla, som innebär en känsla av ”egen-

värde” och att man inte huvudsakligen är beroende av andras uppskattning.
66

  

     I samspelet med föräldrarna lär sig barnet självbevarelse genom att anamma de gränser och 

skyddsmekanismer som föräldrarna ger uttryck för. Ångesten fungerar här, enligt Sandström, 

i självbevarelsens tjänst. Den signalerar fara för barnet och uppmanar till åtgärder för att av-

värja faran. Ifall barnets ångest för faror blir alltför hög eller ifall livsbefrämjande impulser 

förknippas med ångest blir ångesten inte självbevarande utan destruktiv. Ett övermått av ån-

gest försvagar den framväxande personligheten.
67

 

     En inskränkning av självbevarelsedriften, dvs. hämning av självhävdelsen genom förbud, 

skapar en grogrund för neurotisk utveckling. Alltför hög ångest genom alltför många förbud 

och bortträngning av tankar, fantasier, känslor och viljeimpulser binder alltför mycket energi, 

vilket försvagar den normala självhävdelsen. Självhävdelsen försvagas också genom att affek-

terna som skulle användas i dess tjänst är bortträngda och bortom jagets tillgång.
68

  

     Följden blir en försvagad självkänsla som kompenseras med s.k. falsk självhävdelse vilket 

skapar en s.k. neurotisk karaktär, som i sin tur utgör grogrunden för de neurotiska symto-

men.
69

 Det hämmade reaktionsmönstret märks hos den vuxna neurotikern exempelvis genom 

att hon inte omedelbart reagerar om någon förolämpar henne, utan kanske inser vad som skett 

först långt senare, ibland t.o.m. åratal senare. Den uteblivna reaktionen påverkar emellertid 

självkänslan, för på ett omedvetet plan vet personen om att hon blivit kränkt, men då hon inte 

har förmågan att försvara sig noterar hon inte angreppet.
70

 

     Hämningen av självhävdelsen kan också skapa en s.k. trotskaraktär. Trotset är enligt Sand- 

ström en inadekvat självhävdelse, vilket jag tolkar som en ekvivalent till den falska självhäv-

delsen. En felaktig uppfostran skapar alltså antingen alltför stor foglighet – vilket är det farli-

gaste” enligt Sandström – eller en trotskaraktär, hos vilken affekterna åtminstone delvis riktas 

                                                 
65

 Självhävdelse och neuros,13. 
66

 Ibid., 171. På s.14 konstaterar Sandström att ordet självhävdelse ”får […] fattas i sin vidaste betydelse, så att 

det innefattar alla adekvata yttringar av självbevarelsedriften”. 
67

 Ibid., 13f. 
68

 Självhävdelse och neuros, 14, 20. Ett liknande resonemang om hämningar och ångestutveckling återfinns i 

radioföredraget ”Medvetet och undermedvetet” från 1949, på s.187f. 
69

 Självhävdelse och neuros, 73. Sandström definierar emellertid inte begreppet falsk självhävdelse i sin bok. 

Begreppet neurotisk karaktär definieras heller inte, men återfinns hos Harald Schjelderup, se nedan s.19. I 

radioföredraget ”Medvetet och undermedvetet” från 1949 uttrycker Sandström på s.189 att ”neurotisk karaktär” 

”naturligtvis [är] ett mycket svävande begrepp. I grunden har nog alla människor en mer eller mindre neurotisk 

karaktär – åtminstone när man sätter kravet på full själslig hälsa mycket högt.” Wilhelm Reich (1897-1957) dela-

de 1933 upp neuroserna i två kategorier: symtomneuroser och karaktärsneuroser. Se McWilliams, Psykoanaly-

tisk diagnostik, 72f. 
70

 Självhävdelse och neuros, 82f. 



20 

 

utåt men på ett inadekvat sätt, vilket skapar konflikter med omgivningen.
71

 

     Sandströms fokus på självbevarelsen framom libido visar på hennes förmodade orientering 

 mot psykoanalytikern Alfred Adler.
72

 Adler avvisar nämligen Freuds tanke om libidon som 

den dominerande psykiska energikällan och talar i stället om tre jämnstarka drivkrafter, själv-

bevarelse-, köns- och socialdrift.
73

 Främst förknippas Adler med tankarna om individens min- 

dervärdeskänsla, som enligt honom har sin grund i barnets hjälplöshet. Hos vissa individer 

kan känslan utifrån bl.a. en mindervärdighet i ett organ eller en kroppsfunktion, positionen i 

syskonskaran, eller felaktig uppfostran utvecklas till ett mindervärdeskomplex. Omedvetet 

försöker då individen kompensera mindervärdeskänslan, vilket kan skapa en neuros, som ytt-

rar sig i inadekvata tanke- och beteendemönster, en neurotisk livsstil. Neurosen ses alltså som 

ett misslyckat kompensationsförsök.
74

 Sandström tycks hålla med Adler när det gäller minder-

värdeskänslans uppkomst genom felaktig uppfostran, men hon tar avstånd från tanken om att 

alla barn skulle känna sig mindervärdiga
75

 och förhåller sig heller inte till Adlers syn på 

kroppslig mindervärdighet. Att en inadekvat kompensation av mindervärdeskänslan leder till 

en neurotisk livsstil liknar Sandströms syn på falsk självhävdelse, men hennes syn på själv 

hävdelsen tycks i övrigt avvika från Adlers. 

     I Självhävdelse och neuros opponerar hon sig öppet mot vad hon uppfattar som Adlers 

uppfattning om självhävdelse som ett neurotiskt uttryck för fåfänga, ärelystnad och en önskan 

om att behärska omgivningen. Adler hävdar att vi i vårt hierarkiserade samhälle alltid strävar 

efter överlägsenhet gentemot andra för att känna oss säkra. Neurotikern försöker, när hon inte 

klarar detta, behärska omgivningen genom att förminska sin egen potential, bli passiv eller 

uppvisa avvikande beteenden – detta för att skapa sig en privilegierad ställning, få makt över 

omgivningen och slippa livets krav.
76

  

     Sandström anser tvärtom att en frisk person inte strävar efter att alltid överträffa andra, 

utan efter att finna utlopp för sina krafter – och förfogar man över sina krafter, så har man 
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 Självhävdelse och neuros, 177f. 
72

 Ingemar Nilssons artikel i SBL, liksom Qvarsell och Gieser, anger att Sandström under 1930-talet alltmer ori-

enterade sig mot Adler. Alfred Adler (1870-1937), Freuds lärjunge som under 1911 lämnade gruppen kring 

Freud, då hans ståndpunkter inte längre var förenliga med Freuds. Adler utvecklade småningom sin s.k. individ-

psykologi, som på många sätt avviker från Freuds teori, vilket jag med rådande utrymme inte kan gå in på. 

Luttenberger, 70f. 
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 Sandström diskuterar dock inte en socialdrift. 
74

 Luttenberger, 71, Suzanne Gieser, Psykoterapins pionjärer i Sverige, 70. 
75

 ”De flesta föräldrar och barnpsykologer kan bekräfta att redan spädbarnet av naturen besitter en utomordentlig 

självkänsla.”, i Självhävdelse och neuros, s.75. 
76

 Självhävdelse och neuros, 73ff. Sandströms tolkning av Adler – individens vilja till makt och neurotikerns 

variant av detta - stämmer i stort överens med Giesers tolkning av honom i Psykoterapins pionjärer i Sverige, 

s.67-71. Även Henri F. Ellenberger beskriver neurotikerns inadekvata självhävdelse hos Adler, se The discovery 

of the unconscious: The history and evolution of dynamic psychiatry, 606f, 612f. 



21 

 

”den inre säkerhet som yttrar sig som normal självhävdelse”, som en fast punkt i tillvaron.
77

 

Självhävdelsen innebär för henne en fungerande kontakt med omgivningen, medan Adler, 

enligt henne, ser den som neurotisk och anser att den borde ersättas med en ”gemenskaps-

känsla”.
78

 Den sociala samhörighetskänslan hos människan innebär för Adler, enligt Gieser, 

en egenskap ”som inte bygger på kraftmätning och självhävdelse utan på ett kreativt sam-

spel”.
79

 

     Adler tycks alltså, uttryckt med Sandströms begreppsapparat, diskutera den falska själv-

hävdelsen och alls inte något som kunde kallas en sund självhävdelse. Enligt min mening 

skiljer hon här ut sig från Adlers syn. Varken Qvarsell eller Gieser tar upp Sandströms posi-

tionering mot Adler, utan betonar endast influenserna från honom. 

     Den norske psykoanalytikern Harald Schjelderups beskrivning av neurosen påminner myc-

ket om Sandströms – trots att hon inte nämner honom som influens. Som jag nämnt gick 

Sandström i utbildningsanalys hos Schjelderup, vilket talar för att han spelade en viktig roll 

för henne. I Mitt barn är nervöst från 1938, skriver Schjelderup om den ”nervösa karaktären”, 

som inte är nedärvd utan en utvecklingsprodukt, ofta ett resultat av uppfostringsfel.
80

 Det rör 

sig om hämning av barnets känslor och impulser, genom att de förknippas med ångest och 

skuldkänslor, vilket försvagar självkänslan.
81

 I Neuroserna och den neurotiska karaktären 

skriver Schjelderup om den neurotiska ångesten, som enligt honom leder till neurotisk häm-

ning, mindervärdeskänsla och beroende – alla kännetecken för den s.k. neurotiska karaktären. 

Hämningen innebär, som hos Sandström, ett automatiskt undertryckande av impulser pga ån-

gestreflexer. Bakgrunden kan vara att neurotikern som barn i traumatiska situationer överväl-

digats av känslor, men inte kunnat ge utlopp för dem. Att på detta sätt överväldigas av intryck 

som man står maktlös inför, väcker ångest, vilket leder till att barnet också senare i liknande 

situationer reagerar med ångest och börjar försöka undvika att hamna i en sådan hjälplös situ-

ation igen. Ångesten skapar vidare en känsla av osäkerhet, otillräcklighet och mindervärde, 

som kan överkompenseras med skrytsamt, alltför självsäkert beteende eller storhetsföreställ-

ningar om att vara mer värd än andra.
82

 Detta påminner om Sandströms fenomen falsk själv-  

hävdelse.     
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 Självhävdelse och neuros, 73ff, 74(citatet). 
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 Ibid., 73. Även denna tolkning av Adler får stöd i Giesers redogörelse i Psykoterapins pionjärer i Sverige, 
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 Schjelderup, Neuroserna och den neurotiska karaktären, 43-49, 138ff. 
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     Neurotikern kan enligt Schjelderup även dölja sin mindervärdeskänsla genom krampaktig 

strävan efter makt, inflytande eller status
83

 – vilket liknar Adlers syn på självhävdelse. De 

neurotiska säkerhetsåtgärderna står hos Schjelderup i motsättning till ”den sunda människans 

naturliga självhävdelse”.
84

 Således talar han om en sund eller positiv självhävdelse som står i 

motsats till neurotikerns på olika sätt bristfälliga, kompensatoriska försök till självhävdelse – 

liksom Sandström. Som jag nämnt saknas i Qvarsells uppsats uppgiften att Sandström gick i 

utbildningsanalys hos Schjelderup. Någon diskussion om likheterna mellan deras neurosbeg-

repp finns heller inte. Min analys tyder på ett inflytande från Schjelderup, vilket alltså är 

något den tidigare forskningen om Sandström inte uppmärksammat. 

 

I En psykoanalytisk kvinnostudie antar Sandström i sin diskussion om Ernst Ahlgrens exhibi-

tionistiska drag att Ahlgren också var ”konstitutionellt mycket exhibitionistisk” så att hon tro-

ligen skulle ha sökt sig till offentlighet och konstnärligt skapande även utan ”de hämningar 

som alstrat ett nevrotiskt självhävdelsebegär”.
85

 Det s.k. nevrotiska självhävdelsebegäret ytt-

rar sig alltså som exhibitionism, vilket i Sandströms analys utgör ett neurotiskt beteende.  

     Hur ska vi förstå begreppet självhävdelse i detta sammanhang? En möjlig tolkning vore att 

Sandström på detta stadium i sin karriär fortfarande är enig med Adler om att självhävdelsen 

som fenomen alltid är neurotisk, men kursiveringen av ordet tyder på att hon skiljer på neuro-

tisk och sund självhävdelse. Jag tolkar således termen neurotisk självhävdelse som en ekviva-

lent till ovannämnda falska självhävdelse – alltså att Ahlgren för att kompensera sin bristande 

självhävdelse och försvagade självkänsla försökte hävda sig på ett konstlat sätt, som inte stod 

i samklang med en ”inre säkerhet”. Min tolkning får vidare stöd av den fortsatta diskussionen 

om hur Ahlgren lidit av den ständiga bortträngning av sina känslor och den förställning av sig 

själv, som hon tvingats till i anpassningen till sina föräldrar.
86

 Sandström lyfter alltså fram af-

fekthämningen som grund för neurosutvecklingen hos Ahlgren, vilket är i linje med teorin om 

bristande självhävdelse, trots att hon inte använder ordet självhävdelse i detta sammanhang. 

      Begreppet självhävdelse förekommer för övrigt endast ett fåtal gånger i En psykoanalytisk  

kvinnostudie. Detta är anmärkningsvärt med tanke på den stora betydelse Tora Sandström ger 

fenomenet i sin senare, teoretiskt inriktade bok. Begreppet förekommer där i samband med 

beroendeproblematik, till vilket jag återkommer i avsnittet om osjälvständighet.   
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     Inte heller självkänsla eller självbevarelsedrift diskuteras. Hur kan vi förstå det? Till största 

del förklaras det förmodligen av att Sandström, när hon skriver Självhävdelse och neuros, 

bygger på en flerårig arbetserfarenhet inom psykoterapi, som hon inte hade när hon skrev En 

psykoanalytisk kvinnostudie. Troligtvis återspeglar det också hennes orientering mot Adler, 

men det finns vidare skäl att fråga sig vilken betydelse det har att psykobiografin behandlar en 

kvinnlig författare, som hävdat sig på sätt som kanske strider mot Sandströms dåvarande 

kvinnosyn. Jag återkommer till diskussionen om neuros och kön i ett senare avsnitt. 

 

Aggressionshämning 

Som vi sett ovan betonar alltså Tora Sandström affekthämningens betydelse vid neurosers 

uppkomst. Särskilt betydelsefull för henne är hämningen av aggressiviteten. Hon ser aggres-

sionen som en yttring av självbevarelsedriften, som en av dess partialdrifter. Vårt behov av att 

kunna försvara oss gör att hon menar att ett bättre ord för självbevarelsedriften vore ”försvars-

drift”.
87

 Hon opponerar sig här mot Freuds sätt att betona aggressionens destruktiva sida.  

     Hos den tidiga Freud är aggressionen ett uttryck för ett komplicerat spel mellan sexual-

drifterna och självbevarelsedrifterna. Under barnets tidiga utveckling framträder aggressivitet 

särskilt tydligt under den anal-sadistiska fasen, enligt Freud. Barnet strävar då efter att domi-

nera omgivningen.
88

 Sandström understryker däremot vid flera tillfällen att aggressivitet inte 

automatiskt ska kopplas till libido.
89

 Vid sin revision av driftteorin 1920 sammanför Freud 

sexual- och självbevarelsedrifterna till en grupp som han benämner livsdrifter, eros. Motpo-

len till eros blir nu dödsdrifterna, vars mål är destruktion. Om dödsdriften riktar sig mot om-

världen benämns den ”aggressionsdrift”, skriver Fhanér i sin genomgång av Freuds aggres-

sionsbegrepp. Aggressionsdriften uppträder aldrig isolerad, utan endast i en sammansmältning 

med eros.
90

 Teorin är abstrakt och svår att omsätta i en praktisk förståelse, vilket Sandström 

också poängterar. Hon tar helt avstånd från tanken om en dödsdrift – vilken hon ser som allt-

för spekulativ och ovetenskaplig, och påtalar att den tillkommit för att förklara de fall som 

inte förbättras av psykoanalysen, utan tvärtom försämras.
91

  

     Sandström framhåller att föräldrarnas sätt att hantera sin aggressivitet har betydelse för hur  
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 Fhanér, Psykoanalytiskt lexikon, sökord Aggression. 
89
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barnets förhållande till dess egen aggressivitet utvecklas. Stark aggressionshämning i upp-

växtmiljön ger barnet skuldkänslor över de egna aggressiva impulserna. Men även barn, vars 

föräldrar är ohämmat och öppet aggressiva mot varandra blir aggressionshämmade, då dessa 

föräldrar pga egna skuldkänslor över vredesutbrotten, inte heller tillåter sina barn att ge utlopp 

för sin vrede. Skuldkänslor är i båda fallen den neurosskapande faktorn.
92

 

      Aggressionshämning hos barn visar sig, enligt Sandström, exempelvis genom att aggres-

sionen tar sig ”negativa uttryck”, som matvägran eller kräkningar, eller genom att aggressio-

nen vänds inåt, i exempelvis nagelbitande.
93

 Även frekventa fantasier med aggressivt innehåll 

tyder på aggressionshämning. Fantasierna medför skuldkänslor och ångest, som i sin tur kan 

ge upphov till begränsande symtom, såsom alltför stor anpassning i relation till föräldern.
94

 

     Hos den vuxna aggressionshämmade individen kan uppstå ytterligare en rad neurotiska 

konsekvenser. Aggression som vänds inåt kan ge upphov till ångest, tvångssymtom, depres-

sion eller masochism.
95

 Vänds aggressionen i stället utåt, med inadekvata förtecken, kan detta 

ge upphov till exempelvis en överdrivet kritisk hållning, misstro, trots, överdriven aggressivi-

tet eller t.o.m. ofrivillig sadism och våldsdåd.
96

 Även ett tvångsmässigt svärande ser Sand-

ström som ett uttryck för trots, dvs. hämmad aggressivitet.
97

 Alltför stor hämning av självhäv-

delsedriften gör alltså att den i stället tar sig destruktiva uttryck. I detta sammanhang kan man 

kalla den för dödsdrift, menar Sandström, även om hon alltså helt avfärdar Freuds uppfattning 

om en särskild dödsdrift, som vi sett i inledningen till detta avsnitt.
98

  

     Qvarsell hävdar att Tora Sandström var fascinerad av Freuds dödsdriftsteori, men ”ansåg 

att [han] bedömt denna drift på ett helt felaktigt sätt. Dödsdriften och aggressiviteten var inte 

destruktiva krafter, utan nödvändiga inslag i människans strävan att finna en plats för sitt 

jag.”
99

 Formuleringen antyder, enligt min mening, att Sandström antar existensen av en döds-

drift, men att hennes karakterisering av den skiljer sig från Freuds. Jag uppfattar däremot att 

hon alls inte accepterar förekomsten av en sådan drift, utan ser aggressiviteten som ett uttryck 

för självbevarelsedriften. Dock redogör Qvarsell sedan för Sandströms syn på aggressionen 

som en yttring av självbevarelsedriften, men hans utredning av Sandströms relation till döds-

driften blir trots allt otydlig. 
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    När det gäller Sandströms betoning av aggressionshämningens betydelse för neurosutveck-

ling, gör Qvarsell en intressant koppling till betydelsen av andra världskriget. I en efterskrift 

till den tyska originalupplagan, utgiven 1939, skrev Sandström, enligt honom, att det som 

hände i Europa bekräftade riskerna med att hämma människors aggressivitet. Qvarsell påpe-

kar att många intellektuella i samtiden sökte psykologiska förklaringar till kriget och ansåg att 

ledarnas psykopatologiska inslag var uppenbara. Händelserna tvingade fram en diskussion om 

den mänskliga naturen.
100

 

 

I En psykoanalytisk kvinnostudie diskuterar Sandström tecknen på Ernst Ahlgrens förmodade 

aggressionshämning. Hon hänvisar till Ahlgrens dagboksanteckningar där hon skildrar sin 

barndoms aggressivitet, sin periodiska livsleda och sina ångestanfall som präglas av minnen 

av djur hon dödat, av lögner, av hat. Vidare noterar Sandström masochistiska drag som kom-

mer till uttryck i att Ahlgren omedvetet tycks söka konfliktsituationer. Sandström antar att 

moderns stränga behärskning medfört att Ahlgrens aggressioner ”blivit skuldbelagda och 

hämmade och att de vänt sig mot henne själv och i form av gnagande samvetskval och obes-

tämd ångest pinat henne”.
101

  Hennes ”bortträngda sadism yttrar sig även i en alltför stor hän-

synsfullhet”.
102

 Ahlgren uppvisar alltså, enligt Sandström, många drag som vittnar om häm-

mad aggressivitet som vänts inåt och givit upphov till en rad neurotiska symtom. 

 

Som vi sett i föregående avsnitt finns betydande likheter mellan Sandströms och Harald 

Schjelderups syn på den bristande självhävdelsens betydelse vid neurosutveckling. När det 

gäller aggressionshämningens betydelse kan vi konstatera att Schjelderup nämner aggressivi-

teten som uppstår hos överdrivet eftergivna neurotiker genom att de ständigt gör våld på sig 

själva. När denna aggressivitet förträngs uppstår skenbart oförklarliga skuldkänslor. Schjel-

derup fokuserar i övrigt inte på aggressionen i samma utsträckning som Sandström.
103

 

 

Jagsvaghet 

I detta avsnitt vill jag introducera begreppet jagsvaghet i den neurosmodell vi hittills stiftat 

bekantskap med, nämligen Sandströms tanke att bristande självhävdelse genom affekthäm-

ning i förlängningen kan ge upphov till en neuros. Jagsvaghet har i senare psykoanalytisk 
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teori fått en delvis annan betydelse än den Sandström ger uttryck för, varför jag vill lyfta fram 

hennes bruk av begreppet. 

     Såväl de bortträngda impulserna som ångestberedskapen, som hindrar dem att nå medve-

tandet, binder psykisk energi, som annars kunde brukas av jaget. Om en avsevärd mängd 

energi binds på detta sätt uppstår ”en nedsättning av självkänslan, en jagsvaghet”, menar Tora 

Sandström.
104

 

     En av de vanligaste orsakerna till jagsvaghet är, enligt Sandström, aggressionshämning.
105

 

Ju större förträngning av affekt- och viljeliv, desto större makt utövar de förträngda impulser-

na över individen, vilket försvagar jaget ytterligare.
106

 Den jagsvaga är ett offer för omedvetna 

fantasier; neurotikern är ”besatt av demoner” som gör att hon beter sig irrationellt utan att vil-

ja det.
107

  

     Begreppet jagsvaghet förekommer inte i En psykoanalytisk kvinnostudie, men Sandström 

för ett liknande resonemang när hon beskriver Ernst Ahlgrens försök att förverkliga sina an-

lag: ”Men hon [Ernst Ahlgren] får erfara viljans vanmakt. Ernst Ahlgren är ett levande exem-

pel på hur mycket och hur litet viljan mäktar åstadkomma, då det gäller att behärska det 

omedvetnas yttringar.”
108

 Ahlgren behärskas, som den jagsvaga neurotiker hon är, av det 

omedvetnas demoner och kan inte med sin vilja stå emot.      

     För Tora Sandström härstammar alla neurotiska symtom ur jagsvagheten, som uppstått ge-

nom hämning av självhävdelsen.
109

 Jagsvaghet förklarar hon som ett uttryck för jagets förhål-

lande till de andra psykiska strukturerna detet och överjaget. Hon tar också upp att ”den hävd-

vunna termen mindervärdeskänsla” inte är samma sak som jagsvaghet utan en följd av den-

na.
110

   

     Att Sandström väljer att föra in begreppet jagsvaghet i sin diskussion av neurosen, tyder på  
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att hon influerats av jagpsykologin, dvs. den andra vågen inom psykoanalytisk teori.
111

 År 

1923 presenterade Freud sin strukturella modell om jaget, detet och överjaget, som betecknar 

tre dimensioner i det psykiska systemet där jaget fungerar som den samordnande instansen. 

Modellen inledde en ny fas inom psykoanalysen.
112

 
 
Freuds efterföljare inom jagpsykologin – 

bl.a. Anna Freud och Heinz Hartmann – fördjupade utredningen av jagets funktioner och för-

sökte förstå patienternas problem och psykiska konflikter utifrån en uppfattning om deras 

jag.
113

 Anna Freud utvecklade teorin om jagets olika psykiska försvarsmekanismer, dvs. de 

omedvetna strategier vi använder för att undvika psykisk smärta. Jagpsykologin kretsade över 

huvud taget kring jagets funktion på olika sätt – ”jaget och detet, jaget och försvarsmekanis-

merna, jagstyrka, jagsvaghet, jagideal” osv.
114

  

    I senare psykoanalytisk teori har begreppet jagsvaghet kommit att beteckna tillståndet hos 

personer som använder sig av mindre utvecklade psykiska försvarsmekanismer än dem som är 

neurotikerns huvudsakliga försvar, nämligen bortträngning och andra avancerade försvarsope-

rationer.
115

 Men hos Sandström betecknar alltså jagsvaghet det förhållandet att neurotikerns 

jag fungerar bristfälligt i relation till detet och överjaget pga sin bristande energi. Hon använ- 

der också, som vi sett, formuleringen ”nedsättning av självkänslan” som en ekvivalent till jag-

svaghet, där ordet självkänsla alltså är synonymt med ordet jag.
116

 

 

Osjälvständighet 

Självbevarelsedriftens uppgift är att ”värna om individens självständighet och oberoende”, 

skriver Sandström.
117

 Om man i barnet inpräntar de sociala och konventionella hämningarna 

alltför mycket, kan det leda till att barnet som vuxen inte kan hävda sig själv, utan blir ”alltför 

beroende av andra människors omdöme och gillande”.
118

 Ett barn söker ofta kompensation för 

sin jagsvaghet genom att söka skydd i omgivningens uppskattning och kärlek. Vissa barn blir 
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så osäkra att de knappast kan företa sig något alls utan att först försöka avläsa omgivningens 

hållning. Barnet kan bli ”sjukligt beroende av andras kärlek”, uppvisa ”en hysteriskt uppdri-

ven kärlek till de närstående” och bli ”utomordentligt känsligt för alla nyanser i föräldrarnas 

ömhetsbetygelser och hemfaller därför mycket lätt åt avundsjuka och svartsjuka”, skriver 

Sandström.
119

  

     I en omtolkning Sandström gör av en av Freuds fallbeskrivningar får vi ett exempel på hur 

hon formulerar sig kring den problematiska osjälvständigheten vid neurotiska störningar.
120

 

Sandströms tolkning är att patienten i fråga, efter flera misslyckade försök, i tioårsåldern av-

slutade sin ”kamp för sin självhävdelse” och slutligen blev ”ett fogligt, undergivet lydigt barn, 

med tydliga förutsättningar för en utveckling till vuxen neurotiker, som var fullständigt bero-

ende av omgivningen och oförmögen till att föra en självständig existens”.
121

  

     Här får vi en rätt drastisk formulering av neurotikerns osjälvständighet, men jag misstänker 

att Sandström uttrycker sig dramatiskt för att betona självhävdelsens viktiga betydelse. Bero-

endet av omgivningen är hos Sandström en beskrivning av den emotionella osjälvständigheten 

hos neurotikern, inte en osjälvständighet som gäller det praktiska livet. 

     Osjälvständighet kopplas också till aggressionshämning. Sandström beskriver exempelvis 

en kvinna som var rädd för att hennes mor skulle dö och som, enligt Sandström, led av agg-

ressionshämning. Hennes aggressiva impulser riktades mot alla dem hon hade en libidinös re-

lation till. Skräcken för döden hade, enligt Sandström, bl.a. sin grund i patientens jagsvaghet 

och upplevelse av totala beroende av föräldrarna. Upplevelsen av totalt beroende fick henne 

att omedvetet hata föräldrarna, något hon i sin tur fick skuldkänslor för. Hon hade ”uppgivit 

jagets integritet för att få behålla omgivningens kärlek”.
122

 En strategi för att stärka den ned-

satta självkänslan är just att göra sig älskad. Typiska egenskaper är en ”överdriven älskvärd-

het, efterlåtenhet, undergivenhet och […] en oförmåga att hävda sina egna åsikter och egna 

önskningar mot dem som visar tillgivenhet”.
123

 Men strategin fungerar inte, för i längden kan 

det överdrivna begäret efter kärlek inte tillfredsställas. Den inadekvata självhävdelsen är ett 

uttryck för jagsvagheten och jaget förblir därför lika svagt.
124

 

     Som vi sett medför en tillräcklig självhävdelse, enligt Sandström, en känsla av ”egenvär-

de” och att man inte huvudsakligen är beroende av andras uppskattning. Ett grundfel i samti-
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dens uppfostringsideal är enligt Sandström att barn uppfostras till att prestera för att förtjäna 

föräldrarnas kärlek
125

 – dvs. att man befrämjar alltför stor anpassning på bekostnad av själv-

ständighet och självhävdelse. 

     I Harald Schjelderups karakterisering av neurosen är det neurotiska beroendet en av de tre 

huvudkonsekvenserna av den neurotiska ångesten – de två andra är, som vi sett, hämningen 

och mindervärdeskänslan. Hans beskrivning av fenomenet liknar mycket Sandströms – neuro-

tikerns beroende av att bli accepterad och älskad – men han betonar mer neurotikerns stora 

krav på kärlek och hänsyn, tendensen att tilltvinga sig omvårdnad och begära kärlek,
126

 dvs. 

att själv bli älskad, medan Sandström snarare tycks problematisera barnets neurotiska inrikt-

ning på att visa föräldrarna kärlek för att behålla relationen till dem och upprätthålla sin trygg-

het. Dock tar Schjelderup också upp att det alltför stora beroendet av föräldrarna hindrar nor-

mal frigörelse från dem och ”omöjliggör utvecklingen av en fullt vuxen, sund, självständig 

personlighet”.
127

 

     Sandströms (och Schjelderups) fokus på anknytningen mellan föräldrar och barn avspeglar 

samtida psykoanalytikers ökande intresse för barns relationsutveckling. Anna Freud bedrev 

psykoanalytisk behandling av barn med psykiska problem. Melanie Klein, ytterligare en av 

pionjärerna inom barnanalys och den s.k. objektrelationsteorin, skrev redan 1930 om barnets 

relation till modern.
128

 Jag återkommer till frågan om den problematiska bindningen mellan 

föräldrar och barn i avsnittet om neurosbegreppets konsekvenser för Sandströms syn på barn-

uppfostran. 

 

I sin tolkning i En psykoanalytisk kvinnostudie av dramat Den bergtagna av Ernst Ahlgren 

diskuterar Sandström Ahlgrens manlighetskomplex. Karaktären Louise representerar enligt 

Sandström den hängivna kvinnan – Ahlgrens kvinnliga sida –  som ”när hon skall avstå från 

sin självhävdelse, glider […] över till motsatt ytterlighet, till den fullständigaste självupp-

givelse och undergivenhet gentemot mannen”, vilket ”psykologiskt låter sig […] förklaras 

som en överkompensation av hennes manlighetskomplex”.
129

 Den bristande självhävdelsen 

kompenseras alltså med total undergivenhet gentemot partnern, dvs. osjälvständighet, om vi 
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tolkar detta i linje med ovanstående resonemang. 

     En motsättning kring fenomenet självständighet tycks emellertid föreligga när Sandström 

inledningsvis i boken beskriver Ernst Ahlgrens personlighet. Hon ter sig nämligen ”självstän-

dig, djupt originell som personlighet”.
130

 Hur går detta ihop med tesen om Ahlgrens klart neu-

rotiska problematik? Påståendet står i motsättning till beskrivningarna av affekthämningen, 

masochismen, anpassningen efter föräldrarna, mindervärdeskänslorna, självmordstankarna, 

arbetshämningen. Inledningsmeningen står för sig självt, utan närmare förklaring av vad 

Sandström syftar på i valet av ordet självständig. Finns det en motsättning i hur Sandström ser 

på begreppet självständighet eller är det Ahlgrens inre motstridigheter som föranleder en 

skenbar motsättning?
131

 

     Även Ahlgrens behov av att vara ekonomiskt oberoende tycks få en värdering som står i 

motsättning till resonemangen om självständighet i Självhävdelse och neuros. Sandström skri-

ver att Ernst Ahlgren älskar friheten, sitt oberoende, och antar att hennes (neurotiska) ”ambi-

valens är alltför stark, för att hon skulle kunna pressas in i en viss form”,
132

 men konstaterar 

att den knappast räcker till som förklaring till Ahlgrens ”intensiva hat mot allt tvång”. Möjli-

gen kan det ”olidliga tryck hon var utsatt för under barndomen, då hon aldrig vågade visa vad 

hon kände och tänkte […] vara en bidragande orsak till hennes starka frihetsbegär”.
133

  

     Här får jag intrycket att Sandström menar att Ahlgrens frihetssträvanden ska ses som neu-

rotiska, kopplade till neurotisk ambivalens och affekt- och viljehämning – och alltså inte som 

den sunda individens självständighetssträvanden. I så fall tolkar alltså Sandström Ahlgrens 

frihetssträvanden som uttryck för s.k. falsk självhävdelse. Men då inställer sig frågan hur 

Sandström kan bedöma huruvida självhävdelsen är falsk eller ”sann”.  

     Man kan också fråga sig huruvida Sandströms (dåvarande) kvinnosyn kan förklara hennes 

uppfattning att Ernst Ahlgren som kvinna borde sträva efter att ”gå upp i” en man, dvs. vara 

beroende, och att vägran att anpassa sig till detta är ett uttryck för hennes neurotiska stör-

ning.
134

 I så fall pekar detta på att det kan finnas könsskillnader i Sandströms definition av 

neurosen. Till detta återkommer jag i avsnittet om kön och sexualitet. 
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Skuld 

Neurosen är på många olika sätt förknippad med skuldkänslor i Sandströms neurosteori, lik-

som i psykoanalytisk teori för övrigt. Begränsningarna av barnets känslo- och viljeuttryck 

skapar ångest hos barnet och även hatkänslor mot föräldrarna, vilket väcker skuldkänslor.
135

 

Förbudet och den därmed förknippade ångesten är ägnade att hindra barnet att ge uttryck för 

de förbjudna känslorna eller att handla utifrån förbjudna impulser. Skuldkänslorna som väcks 

om man ger efter för impulser eller känslor kan hindra även den vuxna neurotikern att spon-

tant hänge sig åt de förbjudna handlingarna.
136

 Vidare kan barnet som ofta oroligt ställer sig 

frågan om hon gjort orätt, i vuxen ålder behärskas av en tvångsartad föreställning om skuld.
137

 

     I avsnittet om aggressionshämning har vi också sett hur såväl stark aggressionshämning 

som ohämmad aggressivitet i uppväxtmiljön kan ge upphov till aggressionshämning hos bar-

net. Föräldrarnas skuldkänslor över aggressiva känslor är i båda fallen det neurosbildande mo-

mentet.
138

  

     Skuldkänslor uppkommer vidare, enligt Sandström, när självhävdelsen uttrycks på ”ända-

målsvidriga sätt”. Hon exemplifierar med pojken som pga sin aggressionshämning kan ge ut-

lopp åt aggressiva känslor endast genom sadism, i form av att han plågar smådjur och sin skö-

terska på olika sätt. Beteendet ger honom skuldkänslor och gör att han provocerar sin far till 

att straffa honom efteråt.
139

 Vid felaktig uppfostran förknippas dessvärre även de ändamålsen-

liga aggressionerna ofta med ångest och skuldkänslor.
140

 Ändamålsenlighet respektive ända-

målsvidrighet tycks här syfta på realitetsanpassningen, dvs. huruvida självhävdelsen och agg-

ressionsuttrycken fungerar i socialt hänseende.
141

 Skuldkänslor kan alltså uppkomma både vid 

icke-realitetsanpassad självhävdelse och realitetsanpassad sådan. 

     Harald Schjelderup hävdar att de neurotiker som valt överdriven hänsyn i relation till and-

ra som sin säkerhetsåtgärd ofta lider av särskilt starka skuldkänslor, men genomgående är ir-

rationella skuldkänslor vanliga hos neurotiker. Deras undertryckta aggressivitet och deras 

hjälplöshet som medför påtaglig konflikträdsla utgör grogrunden för tendensen till skuldkäns- 
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lor, enligt Schjelderup.
142

 

 

I En psykoanalytisk kvinnostudie konstaterar Sandström vid flera tillfällen att Ernst Ahlgren 

plågas av skuldkänslor. För henne är njutningen skuldbelastad, vilket gör att hon inte anser sig 

ha rätt att hänge sig åt njutning om hon inte kan utnyttja den i sitt arbete.
143

 Men även arbetet 

är skuldbelagt, enligt Sandström, eftersom det bygger på en ”felidentifiering” med mannen.
144

 

Ahlgrens mindervärdighetskänsla bottnar bl.a. i både medvetna och omedvetna skuldkäns-

lor.
145

 I samband med diskussionen om aggressionshämning, har vi sett Sandströms tolkning 

att moderns stränga självbehärskning medfört att Ahlgrens ”aggressioner blivit skuldbelagda 

och hämmade och att de vänt sig mot henne själv och i form av gnagande samvetskval och 

obestämd ångest pinat henne”.
146

 Likaså är hennes exhibitionism skuldbelagd.
147

 Listan över 

skuldrelaterade fenomen hos Ernst Ahlgren är lång.  

     Problemet med neurotikerns skuldproblematik tycks vara att skulden är icke-adaptiv. En 

adaptiv funktion har skuld- och skamkänslor, enligt den nutida psykoanalytikern Bo Sigrell, 

när de utgör delar av vår gemensamma moral och sociala miljö. De fungerar då som inre sig-

naler, som informerar oss om våra sociala relationer och gränserna för dem.
148

 Enligt Freuds 

strukturella modell av psyket uppstår skuld, då överjagets gränser överträds. Överträdelsen 

väcker (kastrations-) ångest.
149

 Skuldkänslor är alltså hos Freud förknippade med oidipus-

konflikten. Som vi sett, menar Freud att en bristfällig lösning av denna konflikt skapar en gro-

grund för neurosutveckling, som kännetecknas av bl.a. inadekvata skuldkänslor. Sandströms 

förklaring av Ernst Ahlgrens utbredda skuldproblematik tycks baserad på kombinationen av 

en felaktig identifikation med fadern och hämning av självhävdelsen. Här ser vi alltså influen- 

ser från Freud i kombination med Sandströms egen neurosuppfattning som lyfter fram brister-

na i självhävdelsen. 

 

Kropp och natur 

Ett intressant spår i Sandströms neurosuppfattning är förankringen av det neurotiska i krop-

pen, biologin, arvet, det ”icke-miljömässiga”. Arv-miljö-diskussionen är ett tema som psyko-
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analytikern konfronteras med, så även Tora Sandström. Psykoanalysen som metod bygger på 

en tanke om föränderlighet, dvs. antagandet att patienten genom sitt arbete i relation till ana-

lytikern kan förändra sitt psykiska tillstånd. Samtidigt utgår psykoanalytisk teori från före-

komsten av konstitutionella, medfödda faktorer i psyket, som antas vara opåverkbara.
150

 Hur 

balanserar Sandström denna motsättning? Hur ser hon på biologins betydelse?  

     Sandströms skrifter innehåller flera teman som kan knytas till frågan om kroppens och 

”naturens” betydelse för neurosutveckling och som jag kommer att diskutera i fem olika av-

snitt i detta kapitel. Neurotikerns dödsångest, som behandlas i det första avsnittet, har i Sand-

ströms beskrivning sina rötter i biologin. Djurjämförelserna speglar hennes värdering av bio-

logins betydelse för det mänskliga psykets utformning. Ett tredje tydligt tema är referenserna 

till ”naturliga” förutsättningar för en sund psykisk utveckling, dvs. vad jag uppfattar som 

medfödda förutsättningar. I detta avsnitt behandlar jag också Sandströms syn på medfödd 

livsenergi samt frågan om temperamentets betydelse. ”Kropp-själ-problemet” är vidare ett te-

ma som tangerar den psykoanalytiska teorin. Sandström intresserar sig för kopplingen mellan 

de två, som vi ska se, framför allt genom sin hypotes om den s.k. nervmuskelspänningen som 

en fysiologisk parallell till överjaget. Slutligen sammanfattar jag Sandströms syn på arv-mil-

jö-frågan. 

 

Dödsångest 

Enligt Freud har, som vi sett, varje neuros ytterst sin grund i oidipuskomplexet, dvs. hos man-

nen i kastrationsångest och hos kvinnan i ångest för att förlora moderns kärlek. Vid traumatis-

ka neuroser är dödsångesten påtaglig, men enligt Freud ändå sekundär till kastrationsångesten, 

hävdar Tora Sandström.
151

 Hon opponerar sig mot detta och hänvisar till sina patienters dröm-

mar, som ofta gestaltar ångest för döden, och till sin kliniska erfarenhet även i övrigt. ”Förin-

telse, undergång är vad människan mest av allt fruktar, och all annan ångest måste betraktas 

som härledd ur eller underordnad denna; även kastrationsångesten och ångesten för att förlora 

kärlek”.
152

 Således vänder hon på Freuds hierarki och hävdar att dödsångesten är det primära 

vid neuroser, inte kastrationsångesten. Hon hävdar vidare, intressant nog, att rädslan för dö-

den går igen även i vår rädsla för mörkret, för främmande människor, för det oväntade och för 
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sjukdomar (hypokondri).
153

  

     Sandström tänker sig dödsångesten som ett slags organismens ”förnuft”, ”det som vi kallar 

instinkt”, och den återfinns hos alla djur för att bevara artens och individens liv.
154

 Människan 

är här alltså ett djur bland andra. Hon antar vidare att barn tidigt har en instinktiv uppfattning 

av död och förintelse. De tillfredsställer sin maktkänsla genom att slå sönder saker och döda 

insekter och andra smådjur. Neurotiker har vidare ofta tidigt haft en kontakt med döden ge-

nom att någon av föräldrarna eller ett syskon dött under deras barndom, eller att de själva varit 

nära döden. Men även utan sådana erfarenheter är barnets dödsångest, enligt Sandström, ”en 

mäktig drivfjäder till underkastelse under de vuxnas herravälde och kan bilda underlag för en 

kommande neuros”.
155

 Sandström exemplifierar med att barn som får stryk av en rasande far 

kan tro att det gäller livet.
156

 Föräldrarnas fysiska makt över barnen får alltså en än större be-

tydelse genom barnets dödsångest. En alltför stor underkastelse inför föräldern, dvs. bristande 

självhävdelse, kan, som vi sett, bidra till neurosutveckling. 

     Till kritiken av Freud fogar Sandström att han både i sin teori och i sina fallbeskrivningar 

tar alltför lite hänsyn till dödsångesten. Fallet Hans – femåringen som utvecklat en gatufobi 

efter att han sett en häst, som var fastspänd vid ett ekipage, falla omkull – illustrerar exempel-

vis enligt Freud oidipuskonfliktens och kastrationsångestens koppling till neurosutveckling. 

Sandström lyfter i stället fram pojkens bristande självhävdelse, hans aggressionshämning, 

kastrationshotet (moderns onaniförbud), och hans dödsångest, som aktualiserades av att han 

trodde hästen skulle dö, när den föll omkull.
157

 

     Fallet i ”En drömtydning” handlar om en pojke, som matvägrat sedan ett och ett halvt års 

ålder och som strax före sin fyraårsdag drömmer en stark, ångestväckande dröm om vita 

vargar, som han är rädd att bli uppäten av. Freud betonar i sin drömtolkning skuldkänslor i 

samband med ett negativt oidipuskomplex (homosexuell bundenhet vid fadern). Sandström 

lyfter fram att pojken på flera olika sätt kommit i kontakt med döden och därigenom utvecklat 

en påtaglig dödsångest: han fick höra om en farbror som dött av undernäring (blev då rädd 

och började själv äta normalt igen), att han själv varit dödssjuk vid tre månaders ålder och haft 

malaria vid ett och ett halvt års ålder. Strax före hans dröm hade fåren på familjens gård 
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dessutom insjuknat, varvid många av dem dog.
158

 

     I Sandströms neurosuppfattning kan dödsångest också relateras till jagsvaghet och upple-

velsen av att man är totalt beroende av sina föräldrar, vilket vi sett i fallet med kvinnan som 

var rädd för att hennes mor skulle dö. Hennes dödsskräck fick dessutom näring av de för-

trängda aggressiva impulser hon hyste mot sina föräldrar.
159

 

     I analysen av Ernst Ahlgren i En psykoanalytisk kvinnostudie tycks däremot all dödsångest 

lysa med sin frånvaro. ”För Ernst Ahlgren är arbetet förmer än allt annat, mer än livet självt. 

Kan hon icke prestera fullödiga arbeten, kommer hon att sjunka ner i obemärkthetens mörker, 

vilket för henne är värre än döden.”
160

 Arbetet erbjuder henne berömmelse, vilket för henne är 

nödvändigt för att livet ska vara värt att leva. När hon upplever att hon inte kan skaffa sig 

upprättelse i livet, gör hon det genom sin död.
161

 Sandström citerar också Ahlgrens egen posi-

tiva, rofyllda vision av döden.
162

  

     Utifrån beskrivningen kunde man tala om en dödslängtan hos Ahlgren. Hur går detta ihop 

med tanken om dödsångest som det primära hos neurotiker? Har Sandström ändrat uppfatt-

ning i sin senare bok utifrån sin kliniska erfarenhet? Det är inte min uppgift som idéhistoriker 

att försöka motbevisa den analys Tora Sandström gjort av Ernst Ahlgren, men en analys idag 

av samma personlighetsdrag och handlingar skulle förmodligen bli en annan. Ahlgrens emo-

tionella instabilitet, upprepade självmordsförsök, självmordskommunikation och narcissistis-

ka drag tyder på vad man idag skulle benämna borderline personlighetsstörning med narcis-

sistiska drag. Till dessa två diagnoser – Sandströms och dagens – återkommer jag i slutkapit-

let, för att fördjupa diskussionen av det tidsbundna i de diagnostiska begreppen. 

 

Djurjämförelser 

Biologins betydelse för människors neurotiska utveckling kan sägas återspeglas också i Sand-

ströms anmärkningsvärt många referenser till djur, när hon beskriver människans psyke och 

neurosutveckling. Hon framhåller hur djurens beteende liknar människans. 

     Hönan får tjäna som exempel när hon hävdar att en traumatisk händelse kan äventyra en ti- 

digare stabil självkänsla. 
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Djurpsykologerna har påvisat att om en höna, som i sin hönsgård intar en ledarställning, blir för-

flyttad till en annan hönsgård, där hon får en mycket lägre placering med många hönor över sig, 

så har detta en chockartad inverkan på henne. Hon blir djupt deprimerad, slokar med vingarna, 

förlorar matlusten, repar sig ibland inte utan går under. Alldeles på samma sätt kan en människa, 

som blir deklasserad, reagera.
163

  

 

Ett annat exempel från djurvärlden ger Sandström då hon motsätter sig Freuds tes om överja-

gets uppkomst genom oidipuskonflikten och hävdar att överjaget skapas ”ur friktionen med 

yttervärlden även utan ödipuskomplex”.
164

 Hon exemplifierar med hunden som lärt sig att den 

blir straffad om den stjäl mat från bordet och därför undviker det, trots sitt begär. Det skulle, 

påpekar Sandström, ur freudianskt perspektiv innebära att hunden också har ett överjag, trots 

att den inte i sin utveckling passerat en oidipuskonflikt.
165

 

     Freud påvisade i skriften Sexualteori, utgiven 1905, sadistiska tendenser i barnets tidiga ut-

veckling. Melanie Klein betonade senare barnets s.k. orala sadism som, när barnet fått tänder, 

tar sig uttryck i att det börjar bita i modersbröstet i stället för att suga, dvs. att barnet riktar bå-

de libido och aggression mot samma objekt.
166

 Sandström opponerar sig mot tanken att den 

orala sadismen skulle vara ett led i libidons utveckling. Hon hävdar i stället att den ”uppstår 

[…] av helt naturliga yttre anledningar: besvikelser (i synnerhet i samband med avvänjnin-

gen), hämmad aktivitet, omild behandling o.s.v.”.
167

 Således finns, enligt henne, ingen anled-

ning att kalla denna aggressivitet för sexualitet. Sandström tänker sig att barnets användande 

av munnen också kan vara ”ett uttryck för ett normalt och naturligt begär efter aktivitet”.
168

 

Hon tar igen ett exempel från djurvärlden, om kycklingar, som inte kan picka efter mat på 

marken när de får maten i ett tråg, men som då i stället börjar plocka fjädrarna av varandra. 

Aktiviteten som utvecklas vid ätande och som står i självbevarelsedriftens tjänst, kräver till-

fredsställelse och söker sig andra vägar om det naturliga uttryckssättet är spärrat.
169

 

     När Sandström diskuterar fenomenet att ”människor som utmärka sig för överdriven agg-

ressivitet” ofta inte kan försvara sig när de oväntat blir angripna, jämför hon återigen med 

hundens beteende: ”Deras värnlöshet har förorsakat aggressiviteten. En hund, som skälver av  
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skräck, skäller mer ilsket än någon annan.”
170

 

     Människors förmåga att försvara sig vid behov liknas även i ett senare avsnitt vid djurens.  

 

Hur reagerar djuret vid en plötsligt inträdande farosituation? Det går till anfall eller det flyr, 

d.v.s. söker skydd. Det lågt stående djuret ”låtsas vara dött”. Människan förfar på samma sätt. 

Hon försvarar sig eller hon flyr, bokstavligen eller bildligt, eventuellt söker hon skydd i andra 

människors kärlek. När hon är förlamad av ångest, kan hon intet av detta; hon befinner sig då i 

samma situation som djuret vilket ”låtsas vara dött”, vilket emellertid knappast är en ändamåls-

enlig situation för en mänsklig individ. Hon kanske rentav svimmar, vilket gör likheten ännu  

mer påfallande.
171

 

 

Djurjämförelser förekommer med mycket större försiktighet i dagens psykoanalytiska littera-

tur, om alls. Varför använder sig Tora Sandström av alla dessa djurjämförelser?
172

 Förmodli-

gen avspeglas här samtidens intresse för mänsklig utveckling sedd i relation till arternas ut-

veckling.  

     Evolutionsteorins inflytande på psykologin under det tidiga 1900-talet märks bl.a. i studier 

av i hur hög grad mänskliga karakteristika kunde återfinnas hos ”lägre” djur och på motsva-

rande sätt ”lägre” egenskaper hos människor, särskilt ”instinkter”.
173

 Utvecklingspsykologer-

na inspirerades också av den s.k. komparativa psykologin med sina djurpsykologiska studier. 

Eva Magnusson hävdar att detta intresse just skapade en öppenhet för biologiska förklaringar 

och att spänningen mellan det biologiska och sociala blev extra påtaglig inom utvecklingspsy-

kologin.
174

 Även etologin påverkade psykologins utveckling vid den här tiden. Magnusson 

framhåller att den brittiske psykoanalytikern John Bowlbys anknytningsteori bygger på en 

kombination av psykoanalytiska och etologiska resonemang, där ursprunget till anknytningen 

mellan mor och spädbarn är en biologiskt determinerad relation mellan dem.
175

 

     Argumentationen med djurjämförelser verkar för Sandström vara ett sätt att visa på de bio-

logiska förutsättningarna i människans psyke. 
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Medfödda förutsättningar 

Referenserna till medfödda ”naturliga” förutsättningar för en sund utveckling är ett tredje tyd-

ligt tema som knyter an till tanken om biologins betydelse för det mänskliga psykets utveck-

ling. I Självhävdelse och neuros förekommer många sådana hänvisningar till naturliga förut-

sättningar. Sandström skriver om att barn vid felaktig uppfostran inte får ”tillräcklig kraft att 

hävda sig i överensstämmelse med sina naturliga förutsättningar”
176

 och om människors na-

turliga självhävdelse
177

. Hon skriver om barnets naturliga begär efter aktivitet, om aggressivi-

teten som tar sig sjukliga uttryck när de naturliga uttryckssätten är förbjudna, om driftens na-

turliga utlopp och om hur ett alltför starkt överjag medför en ”uppdämning av livsenergi”  

som, då den ”avstängts från sitt naturliga utlopp”, tar sig sjukliga vägar.
178

  

     Även i En psykoanalytisk kvinnostudie finns många referenser till naturliga förutsättningar, 

som Ernst Ahlgren inte lyckats förverkliga. Sandström inleder boken med att uttrycka med-

känsla med Ernst Ahlgren ”som bryts av yttre och inre konflikter och dukar under för själv-

mordstanken […] som om Ernst Ahlgren blivit en vrångbild av vad naturen ämnat henne 

till”.
179

 Hon beskriver ”det mest äkta och ursprungliga” inom Ahlgren som ”det bästa”.
180

 I 

sammanfattningen av analysen av Ahlgren, får vi slutligen en formulering av onaturlighet i 

motsats till det äktas möjligheter: 

 

Disharmoni, slitningar prägla hela hennes liv, mycket hos henne är just onaturligt och förkrympt 

– är det då underligt att hon dyrkar det primitiva, det bondska, det äkta, det helgjutna – allt detta 

som spirat inom henne som möjligheter, men vilka hon aldrig fått förverkliga!
181

 

 

Motsättningen mellan medfödda sunda förutsättningar och neurotisk oförmåga att förverkliga 

dem blir än tydligare då Sandström poängterar skillnaden mellan spontan, naturlig utveckling 

och konstruktion. Ernst Ahlgrens narcissism visar sig i att hon ”inte [är] sig själv spontant och 

naturligt utan formar sin personlighet som en konstnär sitt verk”
182

. Att Ahlgren väljer att 

återgå till att arbeta efter sjukdomen visar, enligt Sandström, hur hon förtränger kärleken till 

livet som en ”spontan, vegetativ process” och prioriterar arbetet framom de mänskliga relatio-
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nerna.
183

 Ahlgrens oförmåga att spontant hänge sig åt kärleken, beror på att ”det naturliga 

livet […] hos henne blivit förkvävt, och allt hos henne står i tjänst hos intellektet”.
184 

 

     Dessa Sandströms resonemang om medfödda förutsättningar för normal utveckling, ligger 

i linje med Eva Magnussons beskrivning av samtida utvecklingspsykologers intresse för evo-

lutionsteorin med dess deterministiska tankegångar. Ett exempel på detta är synen på barns ut-

veckling som en universell ”naturlig” process.
185

 Många såg sålunda psykologisk utveckling 

som en del i ”ett biologiskt förlopp som präglades in i människoarten under evolutionens 

gång”.
186

 Sandströms formulering om livet som en spontan vegetativ process antyder, enligt 

min mening, just en sådan tanke om nedlagda förutsättningar, som ohindrade skulle borga för 

en normal utveckling. Ernst Ahlgren försöker i stället själv konstruera sin personlighet, ge-

nom att ”kuva allt primitivt och ursprungligt inom sig”.  

     En annan aspekt som vi inte kan bortse ifrån är att Sandström genom bruket av ordet ”na-

turlig” indirekt förmedlar sin syn på normalitet, normal utveckling och normalt kvinnoliv. Eva 

Magnusson påpekar den tankemässiga närheten mellan vad vi ser som ”naturligt” och vad vi 

uppfattar som ”rätt”. Det vanliga, naturliga eller normala får på så sätt också en moralisk bety-

delse.
187

 Aspekten normalitet i Sandströms skrifter återkommer jag till i den sammanfattande 

diskussionen i slutet av uppsatsen. 

     Sandströms diskussion om betydelsen av mängden livsenergi vi begåvats med från föd-

seln och dess samband med neurosutveckling, är ett annat exempel på hennes tankar om med-

födda förutsättningar. Det lidande en neurotisk störning framkallar är nämligen kopplat till 

vilken mängd livsenergi man begåvats med från början – ju större mängd energi, desto svårare 

neuros och desto svårare lidande.  

 

Den som förfogar över en ringa mängd livsenergi, kommer inte att lida så mycket av en 

beskuren frihet, honom kommer affekt- och viljehämningen inte att skada i samma grad som 

den, vilken av naturen begåvats med ett större kvantum livsenergi, ett utpräglat temperament, en 

livlig fantasi.
188

  

 

En liknande tankegång framför Sandström i sitt radioföredrag ”Vi har alla en Hitler inom oss” 

1948. Hon hänvisar till den vedertagna uppfattningen att människor föds med ”olika mått av 

                                                 
183

 En psykoanalytisk kvinnostudie, 114. Ernst Ahlgren var under nästan tre år kraftigt rörelsehindrad pga en 

infektion i ett knä. 
184

 Ibid., 153. 
185

 Magnusson, Psykologi och kön,128. 
186

 Ibid., 132. 
187

 Magnusson, 135. 
188

 Självhävdelse och neuros, 178. 



40 

 

livsintensitet, med större eller mindre förutsättningar till viljestyrka och känsloyttringar” och 

hävdar att en person som konstitutionellt är en ”dynamisk kraftnatur” vid hämning blir neuro-

tiskt vek och passiv, medan det finns andra som av naturen är veka och passiva, dvs. utan att 

karaktärsdragen är neurotiskt betingade.
189

 Här ser vi följden av felaktig uppfostran, men ock-

så ett exempel på samspelet mellan arv och miljö. 

     I tanken om medfödd livsenergi återger Sandström i själva verket den s.k. energibegräns-

ningstesen, en princip som lånats från fysiken och som vid den här tiden förfäktades av psy-

kologer som inspirerats av evolutionsteorin. Varje människa har enligt denna tes tillgång till 

en viss mängd energi för sitt liv och sin utveckling, som det alltså gäller att förvalta väl. Män-

niskor har olika mycket energi (och framför allt kvinnor mindre energi än män).
190

 

     Medfödda förutsättningar visar sig slutligen också i det temperament man begåvas med. 

Sandström beskriver exempelvis en religiös socialarbetare som led av tvångsmässigt svärande 

pga förträngda aggressioner. Hon var ”alltför skygg, för mild och undergiven, och hennes av 

naturen livliga temperament fick inte komma till sin rätt”.
191

 Temperamentets betydelse för 

neurosutvecklingen märks också hos Ernst Ahlgren. ”På ett barn utrustat med ett sådant tem-

perament måste denna starka hämning av aggressivitet och spontanitet ha verkat ödesdi-

gert.”
192

 Sandström ger ingen definition av begreppet temperament, men citaten ovan tycks 

ange att temperamentet för henne står för något av ”naturen” medfött, en psykisk läggning, 

som kan komma i strid med de förväntningar föräldrarnas uppfostran ställer på barnet.  

 

Psykosomatiska symtom 

Kroppens betydelse vid neurosutveckling kan sättas i samband med diskussionen om samspe-

let mellan ”kropp och själ”. Det dualistiska synsättet på frågeställningen har tidiga rötter i idé-

historien – redan under antiken präglade dualismen tänkandet i många avseenden.
193

 Descar-

tes teori om de två substanserna ande och materia och deras oberoende av varandra har vidare 

alltsedan 1600-talet präglat vår syn på förhållandet mellan kropp och själ
194

 – och problemet 

med gapet mellan de två har förblivit olöst.  

     Neuroserna uppfattades, som vi sett i uppsatsens inledningskapitel, under 1800-talet som 

nervsjukdomar och den psykiatriska forskningen fokuserade därför på att hitta fysiologiska 
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förklaringar till det psykiska lidandet.
195

 Även Freud var initialt intresserad av att försöka ge 

psyket en neurologisk förklaringsmodell, men övergav tanken pga att han ansåg att den ve-

tenskapliga kunskapen var alltför bristfällig fortfarande. Småningom utvecklades samtidens 

neurosuppfattningar mot mer psykologiska synsätt, medan sambanden mellan psyket och 

hjärnans funktioner under 1900-talet blev föremål för forskning inom nya discipliner som 

neuropsykologi och neurovetenskap.
196

 De flesta av dagens kognitionsforskare har en monis-

tisk uppfattning i frågan om kropp och själ, dvs. att kropp och själ är en och samma substans. 

Ett sätt att beskriva det är att hjärnan framträder som något fysiskt – som aktivitet i nervceller 

och de nätverk de bygger upp – när den betraktas utifrån, men som ett personligt medvetande 

när den betraktas inifrån.
197

 

 

Tora Sandström var naturligtvis förankrad i sin tid och det dualistiska synsättet på kropp och 

själ, men dessutom tydligen inspirerad av psykoanalytiska teoretiker och samtida utvecklings-

psykologer som börjat intressera sig för kroppen som bas för psykologin. 

     Sandström tänker sig att alla psykiska processer samtidigt pågår på ett fysiologiskt plan. 

Hon antar en ömsesidig kausalitet, så att fysiologiska processer påverkar de psykiska skeen-

dena och tvärtom.
198

 Denna filosofiska hållning kan kallas interaktionistisk dualism, dvs. 

ståndpunkten att kropp och medvetande interagerar med varandra.
199

 

     Sandströms bidrag till biologisk psykologi är hypotesen att överjaget motsvaras av en fy-

siologisk motsvarighet, som hon benämner nervmuskelspänning. Överjaget fungerar, som 

känt, omedvetet och förknippar vissa psykiska reaktioner med ångest och andra med lust. 

Dess reflexmekanism befinner sig, enligt Sandström, ”på gränsen mellan psykiskt och fysio-

logiskt”.
200

 Exakt hur avvärjningsberedskapen yttrar sig fysiologiskt anser sig Sandström inte 

kunna uttala sig om. Hennes gissning är att den påverkar det hormonella systemet, ämnesom-

sättningen, det muskulära systemet och nervsystemet.  

     Sandström hänvisar i sin diskussion om nervmuskelspänningen i en fotnot till en ameri- 
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kansk läkare vid namn Edmund Jacobson, som också talar om en nervmuskelspänning, men 

inte härleder den på detta sätt.
201

 Hon nämner i samma fotnot psykoanalytikern Wilhelm 

Reichs teori om s.k. muskulärt pansar, som grund för hämningen av livsfunktionerna.
202

 Ha-

rald Schjelderup hänvisar, också han, i Neuroserna och den neurotiska karaktären till Jacob-

son och Reich, när han diskuterar den neurotiska spänningens kroppsliga uttryck.
203

 Som 

Petteri Pietikäinen noterat bodde Reich i Norge åren 1934-1939 och kom att influera många 

norska och svenska psykoanalytiker under denna tid.
204

 

     Barnets bristande självhävdelse kan leda till att det, förutom psykiska symtom, även lider 

av ”trötthet, huvudvärk och andra symtom”.
205

 Aggressionen, i sin tur, kanske har rent fysio-

logiska verkningar som är motsatta ångestens och upphäver dessa, gissar Sandström.
206

   

     Avvärjningsspänningen som fortgår under åratal lämnar synliga spår i kroppen. ”Mycket 

tidiga och mycket starka hämningar” påverkar antagligen den kroppsliga utvecklingen och 

bidrar, enligt Sandström, till att man ofta kan konstatera att den neurotiska karaktären åter-

speglas även i kroppshållning, rörelser och ansiktsdrag.
207

 Tvångsneurotikern exempelvis 

uppvisar en typisk ”stelhet i hållning och rörelser” och ”även gestalten och ansiktsdragen 

återspeglar tvångskaraktären”.
208

 Kroppen glömmer inte vad den lärt sig. Den reflexartade 

bortträngningen av psykiskt innehåll, som baseras på inlärd ångest, kan inte förändras genom 

en medveten viljeakt, utan endast genom att man förvärvar en sund självhävdelse
209

 – under-

förstått medelst psykoanalys. 

     Begreppet nervmuskelspänning förekommer inte i En psykoanalytisk kvinnostudie, men 

Sandström för ett resonemang om Ernst Ahlgrens somatiska symtom, vilka enligt Sandström 

kan ha en psykisk grund. Ahlgren led av många sjukdomssymtom ”trots sin ovanligt kraftiga 

fysik”210. I hennes dagboksanteckningar hittar Sandström bl.a. följande: ”ont i halsen”, ”fros-

sa”, att hon haft ”förtvivlat ont i sin hand”, ”andtäppa” och ”hjärtklappning med ty åtföljande 

kvävningsanfall”.211 Sandström reflekterar över symtomens karaktär, huruvida de ”äro orga-
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niska eller om åtminstone en del av dem äro psykiskt betingade eller medbetingade”.
212

 Här 

hänvisar hon också till texter av Hermann Nunberg och Georg Groddeck, som hävdar att det 

vid alla sjukdomstillstånd finns en psykisk komponent, inte bara vid neuroser.
213

  

     Åtminstone andnöden och hjärtklappningen är hos Ahlgren psykiskt betingade, menar 

Sandström. Med utgångspunkt i Ahlgrens masochistiska läggning, gör Sandström den tenta-

tiva tolkningen att ”de kroppsliga lidandena voro ett uttryck för självplågartendensen”. Sand-

ström tänker sig att symtomen kanske fungerade som en ”säkerhetsventil” för att avlasta sjä-

len.
214

 Detta sista konstaterande bär stor likhet med tankegångar inom dagens psykoanalytiska 

teorier om psykosomatiska symtom – att kroppen får bära det som psyket inte mäktar han-

tera.
215

  

     Enligt Petteri Pietikäinen bidrog utvecklingen av psykosomatisk medicin på 1930-talet till 

neurosdiagnosens spridning. Georg Groddeck var en av de första psykoanalytikerna som häv-

dade att fysiska sjukdomar kunde bero på psykologiska störningar och omedvetna konflikter. I 

Sverige fick den psykosomatiska medicinen sitt genombrott i slutet av 1940- och början av 

1950-talet.
216

 Qvarsell hävdar också att begreppet nervmuskelspänning hos Tora Sandström är 

ett mycket tidstypiskt inslag i hennes teori.
217

 Hon är således i sitt intresse för sambandet mel-

lan kropp och själ tydligt influerad av samtidens strömningar. 

 

Arv-miljö-frågan 

Hur förhåller sig alltså Tora Sandström till frågan om i vilken mån vi bestäms av vår medföd-

da konstitution och i vilken mån av miljön? Vi har sett att hon betonar dels konsekvenserna 

för självhävdelsen av felaktig uppfostran, dels betydelsen av medfödda faktorer som döds-

ångest, medfödda naturliga förutsättningar, livsenergi och temperament. Men hon nämner 

egentligen inte arv-miljö-frågeställningen specifikt mer än i två sammanhang.  
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     I Självhävdelse och neuros finns ett kapitel som handlar om mördares neurotiska proble-

matik. Hon konstaterar att de lider av en jagsvaghet, och fortsätter:  

 

Problemet huruvida denna svaghet är medfödd eller uppkommen genom miljöinflytande skall 

inte sysselsätta oss här. Så mycket mer däremot frågan om den, ifall den är medfödd, inte skulle 

ha kunnat mildras genom en förnuftig uppfostran, och ifall den uppkommit genom miljöinfly-

tande, om inte en sådan olycka skulle ha kunnat undvikas.
218

  

 

Här betonar hon tydligen ändå uppfostrans möjligheter.  

     I radioföredraget ”Vi har alla en Hitler inom oss” refererar Sandström apropå arv-miljö-

diskussionen behavioristernas åsikt att miljön är utslagsgivande, ärftlighetsforskarnas beto-

ning av arvets betydelse (tvillingstudier) och antropologers studier som visar på miljöns in-

flytande, men konstaterar att ingen av dessa har tillgång till alla variabler och kan därmed inte 

lösa problemet.
219

 Hon är alltså insatt i andra vetenskapers diskussion av temat, men framför 

ingen egen ståndpunkt. 

     I radioföredraget ”Medvetet och undermedvetet” hävdar Sandström att psykoanalysen 

”kan hjälpa en människa ett få ut det bästa möjliga ur sina medfödda förutsättningar”.
220

 

     Sammanfattningsvis kan man säga att Sandström anser att både arv och miljö spelar vik-

tiga roller och att miljön, dvs. en god uppfostran kan förbättra även medfött sämre förutsätt-

ningar.  

     Harald Schjelderup gör i sin bok Mitt barn är nervöst en mycket snarlik genomgång av de 

vetenskapliga ståndpunkter som finns att tillgå inom tvillingstudier, behavioristisk psykologi 

och antropologi.221 Han konstaterar att arvet sannolikt spelar största rollen när det gäller in-

telligens, men att miljön torde ha lika stor betydelse som arvet när det gäller karaktärs-

utvecklingen.222 I Neuroserna och den neurotiska karaktären balanserar han frågan på liknande 

sätt. Han hävdar att konstitutionella faktorer torde påverka barns motståndskraft inför skadliga 

psykiska påfrestningar i uppväxtmiljön. Grundvalen för neuroser utgörs enligt honom av 

kombinationen av konstitutionella faktorer, graden av inskränkning av barnets reaktionsfrihet 

i uppväxtmiljön samt mer speciella traumatiska upplevelser. I det enskilda fallet kan betydel-

sen av dessa tre faktorer variera.223 Såväl Sandströms som Schjelderups synsätt stämmer alltså 
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med Pietikäinens konstaterande att förändringen från en betoning av hereditära faktorer och 

degeneration till miljöns inflytande vid uppkomsten av neuroser, präglade synen på barns ut-

veckling under mellankrigstiden.
224

 

 

Kön och sexualitet 

I detta avsnitt vill jag diskutera eventuella genusaspekter på Tora Sandströms neurosteori. I 

hennes böcker finns spridda kommentarer och resonemang kring könsskillnader, men ingen 

tydligt utarbetad framställning som centreras kring denna aspekt av neurosbegreppet. Dock 

vill jag göra ett försök att med ledning av de spridda utsagorna säga något om hennes syn på 

neuros och kön. Kort berör jag också den syn på sexualitet som framkommer i hennes resone- 

mang. 

 

Kön 

Utgångspunkten när det gäller mäns och kvinnors psykiska utveckling och neurosdisposition i 

freudiansk teori är könsskillnaderna med hänvisning till oidipuskomplexet. Pojkens sexuella 

önskningar riktas mot modern och han avstår av ångest för att bli kastrerad av fadern. Flic-

kans sexuella önskningar riktas däremot mot fadern och hon avstår av rädsla för att förlora 

moderns kärlek.
225

 Enligt Freud är pojkens ångest starkare än flickans, vilket medför ett strän- 

gare överjag. Jag citerar Sandström: 

 

Gossens ångest är alltså starkare än flickans. Därav följer att mannen har ett starkare överjag än 

flickan, att ”nivån för det sedligt normala blir en annan hos kvinnan”. (!) [sic!] Kvinnan visar 

mindre rättskänsla än mannen, mindre böjelse att underkasta sig livets stora krav, hon låter ofta-

re leda sig av ömma eller hatiska känslor när det gäller avgöranden. Detta enligt Freud. Om ödi-

puskonflikten varit särskilt svår att övervinna, lägges därigenom grunden till en framtida neuros, 

menar Freud. Den lämnar nämligen spår efter sig i form av en övermäktig kastrationsångest.
226

 

 

Vi har tidigare sett att Tora Sandström håller med om att många neurotiker uppvisar en sexu-

alhämning, men att hon betonar bristerna i självhävdelsen som det primära och anser att Freud 
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tillmäter oidipuskonflikten alltför stor betydelse.
227

 I ovanstående redogörelse för Freuds håll-

ning tyder Sandströms utropstecken och frasen ”Detta enligt Freud” på att hon inte håller med 

om Freuds beskrivning av könsskillnaderna när det gäller överjagets utformning, men hon for- 

mulerar inte explicit en egen avvikande ståndpunkt. 

     I ett senare avsnitt diskuterar hon kastrationsångestens betydelse för neurosutveckling i 

relation till dödsångesten, och redogör för psykoanalytikern Mary Chadwicks tes att kastra-

tionsångesten torde vara en följd av den ursprungliga dödsångesten.
228

 Hon fortsätter: 

 

Här har M. Ch. träffat en svag punkt i teorien om kastrationsångesten som urkälla för de neuro-

tiska förträngningarna: det är ju ändå endast hos männen, som man med skäl kan tala om denna 

orsak! Kan ångest för kärleksförlust frambringa samma verkan hos flickorna? Kvinnorna är som 

bekant neurotiska i lika hög grad som männen.
229

 

 

Här är Sandströms kritik av Freuds teori tydligare. Hon antyder att hans teori är bristfällig när 

det gäller att förklara särskilt kvinnors neuroser och frågar sig om ångesten för kärleksförlust 

kan ge samma verkan hos flickor som kastrationsångest hos pojkar. Undertexten blir att kvin-

nans överjag skulle kunna bli lika ”starkt” som mannens. En tänkbar tolkning är då att båda 

typerna av ångest kan ha likvärdiga neurosskapande effekter – och att Sandström menar att 

det inte är självklart att vi kan se könsskillnader i neurosens utformning, åtminstone inte på 

det sätt som Freud beskriver. Sandström förmedlar ingen egen modell för hur kvinnans neu-

rosutveckling skulle kunna skilja sig från mannens, men säger heller inte att skillnad saknas. 

     I En psykoanalytisk kvinnostudie får vi i analysen av Ernst Ahlgren ett exempel på hur 

Sandström anser att en kvinnas neuros kan se ut. Kanske kan denna analys säga något om 

hennes syn på eventuella könsskillnader, när det gäller neurosens utformning. En avgörande 

faktor i Ahlgrens neurotiska utveckling är, enligt Sandström, att fadern, i brist på son, upp-

fostrat Ahlgren som en pojke och att hon felaktigt identifierat sig med sin far. Det är en ”ty-

pisk ’neurotisk missbildning’ att ett barn identifierar sig med en person av motsatt kön och så 

kommer att i fantasien spela en roll, som icke stämmer överens med dess natur”, vilket ”Vic-
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toria Bruzelius [gör för att söka] reparera denna ohjälpliga mindervärdighet”.
230

 Sandström 

antar nämligen att Ahlgren redan tidigt känt sig underlägsen som flicka och hänvisar här till 

tre freudianska texter om kvinnans kastrationskomplex. Ahlgrens neurosutveckling bottnar 

alltså, enligt Sandström, i hennes felaktiga identifikation med fadern och i hennes kastrations-

komplex. Kastrationskomplexet hos kvinnor uppstår, enligt Freud, när flickan börjar uppleva 

penisavund. Komplexet innebär för henne inledningen till oidipuskonflikten. Flickans sexuel-

la begär riktas så mot fadern. Bl.a. mindervärdeskänslor och perversioner antas ha sina rötter i 

komplexet.
231

 

     Enligt Sandström kunde Ernst Ahlgrens tillgivenhet för fadern ”på naturligt sätt” ha ut-

vecklat hennes kvinnlighet, men bl.a. faderns kvinnoförakt utgjorde ett hinder för detta, efter-

som hon inte kunde räkna med att behaga honom genom att utveckla ”kvinnliga egenska-

per”.
232

 En icke-neurotisk utveckling innebär alltså för en flicka att hon utvecklar sin kvinn-

lighet för att behaga fadern (jfr oidipuskomplexet). För Ahlgren var detta inte möjligt – hon 

identifierade sig i stället med fadern med neurosen som följd. Sandström antar att Ahlgren 

också identifierade sig med modern och att hennes identifiering med båda föräldrarnas ”så 

motsatta personligheter” kan ha bidragit till hennes inre ”disharmoni”.
233

 Normal, icke-neu-

rotisk utveckling bygger alltså, enligt Sandström, på identifiering med föräldern av samma 

kön – inte med den av motsatt kön och inte med båda. 

     Ernst Ahlgrens svåra kastrationskomplex medförde, enligt Sandström, att hon i vuxen ål-

der uppvisade en delvis neurotiskt betingad initiativförmåga. Ahlgrens fokusering på arbetet 

orsakades av hennes neurotiska utveckling. Hon ”får inte hänge sig åt kärleken spontant […] 

– hon kan det heller icke, ty det naturliga livet har hos henne blivit förkvävt, och allt hos hen-

ne står i tjänst hos intellektet”.
234

 Ahlgrens initiativförmåga inom arbetet och fokusering på 

arbetet var alltså delvis neurotiskt betingade, men behöver inte vara det hos alla kvinnor. En-

ligt Sandström kan kvinnor vara initiativrika utan att egenskapen är neurotisk, men i Ahlgrens 

fall var initiativförmågan nog delvis neurotiskt betingad, med tanke på hennes ”utpräglade 

manlighetskomplex”.
235

      

     För Ahlgren stod arbetet i vägen för kärleken, menar Sandström. Hennes intresse för för- 
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fattaren Georg Brandes ”aktualiserar inom henne konflikten mellan kvinnan och arbetet. [---] 

Begäret att älska fullt och helt som kvinna gör sig gällande, men kan icke tränga igenom de 

nevrotiska hämningarna.”
236

 Enligt Sandström placerar den neurotiska tendensen inom henne 

arbetet i främsta rummet, medan hälsotendensen kräver att arbetet offras för att hon skall kun-

na skapa normala relationer till människor. Ernst Ahlgren kan inte inse att hon därigenom 

också skulle få en normal relation till arbetet.
237

 Den icke-neurotiska kvinnan prioriterar alltså 

kärlek och relationer framom arbete och kan därigenom få tillgång till båda – även om vi inte 

får veta vilken typ av arbete Sandström här syftar på.  

     Kan det spela roll att Ahlgrens initiativ riktar in sig på verksamhet utanför hemmet? ”Det 

naturliga livet” i henne skulle medföra en förmåga att ”hänge sig åt kärleken spontant”, men 

hos Ahlgren härskar intellektet. Min tolkning får stöd även i resonemanget om Ahlgrens vär-

desättande av sitt oberoende, som jag redogjort för tidigare.
238

 Hennes behov av frihet fram-

ställs där som något negativt, neurotiskt, medan självständighet ju för övrigt är ett tecken på 

icke-neurotisk utveckling hos Sandström. Konflikten mellan Ernst Ahlgrens ”naturliga” förut-

sättningar som kvinna och hennes strävan efter att förverkliga sig själv i författarskapet blir 

tydlig i Sandströms resonemang om hennes ideal att vara intellektuell eller konstnärlig, dvs. 

det ”mål hon strävar att närma sig inom ramen av de gränser naturen stakat ut – kvinna måste 

hon ju förbli”.
239

 Naturen stakar således ut gränser för vad en kvinna – och en man? – kan 

sträva efter i sitt liv.  

     Här väcks flera frågor. Är könsrollerna alltså naturgivna? Har Sandström en essentialistisk 

syn på kön?
240

 Sandströms kvinnosyn kan anas i redovisningen av Historien om en näsduk, 

där Ernst Ahlgren skildrar en självuppoffrande bondhustru som gör allt för sin man. Enligt 

Sandström är detta ”en den vackraste bild av kärlek hon tecknat”, men Ahlgren ”vill ej erkän-

na det för sig själv” och det ”är anmärkningsvärt, att Ernst Ahlgren ej accepterar mor Assars-

sons utplånande av sig själv och uppgående i mannen som något för kvinnan naturligt, utan 

förvisar detta till ett primitivt stadium, som ej äger motsvarighet hos kulturmänniskan”.
241

 

Undertexten blir alltså att kvinnans naturgivna roll är att underkasta sig mannen och utplåna 

sig själv. Ahlgrens fokus på författararbete måste ju i relation till detta te sig onaturligt, dvs. 

neurotiskt.   
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     Sandströms syn på Ernst Ahlgrens neurotiska symtom avslöjar alltså hennes kvinnosyn 

och en könsskillnad hos henne när det gäller neurosens utformning. Självständighet är i   

Sandströms allmänna neurosteori ett tecken på frisk, oneurotisk utveckling. Hos kvinnan är 

däremot en inriktning på självständighet genom intellektuellt arbete, kombinerad med oint- 

resse för familj och hushåll, neurotisk. Sammantaget baserar Sandström i ovanstående be-

skrivningar Ahlgrens neuros på hennes felaktiga identifiering med föräldern av motsatt kön 

och därmed hennes avvikelse från en traditionell kvinnoroll, enligt vilken kvinnans naturliga 

bestämmelse är att utplåna sig själv och fokusera på hushåll och familj. I enlighet med detta 

torde då männens neuroser se annorlunda ut – kanske baseras på en felaktig identifiering med 

modern och resultera i ”neurotiskt betingad” fokusering på familj och relationer, i stället för 

på arbete och intellektuell verksamhet? Gissningen är naturligtvis spekulativ, eftersom Sand-

ström inte skriver om detta. Komplementära uppfattningar om könen med utgångspunkt i es-

sentialistiska resonemang var dock vanliga kring sekelskiftet 1900. Tanken var att könen 

kompletterar varandra i sina naturgivna skillnader och att detta är till de bådas bästa.
242

 

     I debatterna om ”kvinnofrågan” kring sekelskiftet 1900 formulerade psykologer ofta evo-

lutionistiska resonemang om ”kvinnans natur”, som argument mot kvinnors högre utbildning. 

Specialiseringen inom fortplantningen under evolutionens gång hade inneburit att det för ar-

tens överlevnad var viktigare att en kvinna utgjorde en biologiskt god miljö för sitt barn än att 

hon var intelligent. Kvinnor hade sålunda under historiens gång blivit fundamentalt annorlun-

da än män och lämpade sig mest för husliga göromål och omvårdnad. Även energibegräns-

ningstesen, som vi stiftat bekantskap med i avsnittet om medfödda förutsättningar, bidrog 

med argument. Man ansåg att den begränsade energin fördelades på olika sätt hos kvinnor och 

män: för kvinnors del krävde fortplantningsorganen så mycket energi att den inte räckte till 

intellektuell verksamhet.
243

 Sandströms diskussioner om Ernst Ahlgrens naturliga kvinnliga 

förutsättningar ligger således i linje med samtidens evolutionistiska idéer.  

     En del vetenskapsmän gick så långt att de påtalade risker för kvinnors mentala hälsa vid 

utbildning och självständighet. De s.k. ”kvinnliga nervösa besvären” – olika neurotiska till-

stånd – antogs bero på att kvinnor vägrade leva ”naturliga” liv som hustrur och mödrar. Däri- 
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genom hämmades deras ”naturliga sexuella och moderliga impulser”.
244

 Vi känner igen lik-

nande resonemang hos Sandström när det gäller Ernst Ahlgrens situation. 

     Den genusteoretiska kritiken av psykologin belyser bristerna i förståelsen av kvinnors psy-

kiska utveckling och hur samtida könspolitik byggts in i forskning, teori och praktik. Strax ef-

ter sekelskiftet 1900 gjordes de första få kritiska granskningarna.
245

 Kritiken av psykologins 

könsförståelser tog dock fart på allvar först vid slutet av 1960-talet, i samband med den mo-

derna kvinnorörelsen.
246

 Att Sandström inte ifrågasätter psykoanalysens könsförståelser med 

större tyngd eller detaljskärpa speglar och förstärker – i den mån hon hade inflytande – alltså 

den förhärskande hållningen i samtiden.  

 

Sammanfattningsvis antyder således ett genusperspektiv på neurosbegreppet i En psykoanaly-

tisk kvinnostudie könsspecifika karakteristika – i linje med Freuds teori om kvinnors kastra-

tionskomplex och samtidens evolutionsbiologiska tankeströmningar – medan beskrivningarna 

i Självhävdelse och neuros är mer kritiska till Freud och antyder att de könsskillnader han pre-

senterar kan vara felaktiga. Själv tycks Sandström här tvärtom framhålla likheterna i den neu-

rosskapande oidipala ångesten hos de olika könen. Hur kan vi förstå detta? En möjlig tolkning 

är att Sandström ändrat uppfattning efter flerårig praktik med kvinnliga och manliga analysan-

der. Kanske har också hennes komplementära och essentialistiska syn på kön börjat vackla.  

     I radioföredraget ”Modet” år 1948 nämner Sandström uppfostrans betydelse för uppkoms-

ten av könsskillnader. En möjlig tolkning av detta resonemang är att det genom uppfostran 

uppstår könsskillnader som torde spela roll för hur neuroserna ser ut hos de olika könen.  

 

[D]e unga flickorna [har] ändrat karaktär under de senaste årtiondena, beroende på kvinnans 

ändrade ställning i förvärvsarbetet och i samhället. Dessutom får vi nog ta med i räkningen, att 

uppfostran skapar en skillnad mellan flickor och pojkar, som inte behöver vara lika utpräglad i 

deras konstitution.
247
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Hon tar upp de vanliga uppfattningarna att pojkar inte får gråta, medan flickor får det, och att 

flickor inte får slåss, medan pojkar får det. Även önskan att behaga det motsatta könet spelar 

roll för karaktärsbildningen, tror Sandström. ”[M]annen skall vara modig och stark – kvinnan 

får helst inte vara det i samma grad.”
248

  

     Som vi sett ansåg Sandström att affekt- och viljehämning har stor betydelse för neurosut-

veckling. Vi kan utifrån det tänka oss att det också spelar roll vilken känsla det är som häm-

mas. Om flickor hämmas framför allt när det gäller vredesuttryck och pojkar när det gäller 

sorg, är det tänkbart att deras neuroser därmed ser olika ut. 

     Således är det möjligt att Tora Sandström de sista åren av sitt liv närmar sig en förändring i 

sin syn på neurosens eventuella könsskillnader. Öppenheten inför den sociala konstruktionen 

av kön kan tänkas medföra en tanke om skillnader mellan mäns och kvinnors neuroser – dock 

inte med utgångspunkt i naturgivna skillnader, vilket Sandström gav uttryck för 1935 i En 

psykoanalytisk kvinnostudie, utan som följd av att pojkar och flickor uppfostras olika. 

 

Sexualitet 

I inledningen till Självhävdelse och neuros anger Tora Sandström att hon inte kommer att fo-

kusera på ”sexualproblemet” i boken, då temat behandlats utförligt av andra psykoanalytiker 

och att hon därför tar upp frågan bara när hon är av avvikande åsikt.
249

 Vi har i den föregåen-

de analysen sett att hon framför allt opponerar sig mot Freuds åsikt om sexualhämning som 

den väsentliga faktorn vid neurosutveckling, och att hon menar att han då bortser från själv-

hävdelsens betydelse. Vidare opponerar hon sig mot att Freud frekvent kopplar aggressivitet 

till sexualdriften. För övrigt är hon enig med stora delar av hans sexualteori. Eftersom Sand-

ström inte fokuserar på den psykosexuella utvecklingens betydelse gör jag det inte heller i 

min analys – förutom i ett fåtal hänvisningar i analysen av Ernst Ahlgrens sexualitet. Däremot 

skall jag kort beröra hur Sandströms syn på vuxen sexualitet ser ut. 

 

När det gäller homosexualitet förfäktar Sandström tanken att det finns både s.k. konstitutio-

nellt betingad homosexualitet och psykogent betingad. Den psykogena homosexualiteten är en 

neurotisk störning som kan behandlas med psykoanalys. Behandlingen har bättre prognos om 

homosexualiteten ännu inte blivit manifest i handlingar, eftersom man då i behandlingen kan 

använda sig av patientens eget motstånd mot den sexuella läggningen.
250

 Hur man ska förhålla 
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sig till den konstitutionella varianten framgår inte, men den kan väl knappast behandlas med 

psykoanalys. Detta synsätt är i linje med det samtida i Sverige. Homosexualitet klassades som 

en sjukdom fram till 1979.
251

 Sandströms neurosteori i Självhävdelse och neuros är således 

väntat heteronormativ.
252

 

     I En psykoanalytisk kvinnostudie är hållningen densamma och även den monogama sexu-

aliteten anges som norm.  

 

Det är sunt och naturligt för en vuxen människa att vilja intaga främsta rummet hos en individ av 

motsatt kön och att själv i utbyte kunna ge sin känsla hel och odelad. Allt annat blir mer eller 

mindre tillfälligt surrogat. Strävar någon att samtidigt intaga främsta rummet hos många, så be-

ror detta på oförmåga att hänge sig åt en människa, alltså på en nevrotisk splittring i känslolivet, 

eller på ett nevrotiskt maktbegär.
253

       

 

Ernst Ahlgrens neuros kännetecknas bl.a. av just denna oförmåga att ge maken sin känsla hel 

och odelad. Hennes sexualhämning medför dessutom att hon anser sitt liv vigt åt litteraturen –  

enligt Sandström ”en rationalisering av hennes sexualhämning”.
254

 Arbetet har hos Ahlgren 

blivit libidobetonat i onaturligt hög grad. Den normala kvinnans begär, ”[b]egäret att älska 

fullt och helt som kvinna”, kan inte finna utlopp hos henne pga neurosen.
255

 Sandström näm-

ner också att motstånd mot äktenskap ofta döljer en neurotiskt betingad motvilja hos kvinnan 

mot att i sexualakten spela den underordnades roll. Kvinnan försöker då ofta kompensera sin 

upplevda underlägsenhet, sitt kastrationskomplex, genom att på andra områden hävda sig gen-

temot mannen.
256

 Det ”naturliga” för en kvinna är alltså att vilja ha en sexuell relation med en 

man. Brister i den psykosexuella utvecklingen försvårar detta ”naturliga” förlopp.
257

 Ernst 

Ahlgrens sexualitet kanaliseras på ett neurotiskt sätt i arbetet, i stället för i kärlek till maken.  

     Sandström antar vidare att Ernst Ahlgrens manlighetskomplex är ett uttryck för en ”latent, 

nevrotiskt betingad homosexualitet”.
258

 Den latenta homosexualiteten förklarar också Ahl-

grens skuldbelagda hållning till kvinnor, som märks som avsmak gentemot kvinnor. Sand-

ström anger inte hur hon tänker sig att Ahlgrens homosexualitet uppkommit, men som vi sett 

                                                 
251

 Nationalencyklopedin. Avkriminaliseringen av homosexualitet skedde i Sverige år 1944. 
252

 Enligt Eva Magnusson har uppfattningarna om ”styrkan i psykoanalysens heteronormativa och homofobiska 

drag” varierat över tid och motstridiga åsikter finns än idag. Se Magnusson, Psykologi och kön, kap.7 ”Psyko-

analys och kön”, 148. 
253

 En psykoanalytisk kvinnostudie, 93. 
254

 Ibid., 84. 
255

 Ibid., 93, 143(citatet). 
256

 Ibid., 91, 149. 
257

 På s.98 exempelvis klargör Sandström att Ernst Ahlgrens driftmässiga utveckling inte uppnått det genitala 

stadiet. 
258

 En psykoanalytisk kvinnostudie, 176. 



53 

 

ska flickan vid normal psykisk utveckling, enligt Sandström (och Freud), identifiera sig med 

modern. En rimlig tolkning är alltså att Ahlgrens homosexualitet förklaras av att hon felaktigt 

identifierat sig med fadern, som dessutom enligt Sandström föraktade kvinnor. Sandströms 

analys av Ernst Ahlgrens sexualhämning tycks sålunda ligga väldigt nära Freuds uppfattnin-

gar om den psykosexuella utvecklingens betydelse för neurosdisposition. Här finns en påtag-

lig skillnad gentemot hennes hållning i den senare skriften Självhävdelse och neuros, där hon 

som bekant framför allt betonar betydelsen av brister i självhävdelsen. 

     Sammanfattningsvis är den normala, icke-neurotiska, vuxna sexualiteten, enligt Sand-

ström, heterosexuell och monogam. 

 

Narcissism 

Enligt Tora Sandström är den narcissistiska störningen en typ av neurotisk störning. Narcissis-

men är inte ett kännetecken för alla neurotiker, men jag väljer att diskutera fenomenet, efter-

som det får så stort utrymme i analysen av Ernst Ahlgren i En psykoanalytisk kvinnostudie. 

Sandströms analys av Ahlgrens narcissism innehåller motsättningar, vilket ytterligare motive-

rar valet att diskutera ämnet. Narcissismen hör dessutom till de begrepp som definierats på ett 

antal olika sätt under psykoanalysens historia, vilket gör det intressant att analysera Sand-

ströms uppfattning om begreppet. 

 

Den narcissistiska störningen karakteriseras, enligt Sandström, av en artificiell självkänsla 

som byggts upp som försvar mot ångesten och jagsvagheten. Hämningen av den normala 

självkänslan bottnar i bristande kärlek från omgivningen i barndomen. Narcissisten försöker 

vidare alltid prestera mer än hon förmår – hon når aldrig sina mål, pga att hon hela tiden för-

skjuter gränserna.
259

 Det här överensstämmer, som vi ser, med Sandströms tidigare karakte-

ristik av neurosen som grundad i bristande självhävdelse, vilken resulterar i jagsvaghet och 

kompensatoriska strategier i form av artificiell självhävdelse – och i narcissistens fall presta-

tion, för att balansera den bristande självkänslan.  

     Narcissismen kännetecknas således av en prestationsinriktning som är ägnad att kompen-

sera för den bristande självkänslan. Ernst Ahlgren har ”redan från sin tidigaste barndom satt 

sig före att prestera något särskilt, höja sig över andra”. Sandström tillägger att det faktum att 

Ahlgren inte blivit älskad av sina föräldrar kan ha bidragit till ett neurotiskt behov att prestera  
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för att förtjäna att bli älskad.
260

 Hon presterar för att bli sedd, dvs. älskad. Ahlgren ”kan inte 

njuta av att bara vara till, […] hon sträcker sig ständigt framåt mot ett mål, måste i varje ögon-

blick prestera något”.
261

Ahlgrens prestationsinriktning visar sig i att hon utgår från att hon 

måste se till att utnyttja eventuell njutning i produktivt arbete.
262

 Presterandet utgör vidare för 

henne möjligheten tillbaka till livet efter den långvariga sjukdomen. ”Från denna tid är arbetet 

allenahärskande i hennes liv.” Men: ”Det är en kompromiss, ty där tränges bort något mycket 

väsentligt inom henne; kärleken till livet självt […] och kärleken till människorna. Men för 

henne äro dessa vägar stängda till följd av nevrotisk hämning”.
263

 Här är motsättningen mel-

lan arbete och kärlek tydlig, prestationen som ersättning för kärlek. Prestationen ska också ge 

Ahlgren den spegling hon saknat: ”För Ernst Ahlgren är arbetet förmer än allt annat, mer än 

livet självt. Kan hon icke prestera fullödiga arbeten, kommer hon att sjunka ner i obemärkt-

hetens mörker, vilket för henne är värre än döden.”
264

  

     Enligt Sandström försöker Ernst Ahlgren balansera sin mindervärdighetskänsla genom att 

dels prestera likvärdigt en man i sitt arbete, dels ”bygga upp en personlighet, som gav henne 

värde”. Men ”den inre tomheten pinar henne, och hon har ett stort behov av andra människors 

uppskattning för att därmed få hjälp att upprätthålla balansen”.
265

 

       Ahlgrens ”tämligen utpräglad[e] narcism” visar sig, enligt Sandström, även i ”ett starkt 

utbildat idealjag med narcistisk affektbetoning, en därmed sammanhängande ytterligt ömtålig 

stolthet” samt i de exhibitionistiska dragen.
266

 Idealjaget innebär en uppblåst självbild, som 

hon strävar efter att uppfylla, men som nödvändigtvis leder till ett falskt jag. Den ömtåliga 

stoltheten i sin tur bottnar i rädslan att bli kränkt i relationer, där den svåraste kränkningen är 

att bli övergiven.
267

  Exhibitionismen slutligen är ett uttryck för ”ett nevrotiskt självhävdelse-

begär”, dvs. ska, som jag förstår det, fylla behovet att bli speglad, vilket Ahlgren inte blev av 

sina föräldrar under barndomen. Men Sandström menar att Ahlgren dessutom antagligen var 

”konstitutionellt mycket exhibitionistisk”, dvs. skulle ha sökt sig till offentlighet och 

konstnärligt skapande även utan den neurotiska störningen.
268

 Exhibitionismen hos henne 

skulle alltså vara både medfödd och ett resultat av uppväxten. Enligt Sandström är det narcis-

sismen hos Ahlgren som gör att hon vill gestalta sin upplevelse av världen i sitt författarskap, 

                                                 
260

 En psykoanalytisk kvinnostudie, 52. 
261

 Ibid., 195. 
262

 Ibid., 49. 
263

 Ibid., 114. (Sandströms kursivering). 
264

 En psykoanalytisk kvinnostudie, 159. 
265

 Ibid., 170. 
266

 Ibid., 20. 
267

 Ibid., 36f. 
268

 Ibid., 162f. 



55 

 

det rör sig om ”bekännelsetvång och exhibitionsdrift […] Det är hennes narcism, som kräver 

odödlighet åt allt, […] som uppsugits genom hennes sinnen”.
269

 Tolkningen kan te sig sträng; 

är alla författare i så fall narcissistiska? Sandström skriver i själva verket att ”varje utövande 

konstnär är konstitutionellt exhibitionistisk”, men förklarar inte vad hon baserar detta uttalan-

de på.
270

 Kanske skiljer Ahlgren, enligt Sandström, ut sig från konstnärsgruppen i stort genom 

att dessutom ha varit utsatt för felaktig uppfostran. Jag kan ändå undra om denna aspekt av 

Ahlgrens narcissism idag skulle platsa i en narcissismdiagnos. 

     Sandström diskuterar också kort barnets sunda narcissism. Hon tycks instämma i Freuds 

uppfattning att ”spädbarnet är helt narcistiskt, det är ännu inte i stånd att omfatta ett objekt 

med sin kärlek”.
271

 När barnet sedan småningom lär sig att älska utanförvarande objekt över-

går narcissistisk libido i objektlibido, förutom den del som förblir bunden vid jaget.
272

 Som vi 

sett tidigare i analysen av Ernst Ahlgrens neurotiska sexualhämning, hävdar Sandström att 

Ahlgren saknar just denna förmåga att förvandla narcissistisk libido till objektlibido i kärleken 

till sin partner. Hon investerar i stället sin libido i arbetet.
273

 

     I Sandströms analys finns också beskrivningar av Ernst Ahlgren som står i motsättning till 

eller åtminstone nyanserar bilden av henne som narcissistisk. Sandström återger exempelvis 

hur Ahlgren i ett brev till sin syster skriver att hon gärna skulle hjälpa andra som står vid ett 

vägskäl i livet och tvekar mellan att bryta med sina föräldrar eller ”bryta med [sin] inre kallel-

se och släpa fram ett glädjelöst liv”.
274

 Hon hoppas också kunna hjälpa unga författare i deras 

författarskap, om hon inte själv kan skapa sig en framtid som författare.
275

 Empatin med andra 

tycks ju stå i motsättning till narcissismen beskriven som oförmåga att investera libido i andra 

människor, dvs. känna för och bry sig om andra än sig själv. Men Sandström uppfattar detta 

patologiskt ändå, eftersom Ahlgren inte har någon ”tanke på att sträva för sitt eget barn, men 

för ’främmande’ människor, med vilka hon förenas genom det band som för henne är det star-

kaste, gemensamt arbete, vill hon arbeta till sitt sista andetag”.
276

 Således kan vi fråga oss om 

det finns en könsskillnad även i Sandströms narcissismbegrepp. Här framtonar Sandströms 

syn på vad som utgör normal sexualitet, kärlek, och normala livsval för kvinnor. Vi kan fråga 
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oss huruvida Sandström skulle betona t.ex. även författaren Georg Brandes narcissism i hans 

fokusering på sitt författarskap. 

     Freuds narcissismbegrepp är mångtydigt och förändrades under hans författarskap. Beg-

reppet är såväl förknippat med ett normalt utvecklingsstadium under tidig barndom som med 

olika patologiska tillstånd. I artikeln ”On Narcissism” från 1914 är Freuds begrepp narcissis-

tisk neuros liktydigt med det vi idag kallar psykos. Senare betraktade han såväl depressioner, 

mani som manodepressivitet som s.k. narcissistiska neuroser. År 1931 beskrev Freud så ”en 

narcissistisk personlighetstyp, som karakteriseras av oberoende, höggradig aggressivitet, ett 

starkt självhävdelsebehov samt en stark önskan att bli älskad framför att själv älska”.
277

 Vi 

kan i detta känna igen Sandströms beskrivningar av Ernst Ahlgren. 

     Wilhelm Reich beskrev den s.k. ”falliskt-narcissistiska karaktären”, som ”självsäker… 

[sic] arrogant… vital, med ett ofta effektfullt uppträdande… och som vanligtvis föregriper ett 

hotande angrepp genom att själv gå till angrepp”.
278

 Vi har sett att Sandström är bekant med 

Reichs teorier – tre av hans böcker återfinns också i den litteraturförteckning som bifogas En 

psykoanalytisk kvinnostudie.
279

 Sandströms beskrivning av Ahlgrens narcissistiska problema-

tik uppvisar likheter med Reichs beskrivning av den falliskt-narcissistiska karaktären. 

     I stort tycks alltså Sandströms karakterisering av Ernst Ahlgrens narcissistiska drag över-

ensstämma med samtidens karakterisering av den narcissistiska personligheten.
280

  

      

Symtom som saknas i Självhävdelse och neuros  

I detta avsnitt diskuterar jag två fenomen, som Tora Sandström i En psykoanalytisk kvinno-

studie knyter till Ernst Ahlgrens problematik, men som över huvud taget inte tas upp till be-

handling i Självhävdelse och neuros. Det första fenomenet, pendlingen mellan ytterligheter i 

beteendet, karakteriseras explicit som neurotiskt. Det andra fenomenet, Ahlgrens självmords-

hot och upprepade självmordsförsök, som jag sammanför under beteckningen självmords-

kommunikation, behandlas inte av Sandström som en separat problematik. Det får därmed 

heller inte någon närmare förklaring, men tas inte heller upp som något som skulle avvika 

från karakteristiken av Ahlgren som neurotiskt störd, varför jag utgår ifrån att problematiken i 

Sandströms analys faller inom ramen för en neurotisk störning. 
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Pendling mellan ytterligheter 

Ett fenomen som Tora Sandström tar upp i En psykoanalytisk kvinnostudie, men som helt sak-

nas i Självhävdelse och neuros, är det hon kallar neurotikerns typiska pendling mellan ytter-

ligheter i sitt beteende. I relationen till Georg Brandes uppger Ahlgren, enligt Sandström, sin 

stolthet och ”som den nevrotiker hon är, slår hon i stället över till motsatt ytterlighet, till den 

yttersta självuppgivelse”.
281

 I dramat Den bergtagna skildrar Ahlgren en kvinna, som när hon 

avstår sin självhävdelse ”glider […] över till motsatt ytterlighet, till den fullständigaste själv-

uppgivelse och undergivenhet gentemot mannen. Det är nevrotikerns vanliga lott att inte kun-

na hålla sig på mellanstadiet utan oscillera mellan ytterligheterna”.
282

 Ahlgrens strävan efter 

odödlighet genom sitt litterära verk samtidigt som hon utplånar sig själv, beskrivs vidare som 

en ”kompromiss mellan de mot varandra stridande ytterligheterna i hennes psyke”.
283

 

     Sandström förklarar också att neurotikerns skarpa motsättning mellan det medvetna jaget 

och omedvetna tendenser framkallar ”dessa tvära övergångar från den ena ytterligheten till 

den andra, som är så typiska för mången neurotiker, vilken har svårare än den sunda männis-

kan att finna den gyllene medelvägen”.
284

 Hon använder här det psykoanalytiska begreppet 

Triebdurchbruch (driftgenombrott, min övers.), men förklarar inte fenomenet. Vi får utgå 

ifrån att pendlingen mellan ytterligheter, enligt henne, bottnar i driftgenombrott. Skillnaden 

mellan den medvetna bild neurotikern har om sig själv och det förbjudna driftsinnehåll, som 

trängts bort, är så stor, att de tillfälliga genombrotten av förbjudet material i beteendet fram-

står som motpoler till personens vanemässiga beteende. 

     Hur kommer det sig att Sandström över huvud taget inte diskuterar fenomenet pendling 

mellan ytterligheter i Självhävdelse och neuros, som ändå är hennes teoretiska bok om neuro-

sen? Kanske har hon ändrat uppfattning om neurosbegreppet på just den här punkten.  

     I vår tids diagnosklassificering ingår identitetsosäkerhet och känslomässig pendling mellan 

ytterligheter i borderlinestörningen.
285

 Jag återkommer i det avslutande kapitlet till neurosbeg-

reppets förändringar efter Sandströms livstid. 

 

Självmordskommunikation 

Fenomenet självmordsproblematik saknas, det också, i Självhävdelse och neuros, men ges 

visst utrymme i analysen av Ernst Ahlgren.      
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     Ahlgren hade en livslång suicidproblematik som intensifierades under hennes sista lev-

nadsår. Sandström skriver att Ahlgrens känsla av att upprepat bli kränkt i nära relationer når 

sin kulmen i hennes förhållande till Georg Brandes. Hon visar honom kärlek, får gensvar, men 

Brandes känslor svalnar sedan igen, vilket ”blir henne övermäktigt” och enligt Sandström 

finns här ett av de starkaste motiven till Ahlgrens självmord.
286

  

     Ahlgrens far led av periodisk depression och lär också ha gjort ett självmordsförsök.
287

 

Hon har alltså hereditärt en ökad självmordsrisk. Själv hade hon självmordstankar alltsedan 

ungdomen och gjorde också ett självmordsförsök under äktenskapets första år genom att skära 

sig i handen.
288

 

     Sommaren 1887 fick Ahlgren ett psykiskt sammanbrott i samband med Politikens recen-

sion av hennes roman Fru Marianne, som ”bragte [henne] till gränsen av självmord”.
289

 Där-

efter gav hon uttryck för självmordstankar och plågan i att bli övergiven i tre brev till Bran-

des. I november 1887 hotade hon med självmord, enligt Sandström pga Brandes vägran att 

träffa henne.
290

 I december skrev hon i ett brev som hon aldrig skickade, att hon ska dra sig 

tillbaka för att inte känna sig lämnad utan själv vara den som går. Enligt Sandström var detta 

brev ett tecken på att Ahlgren gått in i den depressionsperiod som utmynnade i hennes själv-

mordsförsök i januari 1888.
291

 I ett brev till Brandes de sista dagarna före sin död, skrev hon 

slutligen: ”Du är mig lika kär […] som då jag genom att dö ville visa dig att min känsla åt-

minstone varit allvar”.
292

 Ernst Ahlgren dog till slut i juli 1888 genom att skära av sin hals-

pulsåder.
293

 

     Ernst Ahlgren uppvisade alltså sammantaget en livslång självmordsproblematik med själv- 

mordstankar, självmordshot och flera självmordsförsök – och vi vet att Sandström karakteri-

serade henne som neurotisk. En rimlig fråga är således hur det kommer sig att Sandström inte 

tar upp självmordsproblematiken i sin neurosteoribok. Kan det vara så att hon i sitt terapeutis-

ka arbete med neurotiska patienter i själva verket inte mött (särskilt många) självmordsnära 

patienter och således inte längre uppfattar fenomenet som en neurotisk problematik?  

     I vår tids diagnosklassificering hittar vi upprepad självmordsproblematik framför allt hos 
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borderlinepatienter.
294

 Jag återkommer till en fördjupad diskussion av neurosbegreppets för- 

ändringar i slutkapitlet.  

 

 

3 Konsekvenser för barnuppfostran 

 

Självhävdelse och neuros innehåller, som vi sett, många resonemang kring uppväxtens bety-

delse för neurosutveckling. Tora Sandström förmedlar både direkt och indirekt sina uppfatt-

ningar om hur en god barnuppfostran kunde förhindra neuroser och psykiskt lidande i vuxen 

ålder. Vissa av resonemangen hittar vi också exempel på i En psykoanalytisk kvinnostudie i 

tankarna om Ernst Ahlgrens uppväxt. Sandström sammanfattar inte sina ståndpunkter i konk-

reta råd till föräldrar som uppfostrare, förutom i enstaka fall, men ifall vi läser med ett sådant 

perspektiv, finns många intressanta resonemang att ta fasta på. I detta kapitel tar jag upp de 

aspekter på barnuppfostran som jag ser som konsekvenser av Tora Sandströms neurosbeg-

repp. 

 

Självhävdelse och affektuttryck 

En god uppfostran möjliggör, enligt Sandström, som vi sett, barnets självhävdelse. Alltför 

många förbud och bortträngning av barnets tankar och känslor binder alltför mycket energi 

och försvagar därigenom självkänslan. Ett barn som uppfostrats på detta sätt blir ”passivt och 

håglöst, känslokallt och fantasilöst, förlorar förmågan att reagera spontant, lider kanske av 

trötthet, huvudvärk och andra symtom”.
295

 Slutsatsen av Sandströms teoretiska resonemang 

blir således att föräldern i stället för att begränsa barnet på olika sätt bör bekräfta barnets 

känslor, tankar och vilja. Framför allt är det viktigt att få uttrycka sin ilska – aggressionshäm-

ningen är ju särskilt förödande för jagstyrkan, som vi sett – men all påtaglig affekthämning, 

speciellt under barnets första 3-4 år, är skadlig och kan lägga grunden för en neurotisk utveck-

ling.
296

  

     I radioföredraget ”Vreden” säger Sandström att även barn ”i den allra nyaste psykologien” 

har rätt att bli arga på sina föräldrar och att en del människor numera anser att det är ”naturligt 
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att barn grälar och slåss med varandra”.
297

 I ”Vi har alla en Hitler inom oss” förmedlar Sand-

ström till allmänheten sin uppfattning om effekterna av alltför sträng uppfostran som hämmar 

vilja och aggressivitet. Hon säger rent ut: ”Det är nog lyckligt om föräldrar kan finna sig i att 

barnen får visa sin ilska även mot dem”.
298

  

     Barns trots ser Sandström också som ett resultat av aggressionshämning.
299

 Den praktiska 

konsekvensen av detta torde bli att föräldrarna inte ska försämra läget ytterligare genom att 

fortsätta att begränsa barnet och kanske gräla på det för att det trotsar, utan i stället ge barnet 

mer utrymme för sina känslor och impulser.  

     När det gäller Ernst Ahlgren framgår i flera sammanhang att hon, enligt Tora Sandström, 

under uppväxten hade begränsade möjligheter att hävda sig själv i relation till omgivningen. 

Hon skriver, som vi sett, om de skadliga effekterna av begränsningen av Ahlgrens tempera-

ment och resonerar kring hennes ”starka frihetsbegär”, som möjligen delvis kan bero på ”det 

olidliga tryck hon var utsatt för under barndomen, då hon aldrig vågade visa vad hon kände 

och tänkte”.
300

 

     Sandströms betoning av barnets upplevelser när det gäller risken för framtida neurosut-

veckling ligger i linje med samtidens ökande intresse för frågan. I Sverige grundades de första 

terapeutiska instituten för ”nervösa och psykopatiska barn” i slutet av 1920-talet. Fokus för 

uppmärksamheten skiftade från ”dåligt beteende” till en psykomedicinsk förståelse av 

mentala störningar och missanpassning, i linje med mellankrigstidens liberala pedagogik. 

Karakteristisk var inriktningen på miljöns inflytande med influenser från den samtida nya 

sociala ingenjörskonsten – i motsats till tidigare betoning av hereditära faktorers betydelse för 

neurosers uppkomst.
301

 Detta medförde en optimism gällande möjligheterna att förebygga 

neuroser, men bidrog också till ett skuldbeläggande av framför allt mödrar.
302

 

     Min analys bekräftar Qvarsells tes att Sandströms tankar om barnets behov av själv-

hävdelse ligger i linje med den samtida s.k. frihetspedagogiken, som förfäktades av bl.a. psy-

kiatern Gustav Jonsson och kretsen kring honom, med inspiration från Wilhelm Reich.
303

 I 
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skriften Fri uppfostran? från 1949, utgiven av Skandinaviska föreningen för praktisk 

psykologi, förklarar man att innebörden av frihet i formuleringen fri uppfostran är ”friheten 

att utvecklas efter sina egna möjligheter – så länge ingen annan därigenom skadas – och 

friheten från ångest och skuldkänslor”.
304

 Hållningen ska medföra att barnet fritt kan utveckla 

sina känslor och uttrycka även ilska. Skribenterna lämnar olika konkreta förslag till 

förhållningsregler för föräldrar. Man betonar barnets behov av lek, ömhet och trygghet. Man 

pläderar vidare för att man ska ersätta straff med förståelse i barnuppfostran.
305

 Liksom 

Sandström ser författarna barnets trots som ett uttryck för undertryckta känslor och impulser. 

Föräldrar bör därför hjälpa sina barn att ge uttryck för sina behov. Upplevelsen av ”elakhet” 

har nämligen skadliga effekter på lång sikt genom att skuldkänslor skapar en misstro mot en 

själv som försvårar barnets kontakt med andra.
306

 

     Redan år 1900 hade Ellen Key i Barnets århundrade förespråkat en uppfostran som inte 

handlade om regler och kontroll utan om att stärka det individuella barnets särart. Man skulle 

enligt henne undvika att undertrycka barnets väsen i önskan om anpassning till rådande nor-

mer och i stället se till den unika individen – helst i hemmiljö. (Key var motståndare till of- 

fentlig barnomsorg.)
307

 

     Även Adler kan ha inspirerat Sandström – trots att hon inte nämner det. Enligt Per Saug-

stad hämtade många psykologiska tänkare som i psykoanalysen förde in den roll som sociala 

relationer spelar för personlighetsutvecklingen, sina idéer från Adler utan att nämna det. Adler 

verkade bl.a. för att fostran av barnen skulle bli mindre auktoritär.
308

      

          Harald Schjelderup diskuterar i boken Mitt barn är nervöst, liksom i Neuroserna och 

den neurotiska karaktären, barndomsupplevelsernas betydelse för neurosers uppkomst. Han 

tar avstånd från traditionell auktoritär uppfostran som enligt honom utvecklar en mindervär-

dighetskänsla hos barnet.
309

 En modern fri uppfostran innebär enligt honom att man i stället 

                                                                                                                                                         
ihärdiga försök att frigöra deras sexualitet skapade åtskilliga debatter under 1950- och 1960-talet. Se Pietikäinen, 

166-170. Kerstin Vinterhed påpekar att verksamheten på barnbyn Skå också var inspirerad av den brittiske 

pedagogen A.S. Neills (1883-1973) antiauktoritära uppfostringsideal samt solidaritetens idé, som hämtats från 

kollektiv barnuppfostran i Sovjet. Se Kerstin Vinterhed, Gustav Jonsson på Skå: Visionen (Stockholm: 

Marieberg, 1980), 220, 228ff. 
304

 Fri uppfostran?, skrift utg. av Skandinaviska föreningen för praktisk psykologi, (1949), 8. Författare bl.a. 

Mirjam Israel. 
305

 Fri uppfostran?, 10, 14, 18. 
306

 Ibid., 15ff. 
307

 Christine Quarfood, ”Den nygamla förskoledebatten: Fröbel, Key och Montessori”, i I skuggan av samtiden: 

En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, (red.) Johan Kärnfelt (Göteborg, 2006), 375f. 
308

 Se Saugstad, Psykologins historia, 296f. Även Pietikäinen konstaterar att det framför allt var Adler, inte 

Freud, som hade störst inflytande på pedagogiken i Sverige. Adler besökte också Sverige 1935 och höll då 

välbesökta föreläsningar, som ytterligare stärkte hans position. Se Pietikäinen, 161. 
309

 Schjelderup, Mitt barn är nervöst, 36, 38, 42, 45. 



62 

 

för att straffa och begränsa barnet kanaliserar dess driftsuttryck i socialt anpassad aktivitet.
310

 

Trots i två-treårsåldern är enligt honom ett fullt normalt uttryck för barnets självhävdelse i den 

åldern och ska inte brytas genom straff, som skapar ångest hos barnet.
311

 För att förebygga 

neuroser borde man enligt honom för det första i så stor utsträckning som möjligt försöka sko-

na barnen från svåra traumatiska upplevelser.
312

 För det andra gäller det att genom den all-

männa uppfostran göra barnet rustat till att möta livets påfrestningar. Det är särskilt viktigt att 

inte inskränka barnets reaktionsfrihet. Barnets impulser ska inte brytas eller stängas inne, utan 

ledas och kanaliseras. Givetvis ska barnet samtidigt lära sig att anpassa sig, men anpassningen 

ska bli flexibel. Man ska inte begränsa barnet helt, så att dess aktivitet blir förknippad med ån-

gest och skuldkänslor. I stället kan man t.ex. hänvisa ett stojande barn till ett annat rum, där 

det inte stör sin läsande förälder. Barnet lär sig då att differentiera mellan olika situationer, så 

att det inte fastnar i stela, bristfälligt anpassade reaktioner.
313

 Även Schjelderup var enligt Pie-

tikäinen influerad av Wilhelm Reichs radikala idéer om barnuppfostran.
314

  

 

Samspelet mellan föräldrar och barn 

Betoningen av barnets självhävdelse och affektuttryck medför givetvis att barnets samspel 

med föräldrarna blir centralt. Sandström diskuterar barnens fantasier om föräldrarna och häv-

dar att ”de vuxnas allmakt [ofta] innebär […] något kusligt för dem”, medan föräldrarna däre-

mot oftast är omedvetna om detta.
315

 Begränsningarna av barnets känslor leder till hatkänslor 

gentemot föräldrarna, vilket dessutom väcker skuldkänslor hos barnet.
316

 Här försöker Sand-

ström alltså inta barnets perspektiv och fokuserar också på samspelet mellan föräldrar och 

barn, dvs. nöjer sig inte med att se isolerat på barnets utveckling, vilket Freud till största del 

gjorde.
317

  

     Potträningen är ett annat fenomen där Sandström betonar betydelsen av samspelet med 

föräldern – här i motsats till Freuds fokus på barnets psykosexuella utveckling. Sandström 

tänker sig att barn som vägrar vid potträning redan tidigare ofta varit i konflikt med sina för-

äldrar, pga ett kraftigt temperament som omgivningen försökt begränsa. Potträningen blir då 
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för barnet en möjlighet till revansch för tidigare nederlag i relationen till föräldern. Tarmtöm-

ningen kopplas på detta sätt till självhävdelse och prestation. Barnet kämpar om sin självhäv-

delse och när det besegras kan det medföra ett alltför strängt överjag hos barnet, vilket kan vi-

sa sig i tvångsartad sparsamhet och ordning. Freuds tolkning av barnets pottvägran handlar 

däremot om libidinös drifttillfredsställelse genom att barnet håller tillbaka avföringen.
318

 

     I analysen av fallet Hans lyfter Sandström fram att Hans tillfrisknar bl.a. tack vare en för-

bättrad relation till fadern. Strax före tillfrisknandet har Hans fantasier om att han gör rackar-

tyg med sin far, vilket enligt Sandström tyder på att fadern ”inte längre [är] det fruktade över-

jaget, han har kommit gossen närmare och blivit hans gode vän och kamrat – nu är de två 

skälmar, som gemensamt gör förbjudna saker”.
319

 Som vi sett, betonade Freud oidipuskomp-

lexets betydelse i fallet Hans, medan Sandström fokuserar Hans bristande självhävdelse och 

hans dödsångest samt här alltså även relationen till fadern.  

     I denna fokusering på samspelet mellan föräldrar och barn inspirerades Sandström förmod- 

ligen av Freuds efterföljare inom jagpsykologi, som exempelvis Anna Freud, och objektrela-

tionsteori, exempelvis Melanie Klein. Psykoanalytikern René Spitz framhöll under 1940-talet 

vikten av direkt observation av små barn som en grund för psykoanalytisk teoribildning.
320

 

Den brittiske barnläkaren Donald Winnicotts teorier från 1950-talet och framåt om barnets lek 

och användning av övergångsobjekt är vidare exempel på objektrelationsteori, som fått stor 

betydelse för synen på barns tidigaste utveckling och samspel med föräldrarna.
321

  

     Det mest intressanta bidrag Sandström tillför när det gäller samspelet mellan föräldrar och 

deras barn handlar emellertid om de skadliga effekterna av att binda ett barn känslomässigt till 

sig i alltför hög grad. Föräldrar som vill göra barnen alltför beroende av dem själva hindrar 

barnens ”fria andliga växt”, skriver Sandström.
322

 I avsnittet om neurotikerns osjälvständighet 

beskrev jag de konsekvenser Sandström anger kan uppstå om föräldrarna binder sitt barn till 

sig alltför mycket.
323

 Vid en alltför stark bindning blir barnet vidare ”utomordentligt känsligt 

för alla nyanser i föräldrarnas ömhetsbetygelser och hemfaller därför mycket lätt åt avundsju-

ka och svartsjuka”.
324

 Bindningen till föräldrarna genom ångest och kärlek skapar svartsjuka 
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som riktas mot föräldrarna och denna känsloinställning blir en modell för kommande reaktio-

ner i relationer, menar Sandström. Vuxnas svartsjukeproblematik får alltså här en förklaring i 

kvaliteten i relationen till de egna föräldrarna under barndomen.  

     Sandströms förklaring av uppkomsten av svartsjuka skiljer sig från Freuds. I själva verket 

vänder hon på hans teori om oidipuskomplexet som neurosens upphov och hävdar att han san-

nolikt förväxlat orsak och verkan. Det är alltså inte oidipuskomplexsvårigheterna och svart-

sjukan som uppstår där som leder till neuros. Sandström hävdar tvärtom att neurosen – som 

uppstått pga brister i självhävdelsen – leder till svartsjuka.
325

 

     Fallet Hans kan ses som ett exempel på en felaktig bindning som innebär en grogrund för 

oidipussvårigheter. Den stränga uppfostran har, enligt Sandström, försvagat Hans självkänsla, 

varvid han blivit alltför beroende av moderns kärlek. Han blir då också mer påverkad av sexu-

ella känslor och fantasier än han annars skulle vara. Och modern ”skämmer tydligen bort gos-

sen med smekningar”.
326

 Här uttrycker Sandström, som jag förstår det, just hur en felaktig, 

alltför tät bindning, i kombination med barnets bristande självhävdelse, skapar grogrund för 

en ökad känslighet för oidipuskonflikten, dvs. att en missriktad uppfostran med bristande 

självhävdelse och den täta bindningen är det primära för svartsjukekänslorna och neurosut-

vecklingen – inte oidipuskonflikten, som Freud anser.  

     Harald Schjelderup diskuterar, även han, neurotikerns svartsjukeproblematik. Han kopplar, 

liksom Sandström, den sjukliga svartsjukan till neurotikerns beroendeproblematik och beho-

vet att ”äga den människa, som betyder något för honom”.
327

 Liksom Sandström ger han oidi-

puskomplexet en sekundär betydelse vid neurosens uppkomst. Han anger att den allmänna 

hämningen av barnets aktivitet vänder dess intresse starkare mot den egna kroppen. Barnets 

sexuella lekar tenderar att leda till uppfostringskonflikter, vilket gör att barnet börjar under-

trycka de sexuella handlingarna. Aktivitetshämningen skapar vidare jordmån för ångest, som 

gör att barnet psykiskt binder sig vid den ena föräldern utan att kunna frigöra sig. Dessa fak-

torer bidrar sammantagna till stark utveckling av oidipus- och kastrationskomplex, som alltså 

inte orsakar neurosen, utan själva är betingade av en neurotisk utveckling.
328

 I själva verket 

hänvisar Schjelderup i detta sammanhang till Tora Sandströms originalutgåva av Självhävdel-

se och neuros på tyska, Ist die Aggressivität ein Übel?: 
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 Sedan min egen bok var färdigskriven har jag läst Tora Sandströms värdefulla arbete Ist die 

 Aggressivität ein Übel? (1939) och också i det funnit viktiga beröringspunkter med den 

 uppfattning av Freuds teorier, som jag själv kommit till.
329

 

 

     Sandströms beskrivning av svårigheterna vid en problematisk bindning mellan föräldrar 

och barn bär även likheter med den s.k. anknytningsteorin, trots att den är av ett senare datum. 

Teorin utvecklades av psykoanalytikern John Bowlby, som hade mycket gemensamt med 

objektrelationsteorin men skapade en egen teori.
330

 Närheten till objektrelationsteorins tan-

kegångar kan kanske förklara analogierna med Sandströms tänkande – inriktningen på barns 

tidiga relationer började prägla denna psykoanalytiska ”våg” i slutet av 1940-talet och kan så-

ledes ha influerat även Sandström.
331

 Bowlby visar på hur typen av anknytning till vårdnads-

havaren – trygg, undvikande, ambivalent – påverkar individens senare anknytningsmönster i 

nära relationer. Även barnets självständighetssträvanden påverkas av anknytningens beskaf-

fenhet.
332

  

     Den ambivalenta anknytningen påminner, som jag ser det, om Sandströms beskrivning av 

en föräldra-barn-relation där barnet pga ångest är inriktat på att söka bekräftelse på föräldrar-

nas kärlek genom att själv anpassa sig mycket efter föräldern och bevisa sin kärlek till denne. 

Som vi sett ovan, hävdar Sandström också att denna känsloinställning blir en modell för kom-

mande känslomässiga reaktioner i den vuxnas relationer.
333

 

     Sandström hävdar också att ett grundfel i samtidens uppfostringsideal är att barn uppfost-

ras till att förtjäna föräldrarnas kärlek. Ett exempel hon beskriver som kontrast är naturfolket 
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trobrianderna, en stam som beskrevs av antropologen Bronislaw Malinowski på 1920-talet. 

Trobriandernas uppfostran innebar få moraliska regler och disciplinära krav, vilket innebar att 

barnen inte behövde försöka förtjäna föräldrarnas kärlek. Barnen bands inte heller tätt till för-

äldrarna, utan lekte fritt relativt tidigt och uppfostrades dessutom av morbrodern, inte av sin 

far.
334

 Svensk uppfostran verkar däremot, enligt Sandström, bygga på villkorlig kärlek, base-

rad på olika prestationer och lydnad, men föräldra-barn-relationen präglas också av den alltför 

täta bindningen genom ångest och kompenserande kärlek. 

     En god uppfostran, enligt Tora Sandström, kan således, när det gäller samspelet mellan 

föräldrar och barn, sammanfattas i att föräldrarna uppmuntrar barnets självständighet genom 

att bekräfta dess känslor, tankar och viljeimpulser. Barnet får då en stabil självkänsla och ut-

vecklar inte ett problematiskt beroende till föräldrarna, som försvårar frigörelse från dem. 

 

 

4 Konsekvenser för den terapeutiska praktiken 

 

En människas vilja kan nå väl långt, när det gäller att behärska yttringarna av en nevros, men 

ingen viljeansträngning kan bringa de omedvetna konflikterna upp i medvetandets plan och 

finna de orsakssammanhang, som ligga bakom symtomen och betvinga dessa, varigenom 

konflikten löses och disharmonien upphäves.
335

 

 

Sandström argumenterar här i En psykoanalytisk kvinnostudie indirekt för psykoanalysen som 

metod. Med vår egen vilja kan vi inte komma åt våra omedvetna neurotiska konflikter, utan 

behöver hjälp av en annan person som speglar dessa för oss. I övrigt diskuterar Sandström 

inte metoden i psykobiografin, men Självhävdelse och neuros innehåller en del resonemang 

om den psykoanalytiska tekniken och redogörelser för kliniska exempel – även en del av Tora 

Sandströms egna fall, som jag förstår det.
336

 Hon diskuterar bl.a. Freuds symboliska dröm-

tolkningar, som hon anser alltför spekulativa och för lite förankrade i den individuella patien-

tens egna livserfarenheter. Jag avser inte att gå in på denna del av Sandströms kritik av Freud. 

Däremot ska jag i detta kapitel diskutera de ståndpunkter kring den terapeutiska praktiken, 

                                                 
334

 Självhävdelse och neuros, 26, 29, 171f. Exemplet om trobrianderna i Nordväst-Melanesien har Sandström 

hämtat ur antropologen Bronislaw Malinowskis forskning redovisad år 1924. Även Harald Schjelderup beskriver 

trobriandernas barnuppfostran i sin bok Mitt barn är nervöst, 86ff. 
335

 En psykoanalytisk kvinnostudie, 8 (Sandströms kursivering). 
336

 Qvarsell hävdar i sin uppsats att Sandström inte återger några egna fall över huvud taget, vilket jag alltså an-

ser är felaktigt. 



67 

 

som jag ser som konsekvenser av hennes neurosbegrepp. 

 

Målsättningar för psykoanalysen 

Målsättningen vid psykoanalys måste, enligt Sandström, vara att tillfredsställa drifterna, inte 

att lära sig att behärska dem, som hon menar Freud anser. Ett exempel kan vara fallet Hans, 

där Freuds tanke är att göra Hans medveten om sina sexuella önskningar gentemot modern 

och sina hatkänslor gentemot fadern, men lära honom att avvisa dem.
337

 Den omedvetna, 

automatiska förträngningen, som, enligt Freud, resulterar i neurotiska symtom, ska alltså er-

sättas med ett medvetet avståndstagande. Sandströms alternativ går i stället ut på att hjälpa 

Hans till en adekvat självhävdelse, dvs. att tillfredsställa självbevarelsedriften.  

     En adekvat självhävdelse uppnår man med hjälp av psykoanalys, enligt Sandström, genom 

att försvaga överjaget, så att patienten får möjlighet att fritt uttrycka alla sina känslor, fantasi-

er och viljeimpulser.
338

 Det gäller för analytikern att för det första analysera patientens jag-

svaghet – både i det förflutna och i den aktuella situationen – och för det andra ge henne kraft 

att hävda sig på de områden, där hennes självkänsla är försvagad.
339

 

     Sandström benämner i den andra upplagan av Självhävdelse och neuros sin metod kausal-

analys för att skilja ut den från renlärig freudiansk psykoanalys. Hon förklarar valet av term 

med att hennes terapi ”forskar efter sammanhanget inom det psykiska och söker få patienten 

till att ersätta neurotiska reaktionssätt med andra sundare”.
340

 Enbart insikt genom samtal om 

barndomen hjälper alltså inte patienten, utan hon behöver hjälp att utvidga sitt jag utöver de 

tidigare gränserna och utveckla nya reaktionsbanor.
341

 Jagsvagheten påverkas genom att 

terapin stärker självuppehållelsedriften. Tendensen att kringgå svårigheter och använda icke-

ändamålsenliga, neurotiskt betingade strategier till självhävdelse ska ersättas av livsfrämjande 

reaktionssätt.
342

 Här känner vi igen resonemangen om falsk självhävdelse som skapar en neu- 
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rotisk karaktär och behovet av en adekvat självhävdelse för att avhjälpa symtomen.
343

  

     Sandströms mål att tillfredsställa drifterna liknar Harald Schjelderups: enligt honom är det 

avgörande vid en riktigt genomförd analys inte symboltolkning, utan ”frigörandet av de natur- 

liga driftimpulserna” genom att upphäva hämningarna och avbetinga infantil ångest, skuld 

och skamkänsla.
344

 

     Den ändamålsenliga aggressiviteten är livsfrämjande, enligt Sandström, som vi sett i tidi-

gare avsnitt, och den har en viktig plats som medel för att upphäva den neurotiska ångesten, 

enligt Sandström. Men det räcker inte att avreagera sig i analysrummet, utan patienten måste 

lära sig att uttrycka sin aggressivitet i vardagen, i sina relationer.
345

 Betoningen av målet att 

hjälpa patienten att inte bara få insikter om sig själv och sitt psykologiska liv, utan faktiskt 

förändra sitt beteende i vardagen, kan sannolikt ses som en indirekt kritik av Freuds metod. 

En motsvarande kritik finns med i diskussionen om psykoanalys än idag och kan bl.a. anas 

bakom utvecklandet av andra psykoterapimetoder, som i stället betonar beteendeförändrin-

garna, framom insikten.
346

 

     Det faktum att patienten genom att stärka sin självhävdelse och sin självkänsla lyckas till-

fredsställa självbevarelsedriften kommer att balansera även sexualdriften, eftersom sexual-

hämningen är knuten till den bristande självhävdelsen.
347

 Sandström anser ju att sexualhäm-

ning ofta föregås av jagsvaghet och att man i analysen därför först måste häva försvagandet av 

självkänslan och först efter det arbeta med att lösa sexualproblemet.
348

 För övrigt anser hon 

också, i motsats till Freud, att man inte uppnår någon terapeutisk effekt genom att tyda den 

vuxna patientens oidipuskomplex – bara intellektuell tillfredsställelse. Barnpatienters ångest 

kan däremot lindras genom detta, men effekten kommer sig då av att barnet fått tala med vux-

na om annars förbjudna ämnen.
349

 Sandström motsätter sig alltså Freuds inriktning på analys 

av sexuella komplex.  

     Hon är också kritisk till Adlers förhållningssätt till de neurotiska patienterna och menar att 

han moraliserar över deras neurotiska lösningar.
350

 Adlers neurosuppfattning bygger, enligt 
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Saugstad, på tanken om individens (misslyckade) val av livsstil. Hans terapi bestod därför i att 

diagnostisera patientens livsstil och därefter klargöra för patienten att dennes önskningar och 

planer inte stämde överens med den sociala verkligheten, så att hon/han kunde ta ställning till 

om livsstilen behövde ändras.
351

  

 

Praktiken 

Vi har ovan sett att Sandströms s.k. kausalanalys bygger på en analys av patientens jagsvaghet 

och därefter stöd till en adekvat självhävdelse på de områden där självkänslan är försvagad. 

Metoden baseras på Sandströms neurosbegrepp, som fokuserar hämningen av självbevarelse-

driften före sexualhämningen. Hennes fokus på neurotikerns självständighetsproblematik på-

verkar också på ett intressant sätt den terapeutiska praktiken.  

     Tora Sandström avvisar nämligen Freuds användning av den s.k. överföringen i relationen 

mellan analytiker och analysand, ”det viktigaste instrumentet i den freudska analysen”.
352

 

Begreppet överföring används i beskrivningen av hur analysanden omedvetet relaterar till 

analytikern som om denna var ett tidigare objekt i hennes liv. Analysanden riktar mot analyti-

kern känslor, förväntningar och impulser som i själva verket härstammar från hennes/hans 

relation till viktiga personer – föräldrar och syskon – under barndomen. Patientens känslor 

överförs således till den aktuella relationen till analytikern. Genom tolkningen av överförin-

gen får patienten möjlighet att bearbeta sina omedvetna konflikter. I den klassiska psykoana-

lysen utgör detta kärnan i behandlingsarbetet.
353

   

     Sandström anser att det är fel att tolka allt patienten säger som relaterat till den analytiska 

situationen och hävdar att patienten kan ha också realitetsanpassade reaktioner gentemot ana-

lytikern. Som jag förstår det avser Sandström alltså reaktioner som baseras på analytikerns 

person och inte patientens tidiga viktiga relationer. I en renlärig freudiansk analys tolkas däre-

mot allt som överföring, enligt Sandström.
354

 

     Sandström anser vidare att överföringen fungerar nästan som ett hypnotiskt tillstånd, med 

liknande suggestibilitet hos patienten. Hon jämför överföringsrelationen med det tillstånd som 

föräldrar kan framkalla hos sitt barn när de binder det till sig med kärlek, och barnet, för att 
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känna sig skadeslöst, uppger sin egenvilja och sin självhävdelse. Barnet blir då, som vi sett, 

alltför bundet vid sina föräldrar, alltför uppmärksamt på varje skiftning i deras känslor. I ana-

logi med den problematiska föräldra-barnrelationen hävdar Sandström att en alltför stark 

överföring är ett hinder i analysen. Om analytikern använder överföringen som det viktigaste 

instrumentet kommer patienten att prestera barndomsminnen och symtomlindring för att vara 

sin analytiker till lags. Detta har inget med tillfrisknande att göra utan liknar i stället sugges-

tionsterapi, menar Sandström. Stegringen av självkänslan är artificiell, medan jagsvagheten i 

själva verket finns kvar. Eftersom analysens mål är att upphäva analysandens jagsvaghet är 

det fel att använda överföringen som instrument, då den blir en upprepning av föräldrarnas 

oriktiga strategi att med kärlek kompensera barnet för vad det uppoffrar av sin berättigade 

självhävdelse.
355

 Man lyckas inte upphäva jagsvagheten och därmed heller inte hjälpa patien-

ten att bli självständig i sina känslor och relationer. 

     Som vi sett finns det stora likheter mellan Sandströms och Harald Schjelderups syn på neu-

rosens uppkomst och hur man skulle kunna förebygga neuroser genom en god uppfostran. Vi 

har också noterat likheten i målsättning med psykoanalys. När det gäller det praktiska behand-

lingsarbetet går dock deras åsikter något isär. Schjelderup påtalar visserligen risken för sug-

gestion i tolkningsarbetet, men ser risken som liten. Han avvisar inte heller bruket av överfö-

ringen i behandlingsarbetet. När det gäller den psykoanalytiska praktiken har han vidare större 

förtroende för Reichs metoder – som baseras på analys av karaktär och muskelhållning – än 

för Freuds ”infalls- och tolkningsanalys”.
356

 

     Möjligen är Sandström däremot, när det gäller synen på överföring, inspirerad av Adlers 

hållning – trots att hon, som vi sett, också uttryckte kritik av hans metod. Adler såg överföring 

som en artefakt i terapin, en neurotisk önskan som skulle utplånas. Han motverkade också pa-

tientens regression genom att inte använda divan, utan sitta ansikte mot ansikte med sin pati-

ent på en likadan stol.
357

 

     I radioföredraget ”Medvetet och undermedvetet” hävdar Sandström att psykoanalysen från 

början var en symtomanalys där man genom att vidga patientens associationskedja försökte 

förstå symtomens ursprung och innebörd. Sedermera har de olika psykoanalytiska skolorna – 

Sandström nämner Freud, Jung och Adler – emellertid lämnat symtomanalysen för att rikta in 

sig på en karaktärs- eller personlighetsanalys, vilket innebär att man försöker reda ut orsaker-

na till patientens anpassningssvårigheter genom att analysera ”de utvecklingshämmande fak- 
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torer som framkallat symtomen”.
358

 Hon går inte in på hur detta går till konkret. 

     I Självhävdelse och neuros hävdar Sandström att en välfungerande psykoanalys kan hjälpa 

patienten att bli medveten om hur hennes reaktionsmönster utbildats under barndomen när 

hon var maktlös inför de starkare föräldrarna, men också om att hon idag ”förfogar över helt 

andra krafter och inte längre står inför en förkrossande övermakt”.
359

 Patienten ska vidare, 

som vi sett, få hjälp att utveckla en sund självhävdelse, dvs. lära sig att uttrycka sig och reage-

ra på nya sätt.
360

 Vi får dessvärre inga konkreta exempel på hur detta ska gå till i praktiken. 

Däremot konstaterar Sandström att det inte är lätt och inte går fort att väcka en patients lust 

till självhävdelse när denna är starkt förträngd, och till en början tar den sig oundvikligen 

”olämpliga uttryck”. Patienten kan t.ex. vara ”alltför aggressiv och överkänslig för varje in-

skränkning av sin frihet”.
361

 Men reaktionerna mildras med tiden, konstaterar hon. Utveck-

landet av nya förmågor kan alltså innebära att den nya färdigheten till en början uttrycks 

överdrivet kraftigt – åtminstone i omgivningens ögon – men småningom kan balanseras. 

 

 

5 Sammanfattande diskussion 

 

I detta avslutande kapitel vill jag sammanfatta mina analysresultat. Jag rekapitulerar först 

huvuddragen i Tora Sandströms neurosbegrepp och sammanfattar sedan hennes relation till 

Freud och andra samtida psykoanalytiker. Därefter följer en diskussion kring begreppet nor-

malitet i Sandströms texter. Hon förmedlar relativt ofta tankar kring normalitet, i ett antal 

olika sammanhang och mer eller mindre direkt. I följande avsnitt diskuterar jag kort Sand-

ströms neurosbegrepp i relation till senare syn på neurosen. Avslutningsvis lämnar jag några 

reflektioner kring möjliga uppslag för fortsatt forskning. 
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Huvuddragen i Tora Sandströms neurosbegrepp 

Tora Sandströms neurosbegrepp i Självhävdelse och neuros fokuserar på den neurosskapande 

hämningen av självbevarelsedriften. Självhävdelsen är ett uttryck för självbevarelsedriften 

och den innebär fritt uttryck av affekter och vilja. En fungerande självhävdelse skapar en god 

självkänsla, dvs. en känsla av egenvärde. Hämning av självhävdelsen genom förälderns alltför 

många förbud och den resulterande bortträngningen av affekter och vilja skapar en grogrund 

för neurotisk utveckling. Ångesten för faror och inför förbjudna impulser försvagar jaget ge-

nom att binda psykisk energi. Jagsvagheten kompenseras med falsk självhävdelse, vilket ska-

par den neurotiska karaktären, som utgör grunden för de neurotiska symtomen. Även trots-

karaktären är hos Sandström en neurotisk karaktär, som uppstått genom en inadekvat själv-

hävdelse.  

     I analysen av Ernst Ahlgren i En psykoanalytisk kvinnostudie skriver Sandström om Ahl-

grens affekthämning och hennes neurotiska självhävdelsebegär, som jag tolkar som en ekvi-

valent till den falska självhävdelsen. I övrigt förkommer här inte begreppet självhävdelse, vil-

ket rimligen förklaras av en utveckling i Sandströms syn på neurosen. 

     När det gäller betydelsen av affekthämning i neurosens uppkomst, intar aggressionen en 

särskild position hos Sandström. Hon ser aggressivitet som en sund yttring av självbevarel-

sedriften och aggressionshämning som en vanlig orsak till jagsvaghet och därmed neuros-

utveckling. I analysen av Ernst Ahlgren ges flera exempel på hennes aggressionshämning. 

     Hämningen av självbevarelsedriften, av affekt- och viljeuttryck, skapar vidare, enligt 

Sandström, en typisk neurotisk osjälvständighet. Neurotikern är alltför beroende av andra 

människors gillande. Strategin att göra sig älskad är en form av inadekvat självhävdelse, ett 

uttryck för jagsvagheten – som därmed består.  

     I En psykoanalytisk kvinnostudie kan vi notera en dubbelhet hos Sandström vad gäller neu-

rotikerns osjälvständighet. Dels finns resonemang om en kvinnlig romangestalts osjälvstän-

dighet inför sin make av neurotiska skäl, dels hittar vi motsatsen, nämligen att Ernst Ahlgren 

framstår som en självständig person, bl.a. i sin strävan efter ekonomiskt oberoende, men även 

detta beskrivs av Sandström som ett neurotiskt symtom. Jag hävdar att vi här ser en könskill-

nad i Sandströms neurosbegrepp som är baserad på en essentialistisk och komplementär syn 

på kön. Osjälvständighet är i den allmänna neurosteorin ett neurostecken och självständighet 

ses som det icke-neurotiskt sunda medan Ernst Ahlgrens självständighetssträvan i En psyko-

analytisk kvinnostudie karakteriseras som neurotisk. Sandström kan därmed heller inte upp-

fatta Ahlgrens författarskap som en fungerande självhävdelse. Hennes essentialistiska och  
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komplementära syn på kön kan inte omfatta det sätt på vilket den kvinnliga författaren öns-

kade hävda sig utanför hemmet. Sandströms kvinnosyn är här tidstypisk, influerad av samti-

dens evolutionsteoretiska idéer. 

     Skuldkänslor är ett neurostecken som i redogörelsen i Självhävdelse och neuros grundar 

sig på begränsningen av affekter och vilja, dvs. på hämning av självhävdelsen. Sandströms 

analys av Ernst Ahlgren anger att författarens skuldkänslor härstammar såväl ur hennes man-

lighetskomplex, dvs. en olycklig lösning av oidipuskonflikten, som ur hämmad aggressivitet, 

dvs. hämning av självhävdelsen. 

     Neurosbegreppet hos Tora Sandström är, utöver ovanbeskrivna psykologiska orsaksförkla-

ringar, tydligt förankrat i biologin. Neurotikerns dödsångest – som hos Sandström utgör den 

primära ångesten, roten till alla andra typer av ångest – har hos henne sin grund i artens och 

individens överlevnadsinstinkt. Ofta har neurotiska personer kommit i kontakt med döden ti-

digt i livet. I analysen av Ernst Ahlgren lyser däremot all dödsångest med sin frånvaro. Ahl-

grens dödslängtan står i motsättning till den neurotiska problematik Sandström tillskriver hen- 

ne.  

     Djurjämförelserna som Sandström använder sig av för att genom biologiska förutsättningar 

 förklara mänskligt beteende visar på den samtida evolutionsteorins och den komparativa psy-

kologins inflytande på hennes tänkande.  

     Biologins och evolutionsteorins betydelse är tydlig också i Sandströms resonemang om 

medfödda förutsättningar som ohindrade skulle borga för en normal psykisk utveckling. Vid 

felaktig uppfostran hämmas dessa förutsättningar till spontan, naturlig utveckling, vilket kan 

skapa neurotiska problem. Ernst Ahlgren är ett exempel på detta och hon stör dessutom den 

spontana processen genom att själv (narcissistiskt) försöka forma sin personlighet, vilket 

Sandström ser som en konstruktion som står i motsättning till sund spontanitet. Hennes teori 

om sambandet mellan mängden medfödd livsenergi och graden av neurotiskt lidande är base-

rad på den samtida s.k. energibegränsningstesen, som var populär bland psykologer som ins-

pirerades av evolutionsteorin. 

     Tora Sandströms intresse för kroppen och biologin visar sig vidare i diskussionen om de 

fysiologiska motsvarigheterna till våra psykiska processer. Hon föreslår att Freuds begrepp 

överjaget har en fysiologisk motsvarighet i det hon kallar nervmuskelspänningen. Den neu-

rotiska karaktären återspeglas i kroppsliga spänningar som skapar typiska kroppshållningar, 

rörelser och ansiktsdrag. Ernst Ahlgren uppvisar en rad fysiska symtom som Sandström antar 

psykiskt betingade, men begreppet nervmuskelspänning förekommer inte i En psykoanalytisk  
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kvinnostudie. Sandströms intresse för psykosomatik är ett tidstypiskt inslag i hennes teori. 

     I arv-miljö-frågan balanserar Sandström således mellan medfödda biologiska faktorers och 

uppfostrans betydelse för neurosutveckling, men betonar att en god uppfostran kan förbättra 

även medfött sämre förutsättningar. 

     Ett genusperspektiv på neurosbegreppet i En psykoanalytisk kvinnostudie antyder köns-

skillnader baserade på dels Freuds teori om kvinnors kastrationskomplex, dels samtidens evo-

lutionsbiologiska tankeströmningar som bas för en essentialistisk och komplementär syn på 

kön. I Självhävdelse och neuros ifrågasätter Sandström tvärtom skillnaderna i den neurosska-

pande ångesten hos de två könen. I radioföredraget ”Modet” från 1948 finns slutligen en dis-

kussion om könsskillnader som skapas genom uppfostran, vilket kan tolkas som en antydan 

om att även neuroserna därmed skulle kunna uppvisa könskillnader – dock inte med utgångs-

punkt i naturgivna skillnader, utan som följd av att pojkar och flickor uppfostras olika. 

     Tora Sandströms neurosteori är väntat heteronormativ. I En psykoanalytisk kvinnostudie 

anges dessutom den monogama sexualiteten som norm för en icke-neurotisk sexualitet. 

      Narcissism är hos Tora Sandström ett neurotiskt symtom baserat på hämning av självkäns- 

lan. Narcissistens artificiella självkänsla grundas på en prestationsinriktning som är ägnad att 

kompensera för den bristande självkänslan. I analysen av Ernst Ahlgren ges hennes narcissis-

tiska störning stort utrymme. Beskrivningen som innehåller en del motsättningar väcker miss-

tanken att även Sandströms narcissismbegrepp inbegriper en könsskillnad. Ernst Ahlgrens 

empati för bl.a. andra författare står i motsättning till en utpräglad narcissistisk störning, men 

kan förklaras av Sandströms dåvarande kvinnosyn som för kvinnans del placerar familjen i 

främsta rummet, inte arbetet. 

     I min analys av En psykoanalytisk kvinnostudie har jag noterat två symtom hos Ernst Ahl-

gren som inte återfinns i neurosmodellen i Självhävdelse och neuros. Dessa är pendlingen 

mellan ytterligheter i beteendet och självmordskommunikation. Till dessa symtom återkom-

mer jag i avsnittet om Sandströms neurosbegrepp i relation till vår tids syn på neurosen. 

     Tora Sandströms syn på barnuppfostran återspeglar hennes neurosbegrepp. Hon uppmanar 

föräldrar att medverka till sitt barns sunda självhävdelse och affekt- och viljeuttryck – även 

uttryck av ilska. Hennes hållning avspeglar samtidens ökande intresse för barnuppfostran och 

den s.k. frihetspedagogiken. Sandström betonar även samspelet mellan föräldrar och barn och 

betonar riskerna med alltför täta känslomässiga bindningar. Ett alltför stort beroende försvårar 

barnets självständighetssträvanden och kan bidra till neurotisk utveckling. Beroendet väcker 

också lätt svartsjuka i relationen till föräldrarna, vilket kan komma att prägla även barnets  
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framtida relationer i vuxen ålder. 

     I Sandströms syn på den terapeutiska praktiken återspeglas hennes neurosbegrepp i mål-

sättningen att hjälpa patienten att återerövra en sund självhävdelse. Målet att kunna ge uttryck 

för ändamålsenlig aggressivitet har också sin givna plats här. Neurotikerns typiska osjälvstän-

dighet medför att Sandström avvisar det gängse bruket av överföring i analysarbetet. 

 

Sandströms relation till Freud 

Tora Sandströms skrift Självhävdelse och neuros har ett uttalat syfte att avvisa delar av Freuds 

teori som Sandström efter mångårig praktik funnit felaktiga, även om hon framhåller att hon 

erkänner hans pionjärinsatser när det gäller de psykiska konsekvenserna av hämningen av li-

bidinösa känslor. Min analys av En psykoanalytisk kvinnostudie bekräftar tidigare forskning 

som funnit den mer Freudtrogen än den senare skriften. I det följande sammanfattar jag Sand-

ströms relation till Freud. 

 

Sandström invänder i Självhävdelse och neuros framför allt mot Freuds fokus på sexualhäm-

ning som den mest väsentliga faktorn i neurosutveckling. Hon instämmer i att många neuroti-

ker uppvisar sexualhämningar, men hon ser dem som sekundära till bristerna i självhävdel-

sen. I analysen av Ernst Ahlgren ges däremot hennes sexualhämning avsevärd plats, vilket 

visar att hon här fortfarande ligger närmare Freuds fokus. 

     Ett annat viktigt tema är Freuds syn på aggressivitet som Sandström uppfattar bristfällig. 

Hon opponerar sig mot att han betonar aggressivitetens destruktiva sida, medan hon ser agg-

ressiviteten som livsnödvändig. Freuds koppling av aggressiviteten till dels sexualiteten, dels 

dödsdriften är också enligt henne felaktig. 

     Skuldkänslor är hos Freud förknippade med överträdelser av överjagets begränsningar. 

Överjaget uppstår i samband med lösningen av oidipuskonflikten. Enligt den sena Sandström 

uppstår skuldkänslor däremot genom begränsningen av självhävdelsen. I En psykoanalytisk 

kvinnostudie ser vi en kombination av dessa två synsätt i Sandströms analys av Ernst Ahl-

grens skuldkänslor.  

     Sandströms fokus på dödsångesten som utgångspunkten för neurotikerns ångestproblema-

tik framom den oidipala ångesten står i strid med Freuds synsätt. Till kritiken av Freud kan vi 

vidare foga att hon i Självhävdelse och neuros ifrågasätter hans påstående om skillnaderna i 

mäns och kvinnors överjagsbildning. I En psykoanalytisk kvinnostudie resonerar hon däremot 

fortfarande utan problematisering om betydelsen av Ernst Ahlgrens kastrationskomplex för 
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hennes neurotiska problematik. Hennes analys av Ahlgrens sexualhämning ligger väldigt nära 

Freuds uppfattning om den psykosexuella utvecklingens betydelse för neurosdisposition. 

     Freuds narcissismbegrepp är mångtydigt – både förknippat med ett normalt utvecklings-

stadium och med olika patologiska tillstånd (psykos, affektiva sjukdomar, personlighetstyp). 

Sandströms beskrivning av Ernst Ahlgren bär stor överensstämmelse med Freuds beskrivning 

av den narcissistiska personlighetstypen. 

      I sitt intresse för samspelet mellan föräldrar och barn och dess betydelse för neurosutveck-

ling, skiljer sig Sandström i Självhävdelse och neuros från Freud, som visserligen uppmärk-

sammade den tidiga mor-barn-relationens speciella karaktär, men aldrig tillskrev den avgöran-

de betydelse för personlighetsutvecklingen. Freud betonar i sina fallstudier oidipuskomplexets 

betydelse. Sandström lyfter i stället, utöver brister i självhävdelsen, fram relationen till föräld-

rarna. Hennes syn på svartsjukans uppkomst skiljer sig också från Freuds. Hon vänder på hans 

teori om oidipuskomplexet som upphov till svartsjuka och neuros och hävdar i stället att 

neurosen med sin grund i alltför tät bindning av barnet till föräldrarna leder till svartsjuka och 

ökad känslighet i den oidipala situationen. 

     Sandströms målsättning för det psykoanalytiska arbetet skiljer sig från Freuds. När Freuds 

målsättning, enligt Sandström, är att medvetandegöra patientens omedvetna konflikter så att 

hon kan behärska sina drifter vill Sandström i stället hjälpa patienten att tillfredsställa sina 

drifter, i första hand självbevarelsedriften. Hennes betoning av målet att hjälpa patienten att 

förändra sitt beteende i vardagen och inte bara hjälpa henne till insikter om sig själv, kan ses 

som en indirekt kritik av Freud som förlitade sig på att patienten själv genom insikten kan 

förändra sitt beteende. Hon avvisar också användningen av den för Freud så viktiga 

överföringen i den psykoanalytiska praktiken. 

 

Sandströms relation till andra samtida psykoanalytiker 

Tidigare forskning har betonat Tora Sandströms orientering mot Alfred Adler. Min analys 

bekräftar influenser, men visar också att Sandströms relation till Adler inbegriper invändnin-

gar. Det är rimligt att anta att Sandström i sitt intresse för självhävdelsen och en mindre 

betoning av libidons betydelse hämtat inspiration från Adlers teori. Hennes syn på självhäv-

delsen skiljer sig dock en del från Adlers. Adler ser självhävdelse som neurotikerns önskan 

om att behärska omgivningen vilket borde ersättas med social samhörighetskänsla, medan 

Sandström benämner Adlers beskrivning falsk självhävdelse. Sund självhävdelse är däremot 

hos henne något som alla människor ska eftersträva. Sandström diskuterar inte någon motsva-
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righet till Adlers socialdrift. Hon ansluter sig till Adlers tanke om mindervärdeskänslans 

uppkomst genom felaktig uppfostran, men avvisar hans tanke om att alla barn skulle känna sig 

mindervärdiga. Hon bekräftar heller inte hans hypotes om betydelsen av mindervärdighet hos 

ett organ eller en kroppsfunktion. Adlers påstående att en inadekvat kompensation av minder-

värdeskänslan leder till en neurotisk karaktär liknar Sandströms hypotes om falsk själv-

hävdelse. Däremot kritiserar hon Adler för att moralisera över patienternas neurotiska 

lösningsförsök. 

     Adlers syn på barnuppfostran, bl.a. att fostran av barnen skulle bli mindre auktoritär, kan 

ha inspirerat Sandström. Hennes tanke att psykoanalytikern förutom det förflutna även ska 

analysera patientens aktuella situation kan också vara en influens från Adler. Även hennes av- 

visande av överföringen som redskap i terapin kan vara en influens. Adler såg överföringen 

som en artefakt, en neurotisk önskan som skulle utplånas. 

 

Tora Sandström var sannolikt också influerad av Wilhelm Reich som influerade många nors-

ka och svenska psykoanalytiker under andra hälften av 1930-talet, bl.a. Harald Schjelderup. 

Tidigare forskning tar inte upp Reich i relation till Sandström. Själv nämner hon hans böcker i 

litteraturförteckningen till En psykoanalytisk kvinnostudie och hänvisar till Reichs teori om 

muskulärt pansar när hon i Självhävdelse och neuros diskuterar sin hypotes om nervmuskel-

spänningen. Hennes begrepp neurotisk karaktär tycks också baserat på samma neurosuppfatt-

ning som Reichs begrepp karaktärsneuros. Vidare uppvisar Sandströms beskrivning av Ernst 

Ahlgrens narcissistiska problematik likheter med Reichs beskrivning av den s.k. falliskt-nar-

cissistiska karaktären. Frihetspedagogiken, som influerade Sandströms syn på barnuppfostran, 

var tydligt inspirerad av Wilhelm Reich. Sandström lyfter däremot inte över huvud taget frå-

gan om neurotikerns behov av sexuell frigörelse, som var en av Reichs viktigaste teser. 

 

Tidigare forskning bortser också helt från eventuell influens från Harald Schjelderup, den 

norske psykoanalytiker och filosof hos vilken Tora Sandström gjorde en del av sin utbild-

ningsanalys. Min analys av Självhävdelse och neuros visar på anmärkningsvärt många berö-

ringspunkter med hans texter, vilket antyder influens – som dock inte kan beläggas då Sand-

ström i boken inte refererar till Schjelderup.  

     Schjelderups neurosuppfattning påminner mycket om Sandströms. Han beskriver den ”ner-

vösa karaktären” som en utvecklingsprodukt som uppstår genom hämning av barnets känslor 

och impulser. Ångesten försvagar barnets självkänsla och skapar ett beroende som är typiskt  



78 

 

för neurotikern. Ångesten skapar också, enligt Schjelderup, mindervärdeskänslor som ibland 

överkompenseras med skrytsamt, alltför självsäkert beteende. Detta tycks ekvivalent med 

Sandströms begrepp falsk självhävdelse. Schjelderup betonar, som Sandström, den sunda 

självhävdelsens betydelse för icke-neurotisk utveckling. 

     Förträngd aggressivitet ger, enligt Schjelderup, vissa särskilt eftergivna neurotiker skenbart 

oförklarliga skuldkänslor. Han fokuserar i övrigt inte på aggressiviteten i samma utsträckning 

som Sandström. Däremot lyfter han frågan om neurotikerns osjälvständighet, dvs. beroendet 

av att bli älskad, men problematiserar då neurotikerns tendens att tilltvinga sig kärlek. Sand-

ström problematiserar däremot framför allt barnets neurotiska inriktning på att visa föräldrar-

na kärlek för att behålla tryggheten i relationen till dem. 

      Schjelderups syn på skuld är mycket lik Sandströms. Ett annat tema med tydliga berö-

ringspunkter är hans syn på den neurotiska spänningens kroppsliga uttryck. I sin bok Neu-

roserna och den neurotiska karaktären hänvisar han i diskussionen av spänningen till exakt 

samma teoretiker som Sandström, nämligen Edmund Jacobson och Wilhelm Reich. Även i 

arv-miljö-frågan ligger Schjelderups resonemang anmärkningsvärt nära Sandströms. Hans 

uppräkning i Mitt barn är nervöst av de vetenskapliga studier som gjorts i ämnet är nästan 

identisk med den Sandström ger i radioföredraget ”Vi har alla en Hitler inom oss”. I Neuro-

serna och den neurotiska karaktären balanserar han frågeställningen på liknande sätt som 

Sandström. 

      I synen på barnuppfostran finns likaså slående likheter mellan Schjelderup och Sandström 

i avståndstagandet från auktoritära metoder, även om Schjelderups redogörelse för hur barnets 

självhävdelse kan anpassas till sociala normer är mer detaljerad än Sandströms. I Neuroserna 

och den neurotiska karaktären är Schjelderups syn på svartsjuka och uppfostrans betydelse 

för hur oidipuskonflikten gestaltar sig däremot identisk med Sandströms. Han hänvisar till och 

med till hennes bok Ist die Aggressivität ein Übel?. 

     När det gäller målsättningen för terapiarbetet sammanfaller Schjelderups och Sandströms 

strävan att tillfredsställa förträngda drifter. Däremot avvisar Schjelderup inte bruket av över-

föringen i behandlingsarbetet. 

 

I sin diskussion av neurotikerns jagsvaghet är Tora Sandström sannolikt influerad av jagpsy-

kologins framväxt i samtiden. Även hennes intresse för barnets relationer till föräldrarna un-

der uppväxten avspeglar jagpsykologins – och framför allt objektrelationsteorins – intresse för  

barns relationsutveckling.  
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En diskussion kring normalitet 

Diskussioner och kommentarer kring normalitet förekommer i relativt stor utsträckning i Tora 

Sandströms texter. Hon diskuterar normalitet framför allt i tre olika sammanhang.  

     Givet är att neurosen definieras i relation till sund, eller normal, utveckling. Sandström ta-

lar i Självhävdelse och neuros om att självutplåning under uppväxten leder till att individen 

blir ”ur stånd att hävda sig på ett normalt sätt”
362

, om att neuroser uppkommer då ”normal 

självhävdelse” försvagas
363

 och om att ersätta ”de neurotiska orsakssammanhangen” med 

”normala relationer”
364

. Normalitet definieras alltså i motsats till sjuklighet – normal är här 

detsamma som frisk. Även i En psykoanalytisk kvinnostudie förekommer många resonemang, 

där normal syftar på frisk. Exempelvis antog Ernst Ahlgrens ”känslighet […] ofta en rent nev-

rotisk karaktär”
365

, dvs. här antyds gränser för normaliteten, för vad vi kan anse som normal 

känslighet och vad som måste anses neurotiskt. Vidare har Ahlgrens ”normala” sexualutveck-

ling blivit hämmad och det ”nevrotiska” inom henne ”placerar arbetet i främsta rummet”, me-

dan ”hälsotendensen kräver att arbetet offras för att hon skall komma i normalt förhållande till 

människor”.
366

 Det neurotiska ställs i motsättning till det normala. 

     I avsnittet om kropp och natur har vi sett att Sandström betecknar medfödda, biologiska 

förutsättningar med ordet ”naturlig”, men ibland tycks ordet snarare anta betydelsen ”nor-

mal”. Barnets användande av munnen kan exempelvis vara ”ett uttryck för ett normalt och na-

turligt begär efter aktivitet”.
367

 Naturlighet likställs här med normalitet.  

     I En psykoanalytisk kvinnostudie förekommer detta i stor utsträckning. ”Det är sunt och 

naturligt för en vuxen människa att vilja intaga främsta rummet hos en individ av motsatt 

kön”, medan motsatsen att sträva efter detta hos många beror på ”en nevrotisk splittring i 

känslolivet, eller på ett nevrotiskt maktbegär”.
368

 Naturlighet står i motsättning till neuros. 

”Den naturliga unga flickan sörjer över att hon icke förstått hur intagande hon kunde ha varit 

– den nevrotiska kvinnan rycker föraktligt på axlarna åt ’ett par älskande fä’.”
369

 Igen står na-

turlig för normal – i motsats till neurotisk. Sandström formulerar sig också kring ”kvinnans 

naturliga och normala tillbakadragenhet”
370

 och hävdar att den ”naturliga och normala” kvin-
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nan ger barnet den kärlek det behöver.
371

 Ahlgren är också ”onaturligt hämmad” i motsats till 

”en normalt kännande kvinna”.
372

 Hennes begär att stå i relation till den litterära världen beror 

vidare på att hon som neurotiker ”saknar förmåga att komma i naturlig kontakt med realite-

ten”.
373

 Naturlig kontakt tycks här innebära normal sådan. Bruket av ordet ”naturlig” i dubbla 

betydelser, både i betydelsen biologiskt medfödd och i betydelsen normal, gör det möjligt för 

Sandström att smyga in normativa utsagor utan att de uttrycks i klartext. 

     Ett tredje sätt på vilket Sandström ger uttryck för vad hon anser vara normalt är när hon, i 

relation till beskrivningen av neurosens förtecken, förmedlar kulturella normer om framför 

allt genus och samliv. Vi har sett exempel på detta i avsnittet om kön och sexualitet. ”Den 

kärlek med vilken Ernst Ahlgren skulle ha omfattat andra människor, främst mannen som så-

dan, ägnas i stället arbetet.”
374

 Vi förstår att Ahlgrens val är ”onormalt”, det relateras till hen-

nes neurotiska sexuella störning, men utsagan antyder också en norm för kvinnors livsval. 

Neurosteorin får alltså vidare normativa konsekvenser som går utöver en ren definition av 

neurosen, dvs. gränsdragningen mellan friskt och sjukt. Ahlgrens dröm att kunna dela sina 

innersta tankar med någon närstående är vidare ”en förskjutning av sexualiteten från den nor-

mala funktionen till ett annat plan, det är driften att blotta sig i överförd bemärkelse. Hon kan 

inte ge kärlek, kan inte ge sig själv som kvinna, men drivs av ett intensivt begär att ge sig 

själv helt i andlig mening.”
375

 Återigen kopplar Sandström Ahlgrens beteende till hennes neu-

rotiska störning, men förmedlar samtidigt vad hon anser vara normal sexualitet och ett nor-

malt äktenskap. Dessa exempel belyser således, enligt min mening, neurosteoretiserandets 

normativa konsekvenser. 

     Min analys ligger i linje med Petteri Pietikäinens ståndpunkt att synen på neurosen kring 

sekelskiftet 1900 vilade på kulturella värderingar om vad som ansågs normalt och onormalt, 

acceptabelt och oacceptabelt, friskt och sjukt, vanligt och avvikande i samhället.
376

 Idéhisto-

rikern Karin Johannisson tar i boken Medicinens öga upp hur institutionaliseringen av olika 

sjukdomstillstånd innebär normbildning som återverkar på sjukdomen och dess utformning.
377

  

I sin nyaste bok Melankoliska rum problematiserar hon återigen normalitetens gränser och hur 
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melankolins uttryck definierats och alltjämt definieras i en kulturell och historisk kontext.
378

 

 

Sandströms neurosbegrepp i relation till vår tids syn på neurosen 

Enligt psykoanalytikern Nancy McWilliams skiljde Freud länge på endast två kategorier av 

störningar - neuros och psykos.
379

 Mot slutet av sitt liv började han inom de neurotiska stör-

ningarna skilja på neurotiska tillstånd hos i övrigt icke-neurotiska personligheter och neurotis-

ka beteenden som ingick i en neurotisk personlighet. Senare psykoanalytiker inom den jag-

psykologiska skolan gjorde tydligare distinktioner mellan dessa. Wilhelm Reich gjorde exem-

pelvis, som vi sett, år 1933 en uppdelning mellan s.k. symtomneuroser och karaktärsneuro-

ser.
380

 Denna tredelning – neuros/symtomneuros, karaktärsneuros/neurotisk personlighet och 

psykos – kvarstod fram till 1950-talet. Olika analytiker började då definiera ytterligare en 

grupp, som varken var psykotiska eller så stabila som de neurotiska personligheterna. Till-

ståndet kom att kallas borderlinesyndrom och karakteristiken av tillståndet blev alltmer detal-

jerad under 1950-1970-talet.
381

 

     I min analys har jag fört fram att de två avvikande symtom som Sandström tillskriver den 

neurotiska Ernst Ahlgren men som hon inte diskuterar alls i Självhävdelse och neuros, i da-

gens diagnostik snarast skulle hänföras till borderlinesyndromet. Både pendlingen mellan yt-

terligheter och självmordsproblematiken återfinns under denna diagnos idag.
382

         

     Instabila känslor utmärker vidare borderlinepersonlighetens nära relationer. Sandström 

hävdar att Ernst Ahlgrens känslor för Brandes antagligen var blandade, inte ”ren kärlek”, utan 

också önskningar att med honom som medel nå vissa mål – och hat också.
383

 Här ser vi ett ut-

tryck för ambivalensen inför Brandes – längtan men också vrede pga beroendet och  utsatthe-

ten. Sandström anser också att självmordet är än mer väntat om Ahlgren själv var aktiv i etab-

lerandet av relationen, vilket hon förmodar.
384

 Kränkningen är alltså större för henne om hon 

själv tagit initiativ till relationen.  

     Dessa beskrivningar talar för att vissa av Ernst Ahlgrens symtom idag skulle klassificeras 
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som tecken på en borderlinestörning – en störning som definierades först efter Sandströms 

livstid. Det faktum att Sandström inte tar upp dessa symtom i Självhävdelse och neuros kan 

också vara ett uttryck för att hennes syn på neurosen förändrats, så att dessa symtom inte 

längre får plats i hennes neurosbegrepp.            

     Neurosdiagnosen kom alltså småningom att avgränsas mot svårare tillstånd. Det oaktat 

medförde psykopatologiseringen av mänskligt beteende under första hälften av 1900-talet, 

enligt Pietikäinen, att diagnosen kom att inkludera allt fler tillstånd. I längden blev diagnosen 

därmed oanvändbar. På 1970-talet hade neuroskategorin svällt så mycket och blivit så diffus 

att den började kollapsa. Den associerades också med psykoanalytiskt orienterad psykiatri och 

psykosomatisk medicin. Dessas nedgång påverkade neurosens framtid. Publiceringen av 

diagnosklassificeringen DSM III år 1980 signalerade dödsstöten för diagnoskategorin, vilket 

avslutade neurosens karriär som smittsam diagnos.
385

 Neurosbegreppet eliminerades helt i den 

nya klassificeringen och diagnosen splittrades upp i nya kategorier i form av specifika ån-

geststörningar och depression – bl.a. neurastenin togs bort. Nya diagnoser, som kan ses som 

avledningar till neurosen, tog över neurosens smittsamhet. Neurotisk depression blev (psyko-

gen) depression, en växande diagnos i dag, både i Sverige och globalt. Pietikäinen påpekar 

också att diagnoserna umattningssyndrom, kroniskt trötthetssyndrom och PTSD (post-trauma-

tiskt stress-syndrom) i stor utsträckning är nya uttryck för symtombilder som karakteriserade 

de neurotiska patienterna för hundra år sedan.
386

 Till Pietikäinens beskrivning av neurosbeg-

reppets försvinnande ur DSM år 1980 kan vi foga noteringen att borderlinestörningen togs in i 

diagnosklassificeringen som ny diagnos just detta år. 

 

Fortsatt forskning 

En fortsatt forskning på basen av min studie kunde inbegripa en analys av Tora Sandströms 

terapeutiska praktik. För mig var detta omöjligt pga bristen på källmaterial, men jag har fått 

kännedom om intervjuer gjorda med en del av Sandströms analysander. Materialet är i privat 

ägo. Man kunde också tänka sig en fördjupad analys av influenserna från de utbildningsana-

lytiker som Tora Sandström kom i kontakt med. Frågeställningen på vilket sätt en psykoana-
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lytiker eller psykoterapeut influeras av sin utbildningsanalytiker vore intressant att utforska 

även när det gäller andra psykoanalytiker och psykoterapeuter. 
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