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Denna tidning ingår som en del av ett större
konstnärligt projekt med namnet CURA.
Projektet som helhet tar sin utgångspunkt i
b e g reppet omsorg, med filosofisk-humanistiska
förtecken. 
CURA-tidningen är avsedd att ge olika ingångar
till projektet. Den består av ett urval texter – en
del tidigare publicerat samt en del nyskrivet mate-
rial – och bilder som alla på något sätt vill beröra
s j ä l va omsorgens nerv. Med CURA hoppas vi
m e d ve rka till att de medialt utslitna och därmed
s k e n b a rt re a k t i va orden omsorg och vård återf ö r s
till sin egentliga, aktiva innebörd.

De utvalda texterna är publicerade med tillstånd
av författarna. Vi framför härmed vårt va r m a
tack.

Basen för CURA är en vandringsutställning, i
vilken sju konstnärer deltar: Ola Ba c k s t r ö m ,
Annica Einarson, Anna Stina Erlandsson, Yl va
Kullenberg, Christian Pa rtos, Hannu Remes och
Johan Rosenquist. Det konstnärliga uppdraget
har varit  att fritt förhålla sig till de grundläggande
idéerna bakom CURA.
Utställningen CURA öppnar på galleri Enkehuset
i Stockholm 31 augusti 2000, för att sedan visas
på konsthallarna i Linköping, Tro l l h ä t t a n ,
Karlskrona och Sandviken. Turnén avslutas under
våren 2001.
Ett antal mindre satellitutställningar emanerar
från re s p e k t i ve konsthall på varje ort. Dessa kom-
mer att visas parallellt med huvudutställningen
(på sjukhus, utbildningsställen och vård c e n t-
raler). 
Med utgångspunkt från CURA-utställningarna
kommer offentliga samtal att arrangeras, med per-
soner som har praktisk och/eller teoretisk erfaren-
het av omsorg. 
C U R A - p rojektet finns också tillgängligt på
Internet. Här finns aktuell information om
turnén, bilder och texter från utställningarna,
l ä n g re nyskrivna filosofiska art i k l a r, samt infor-
mation om de offentliga samtal som är under
planering m.m.

Adressen är: www.cura-art.net
kontakta CURA: info@cura-art.net

CURA är initierat och producerat av kultur-
föreningen Art produktion Evenemang, 
förkortat ApE. 

Stockholm i augusti 2000
Annica Einarson    Anna Stina Erlandsson
konstnärer och projektledare

ApE är en ideell kulturf ö rening med hemvist i
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fattare och filosofer
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utanför de traditionella arenorna. Denna målsätt-
ning har delvis uppfyllts genom att ett antal pro-
jekt av större och mindre omfattning genomförts.
Som exempel kan nämnas föreningens utställ-
ningar på Hötorget, i Tantolunden samt i by g g-
baracker -i och kring Stockholm med föro rt e r.
ApE har även arrangerat offentliga debatter kring
kulturpolitiska frågor, samt va n d r i n g s u t s t ä l l-
ningar ute i landet, på olika teman. Verksamheten
har pågått sedan 1984.
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Varje ord bär
hela sin förtvivlan
hela sin glädje
Vi bär varandra

Göran Sonnevi
ur ”Mozarts Tredje Hjärna”

Albert Bonniers förlag 1997, som pocket 1999
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”Jag har blivit en fråga 
inför mig själv”: omsorgens
världar hos Heidegger och
Freud

Framför allt, låt oss hålla fast vid vad det
innebär att vara människa. 
(Sören Kierkegaard)

CURA. Det latinska ord som valts som namn på
denna konstutställning betyder på sve n s k a
” o m s o r g”. Vad kan omsorg ha att göra med ett
fasthållande vid vad det innebär att vara människa?
Och hur ska vi förstå den ton som klingar i
K i e rk e g a a rds yttrande, att detta vo re något viktigt?
Vet vi inte redan vad det innebär att vara människa?

Redan i den tidiga kristna etiken är tanken på
omsorg om den andre ett centralt inslag; går man
l ä n g re tillbaka så är det inte svårt att se att detta
tema har sina rötter i en grekisk begreppsram (fram-
för allt från den stoiska moralfilosofin och
Aristoteles etik). Men det är inte den antika eller
kristna bakgrunden till en omsorgens filosofi som
skall presenteras här; jag vill istället reflektera öve r
en möjlig motvikt till en samhällelig och därmed
politisk erfarenhet (av kanske just brist på: omsorg),
utifrån några centrala idéer hos framför allt
Heidegger och Freud. 

Den erf a renhet jag talar om låter sig på ett konkre t
sätt åskådliggöras av det paralyserade tillståndet hos
samhällets vårdande institutioner. Men jag tror att
den kris som dessa befinner sig i bottnar i en annan,
mer djupgående kris som vilar på en smygande
omtolkning av begreppspar som solidaritet och
individualitet, gott och ont, jämlikhet och ojäm-
likhet. 

Den som mer än någon har bidragit till att införa
b e g reppet omsorg (S o r g e) som ett centralt begre p p
inom filosofin är Ma rtin He i d e g g e r. När He i d e g g e r
under några av sina mest kre a t i va år runt 1920
försöker artikulera vad som utgör det ontologiska
fundamentet till den grekisk-kristna antro p o l o g i n ,
dvs. de mest djupgående erf a renheter och begre p p
som bygger upp den tidiga förståelsen av män-
niskans sätt att vara, stöter han för första gången på
fenomenet omsorg. Detta enorma arbete var inte

bara ett lov v ä rt om än obskyrt studium i den tidiga
filosofin, utan Heidegger hade för avsikt att re vo l u-
tionera den akademiska filosofin som sådan utifrån
dessa re f l e x i o n e r. Det handlade om att försöka
ersätta filosofins traditionellt teoretiska inriktning
på de oföränderliga värdena, med en mer praktiskt
inriktad, fört e o retisk filosofi som utgick från det
faktiska livet, utifrån en mycket radikal omtolkning
av framför allt Aristoteles. 

Att försöka begreppsliggöra den outsagda ontolo-
giska struktur som i någon ännu oklar mening ändå
f ö reföll bestämma hela det konglomerat av idéer
och begrepp som utgjordes av de gre k i s k a ,
filosofiska och de kristna, religiösa kulture r n a s
väsen, det betydde för Heidegger inget mindre än
att omtolka människans plats i förhållande till
hennes omvärld. Denna ambition ska inte förstås
som primärt historisk, utan är enligt He i d e g g e r
nödvändig framför allt för att förstå den moderna
människans position i sitt förhållande till den mod-
erna, teknologiserade post-cartesianska världen. I
sitt huvudve rk Va rat och Ti d e n från 1927 betecknar
”omsorg” den ursprungliga struktur hos människan
som föregår alla drifter, varje viljande och önskande,
varje akttyp såsom handlande och re f l e k t e r a n d e ,
varje partikulär form av ombesörjande om sig själv
eller andra. ”Omsorg” (i den ”ontologiska”, djupare
meningen) är här inte en egenskap bland en massa
andra egenskaper som karaktäriserar människan,
något som påhängs ett väsen eller en substans som i
sig vo re något radikalt annat, utan själva det sätt på
vilket människan existerar: omsorg betecknar den
relation som råder mellan människan och hennes
omvärld i alla dess dimensioner.

Om man med en bild vill belysa vikten hos
detta begrepp, räcker det att påminna om Descartes
radikala åtskiljande mellan kropp och själ, materia
och ande som ju utgjorde det metafysiska funda-
mentet för allt tänkande under århundraden, och
det faktum att ”omsorg” för Heidegger är tänkt att
situeras på just den plats som täcker detta avgrunds-
lika åtskiljande: i stället för dikotomin mellan ande
och materia, subjekt och objekt, människa och
värld har vi ett av Heidegger precist utmejslat
b e g repp om omsorg. Enligt Heidegger upplåts
världen för oss primärt i form av stämningar (som

inte ska förstås som känslor, dvs. privata, rent sub-
j e k t i va tillstånd), och den viktigaste bland dessa är
ångesten (An g s t). Även om denna stämning, som
upplåter världen och människan (Da s e i n) i deras
mest ursprungliga samhörighet, ges full fenomeno-
logisk prioritet hos He i d e g g e r, så blir det ändå
u p p e n b a rt att den ångest som exempelvis psyko-
analysen befattar sig med är av en annan kaliber.
Det har litet skämtsamt sagts, att även om
Heideggers begrepp om Da s e i n präglas av en viss
fundamental ångest, så är det inte värre än att det
åks skidor i alperna varje week-end...

Den filosofiska tematiseringen av olika världsbe-
g repp (livsvärld, i-världen-va ro, hemvärld, främ-
mandevärld, omvärld, egenvärld, allvärld etc.) har
vi framför allt Husserl och Heidegger att tacka för –
de två kanske största filosofer som 1900-talet såg;
dessa begrepp har senare visat sig vara mycket frukt-
bara även inom psykologin och psykiatrin (liksom
inom sociologin och antropologin). Ett sätt att
förstå omsorgens syftningar som bygger på deras
undersökningar, och som går utöver det naturveten-
skapligt-medicinska synsättet, är att se hälsa och
sjukdom i termer av innehav re s p e k t i ve förlust av
” v ä r l d” . Värld ska här inte primärt förstås som ett
geografiskt, kosmologiskt begre p p, utan i första
hand som ett meningssammanhang, som indikerar
att världens struktur byggs upp av handlingar,
t a n k a r, känslor, relationer hos människor som är
situerade i denna värld, och alltså inte av egenskaper
som skulle höra till ”världen som sådan” (samlingen
av alla objekt, molekyler eller atomer etc.). 

Den som innehar hälsa, den friske, är enligt det
perspektiv som den fenomenologiska psykologin
har utvecklat (K. Jaspers, E. Mi n k owski, L.
Bi n s w a n g e r, F. J. J. Buytendijk och M. Boss) den
som är i en självklar och oreflekterad besittning av
sin värld, medan sjukdomens eller ohälsans priva-
t i va tillstånd karaktäriseras på ett mycket konkre t
sätt av förlust av omvärlden: knappt känns det förs-
ta hugget i tanden – borta är världshistorien, glöm-
da är börsnoteringarna... Sm ä rtan eller den till-
tagande sjukdomen ä r också upplevelsen av ett näs-
tan totalt uppgående i egenvärlden och en korrelativ
förlust av yttervärlden. 

Ett tydligt exempel på fruktbarheten i denna
b e g reppsbildning visar demenssjukdomar, där
erfarenheten av en tilltagande förlust av den gemen-
samma världen kan bli markant för de utomstående
(något som även förstärks av det faktum att de
äldres försvinnande ofta innebär att vittnen från vår
personliga historia försvinner). Även psykosens
delirium öppnar sig för en likartad tolkning, vilket
den franske filosofen Me r l e a u - Ponty har visat. För
Binswanger utgör begreppet värld ”ett av gru n d-
b e g reppen, till och med själva den metodologiska
l e d t r å d e n”; och utifrån detta låter sig behandlingen
av exempelvis schizofreni ses som ett försök att åter-
föra den sjuke ”från den skeva övergångsvärld i
vilken han lever och vistas, tillbaka till den gemen-
samma världen”. 

Den tillgång till världen som man normalt har
är så pass integrerad med alla de före h a vanden, allt
det som man tänker och gör, att det är först när
man i en plötslig eller traumatisk upplevelse förs till
(den gemensamma, delade) världens gränser, när
världen håller på att glida en ur händerna, som den
t i d i g a re närheten uppenbarar sig som sådan. En
sådan förlust av värld är ofta extremt ångestfull, och
varje fall där en ”privat värld”, eller pseudo-värld



skapas på platsen för den gemensamma världen,
måste ses i termer av en ren överlevnadsstrategi. 

En av de mest påtagliga manifestationerna av
omsorg (i den ”ontiska” meningen, närmare va r-
d a g s l i vet) om den andre står givetvis att finna i den
v å rdande situationen. Men det är även här som vi
t ydligast kan finna en indikation på vad man kan
kalla för omsorgens ”negativa” dimension, för just i
h j ä rtat av den vårdande situationen visar sig begär
och omedvetna föreställnigar som hotar att lösa upp
den tydliga struktur som utgörs av vård a re och
p a t i e n t (lat., ”den som uthärd a r”). Hur förd e l a s
egentligen makten mellan parterna – för sjukdom,
såväl kroppslig som psykisk, är trots allt ofta en
fråga om just makt, det vet vi sedan Ni e t z s c h e ,
Freud och Foucault.

Det extraordinära löfte som Freuds tänkande
a v g e r, är att äntligen nå en förståelse av just de
yttringar i våra själsliv som tidigare hade avfärd a t s
som meningslösa och oförståeliga. För Freud blev
det uppenbart att det fanns meningsaspekter i den
psykiska sjukdomen (men även i den somatiska)
som inte kunde redogöras för på ett rent medicinskt
plan; denna upptäckt blev som alla vet en av gru n-
derna för hela det psykoanalytiska tänkandet. På
basen av mångåriga kliniska erf a re n h e t e r, och en
dos av den metodologi som Paul Ricoeur så träf-
fande kallat ”misstankens hermeneutik”, försökte
Freud i början av seklet att artikulera en aspekt av
dessa maktförhållanden i termer av vad han kallade
sjukdomens primär- re s p e k t i ve sekundärvinster –
vinster för den sjuke, märk väl. 

När ett symptom framträder, består den
primära sjukdomsvinsten i vad Freud kallar ”flykten
in i sjukdomen”. Den kroppsliga, organiska föränd-
ring som symptombildningen innebär, kan alltså
vara ett sätt att lösa en psykisk konflikt, som tro t s
det lidande det alltid medför att bli sjuk, ändå
innebär ett minskat lidande i förhållande till va d

den bortträngda konflikten skulle ha krävt. Is t ä l l e t
för en (kanske alltför kostsam) konflikt, har vi alltså
vad Freud omväxlande kallar reaktions-, kompro-
miss- eller ersättningsbildning; dvs. ett symptom. I
ett senare skede kan den förlust eller det lidande
som sjukdomen ändå medfört vändas, och alstra
p o s i t i va effekter. Denna sekundära vinst skulle
kunna bestå i en gryende omtanke från en tidigare
sträng omgivning, eller den oerhörda möjligheten
att ånyo binda någon (en vårdande anhörig) till sig.
Det är med den sekundära vinsten som maktper-
s p e k t i vet blir särskilt tydligt, eftersom det är först
med denna som vissa av de mer djupgående omed-
vetna intentionerna med symptomet framträder för
möjliga tolkningar: vilka meningsaspekter kan
utläsas? Vem eller vilka personer visar sig vara re l a t-
erade till symptombildningen? Vem är det som
binds? Vilka kommunikationsvägar etableras
(anklagelser, självstympning, perversioner, självföre-
bråelser, tyst lidande)? 

Med dessa tankar, hur statiska de än må te sig
utanför den levda erf a renhetens kontext, har vi
ändå närmat oss den dimension som är den psyko-
analytiska, och som bl. a. medför en språklig inställ-
ningsändring: orden betyder inte längre detsamma
som de gör utanför den psykoanalytiska kontexten.
Freud uppmärksammade inte detta fenomen i till-
räckligt hög grad, utan nöjde sig med det i och för
sig riktiga påpekandet att vi rör oss på en nivå av det
omedvetna när vi talar om dessa fenomen. Men hur
är det egentligen möjligt att tala om omedve t n a
fenomen med samma språk som man använder för
att tala om det medvetna livet? Måste inte denna
” ö ve r g å n g” beskrivas närmare? När Susan Sontag i
sin bok Sjukdomen som metafor m ycket riktigt
påpekar att ”patienter som blir upplysta om att de
s j ä l va omedvetet har förorsakat sin sjukdom sam-
tidigt får känslan av att de har förtjänat den”, och
argumenterar mot varje försök att utläsa en icke-
organisk aspekt ur sjukdomar, måste detta ses som
en kraftig och ur ett perspektiv välriktad kritik mot
det förödande ressentiment som vältrar över sjuk-
domens orsak på den drabbade. Men hennes argu-
mentation vittnar också om en oförmåga att upp-
m ä rksamma den inställningsändring som den

psykoanalytiska erf a renheten medför, och som
kanske i sista hand bara kan traderas av den egna
u p p l e velsen. När det gäller att förstå omsorgen i
dess fulla, vardagliga aspekt, tycks det mig ändå som
om det psykoanalytiska tänkandet, förstärkt med
fenomenologins rigorösa analyser av medve t a n d e-
l i vet eller i-världen-va ron, öppnar möjligheter till
ett upplåtande av de världsskikt som ligger djupast
förborgade i subjektiviteten, på ett sätt som tidigare
knappast kunde tänkas. 

Om vi nu med Heidegger måste förstå omsorg 
(i den filosofiska betydelsen), som det som gör oss
till enhetliga, självständiga varanden – snarare än
jagets självmedvetande och bestående, eller erf a re n-
hetens kontinuitet och koherens – så skulle en enkel
slutsats tyckas inom räckhåll: ser vi bara tillräckligt
långt ”in i oss själva”, så hittar vi där ett godhjärt a t ,
välvilligt fundament, från vilket ”goda handlingar”
etc. skulle följa. Men någon sådan före g i vet god
”insida” tycks inte bara opak och svåråtkomlig in till
det oändliga; det är kanske just tron på dess existens
som vi måste ge upp för att börja närma oss en
förståelse av omsorgens problem. För även om
redan Augustinus sade att ”omsorgens mål är lust
och glädje” (Finis curae delectatio est), så var det
ändå för honom oklart vem detta gällde, dvs. i vilket
förhållande subjektet och omsorgen egentligen stod
till varandra. I den tionde boken av sina Confessiones
s k r i ver han nämligen: ”jag har blivit en fråga inför
mig själv” (quaestio mihi factus sum). Att med
K i rk e g a a rd ”hålla fast vid vad det innebär att va r a
m ä n n i s k a” skulle då kunna bestå i ett försök att
hålla ut i den ovisshet som Augustinus låter oss ana. 

Nicholas Smith 
fil. mag. 

Forskar i teoretisk filosofi vid Stockholms
Universitet, och är deltidsanställd som lärare
i filosofi vid Södertörns Högskola. Skriver f.n.
på en avhandling om fenomenologi och
psykoanalys. En längre och mer utförlig ver-
sion av denna text finns att hämta på CURAs
hemsida. www.cura-art.net
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Ställda inför svårt lidande kan
vårdpersonal ha svårt att skilja
patientens smärta från sin egen.

Den 20 mars 1957 höll T F Main inför Br i t t i s h
Ps ychological Society ett föredrag av stor betyd e l s e
för vår förståelse av det känslomässiga samspelet
mellan behandlare och patient. Föredraget, med
titeln ”Sj u k d o m s t i l l s t å n d e t”, utgår från psykoana-
lytiska tankegångar om hur psykisk smärta påve rk a r

b e h a n d l a ren känslomässigt, ibland så drastiskt att
denne, sig själv ovetande, skadar sin patient.

Main diskuterade två intressanta exempel. Et t
betecknar han som ”den heroiska kirurgiska attack-
e n” - ett inom medicinen välkänt fenomen. De t
finns en liten grupp patienter som förmår engagera
kirurger till upprepade operationer som alla leder till
lika nedslående resultat. Den slutsats som va r j e
k i rurg i kedjan drar är att de föregående insatserna
inte kan ha varit de rätta och att ännu en operation
d ä rför är nödvändig. Main noterade att denna form

av terapeutisk besatthet hos behandlaren leder till en
ändlös serie av behandlingar som präglas av att va r j e
nästföljande behandling innebär större medicinsk
fara för patienten än den föregående.

In f e k t i o n e r, sammanväxningar i buken, öve r-
raskande postoperativa komplikationer och andra
a l l varliga och ibland livshotande tillstånd kan bli
följden. Den fråga som infinner sig är följande: Hu r
kommer det sig att vanligtvis kompetent medicinsk
personal i samspelet med vissa patienter tillfälligt
förlorar bedömningsförmåga och omdöme? 

Den heroiska kirurgiska attacken
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Sva ret ligger förborgat i den påve rkan deras känsloliv
utsätts för genom patientens vädjanden.

Main noterar att läkaren i dessa fall plågas av att
patienten inte blir bra och för sin egen sinnesfrids
skull därför utför ytterligare en behandling. De n n a
behandling är inte medicinskt motiverad eller
f ö r s va r b a r, eftersom drivkraften är läkarens egna
delvis omedvetna behov. Main konstaterar att den
patient som frusterar en duktig behandlare genom att
inte bli botad riskerar att utlösa ett primitivt gensva r
från behandlarens sida. Detta gensvars djupare skäl
förblir ofta skymda bakom skenbart pro f e s s i o n e l l a
ö ve rvägande nödtorftigt maskerade som behandling.
Be h a n d l a ren står helt enkelt inte ut med sin plåga
och frustration över att stå hjälplös inför patientens
ohöljda missnöje, envetna krav och påtagliga lidan-
den. Men problemet med de ändlösa operationerna
uppstår därför att läkaren är omedveten om sin
känsla av skuld och otillräcklighet. Därigenom kan
skulden ohämmat grumla bedömningsförmågan och
styra behandlingsstrategin. Ofta är behandlare n
endast varse en intensiv olust och en allmän känsla av
att vara pressad.

Ett annat lika omedvetet gensvar på själslig smär-
ta hos behandlaren fann Main när han studerade hur
lugnande medicin användes på det sjukhus han
undersökte. Han fann, inte helt oväntat, att man
o b e roende av den angivna anledningen till medi-
cineringen kunde konstatera att den lugnande medi-
cinen endast gavs vid de tillfällen då sjuksköterskan
t yckte sig ha nått gränsen för sin mänskliga förmåga.
Sjuksköterskan var i det läget oförmögen att uthärd a
patientens ångest, otålighet, ilska eller fört v i v l a n .
Men eftersom hon var omedveten om att hennes
egen smärta och frustration var en följd av samspelet
med patienten, så uppfattade hon situationen som
att det är patienten som behövde den lugnande
medicinen.

Denna situation är ett tydligt exempel på hur ett
b e h a n d l i n g s p roblem som inte är psykoanalytiskt till
sin karaktär på ett fru k t b a rt sätt kan belysas med
hjälp av det psykoanalytiska perspektivet. Lösningen
kan ju rimligen inte vara att sjuksköterskan själv tar
medicinen för att dämpa sin oro.

Sjuksköterskan bör snarare ges möjligheter att
återerövra sin yrkesmässiga förmåga genom att under
handledning bli uppmärksammad på det känslomäs-
siga samspelet med patienten och därigenom förstå
sin egen roll i det. Först då kan en lösning som bättre
gagnar både behandlare och patient blir möjlig. När
behandlaren kan härbärgera sin egen smärta och frus-
tration blir denne fri att ta emot och lindra patien-
tens nöd.

T F Mains resonemang är intressanta så till vida
att han under tidigt trettiotal gick i analys hos en av
psykoanalysens pionjäre r, den originelle och djärve
Sàndor Ferenczi. Ferenczi var verksam i Budapest och
dit hade Main begivit sig för att gå i psykoanalys. Ja g
f ö reställer mig att denna erf a renhet bidragit till
Mains intresse för frågor som rör det känslomässiga
samspelet mellan behandlare och patient.

Fe renczi var länge Freuds favorit och själsfrände,
men under de sista åren av Fe renczis liv uppstod en
konflikt mellan dem som var mycket plågsam för
Fe renczi. Konflikten hade flera orsaker, men här tar
jag bara upp de frågor som rör terapeutisk teknik.
Fe renczi, en hängiven kliniker som sökte finna nya
vägar att hjälpa sina patienter, blev alltmer intre s-
serad av den terapeutiska effekten av re g ression. Ha n
u t vecklade en arbetsmetod som syftade till att främja

den oskuldsfulla tillit som präglar den lilla barnet.
Han prövade arbetsformer som kunde förlösa

den plågade analysandens misstro och minska dennes
känsla av värnlöshet. I detta syfte lät Fe re n c z i
analysanden analysera honom själv, så att denne
skulle få en känsla av delaktighet och likställdhet.
Men han var också en analytiker som intresserade sig
för och som främjade psykoanalytisk undersökning
av den tidiga modersrelationen. I den analytiska rela-
tionen tilläts analysanden uppleva sig som ett barn,
medan Fe renczi empatiskt vinnlade sig om att ge en
inkännande mors accepterande gensvar.

Fe renczi hade klagat på att Freud i sin analys av
honom inte tillräckligt beaktat den negativa öve r-
föringen, hans negativa känslor för Freud. Fe re n c z i
d ä remot, uppmuntrade sina analysander att öppet
vara kritiska mot honom själv. Pa r a d oxalt nog pre-
senterade han sig således som en välvillig person som
samtidigt inbjöd sina analysander att ge uttryck för
sina negativa känslor mot honom.

I dag kan vi säga att han påvisade betydelsen av
att arbeta terapeutiskt med de ömtåligaste känslorna
och den ångest som är förknippad med dem.
Fe renczi var öppen för att arbeta med primitivt hat,
b e roende och värnlöshet. Men han hade en begrän-
sad förståelse för de känslomässiga problem som kan
uppstå i motöve rföringen. Eftersom han framstod
som en tålmodig, ideal och självuppoffrande moders-
gestalt blev många av hans patienter så bundna till
honom att de for illa.

Fe renczis strävan att också skapa en jämbörd i g
relation genom ömsesidig analys have re r a d e .
Analysanderna kunde inte frigöra sig, utan krävd e
alltmer av hans uppmärksamhet för att slutligen bli
kroniskt krävande. Ferenczi förstod inte att hans eget
b e h ov av att bli älskad och uppskattad av sina
analysander kunde gå ut över deras utveckling och
frigörelse.

Det är denna bakgrund som hjälper oss att förstå
va rför Main kan skriva så insiktsfullt om behand-
l a rens motöve rf ö r i n g s p roblem, det vill säga behand-
larens känslomässiga reaktioner under samspelet med
patienten och de svårigheter de kan ge upphov till.
Han berättar mycket senare i livet hur sommaru p p e-
hållen under analysen hos Fe renczi drabbar honom
s j ä l v. När Fe renczi med sin kvinna beger sig ut på en
bilsemester långt ut på den ungerska landsby g d e n

följer Main, på behörigt avstånd, sin analytiker i en
egen bil införskaffad för ändamålet. Därigenom kan
han under sommaren vistas i Fe renczis närhet. När
den åldrade Main tänker tillbaka på denna tid kon-
staterar han att ”det var en förfärlig semester”.

Idag är det lätt att avfärda det hela som bisarrt och
löjeväckande, men man skall minnas att psykoana-
lytikerna vid denna tidpunkt ännu inte hade förstått
vilken kraft metoden har och att den därför måste
u t ö vas varsamt. Inte heller hade man fullt ut förstått
b e t ydelsen av det känslomässiga samspelet mellan
analytiker och analysand. Numera förstår man bättre
hur analysen av öve rförings- och motöve rf ö r i n g s re l a-
tionen mellan analytiker och analysand är leva n d e
under varje ögonblick av samspelet och därför av
central betydelse.

Det analytiska arbetet handlar därför inte främst
om att lägga det förflutnas pussel eller att fastställa
tidiga ”orsaker” till lidandet i nuet. Det är riktigare
att beskriva det unika i psykoanalysen som att den är
en metod där själva den gemensamma undersöknin-
gen av relationen leder till att denna och bådas per-
sonligheter kommer att förändras och utve c k l a s .
Genom att omedvetna låsta tankemönster kommer
till uttryck inom ramen för den analytiska re l a t i o n e n
och benämns blir det möjligt att frigöra sig ur deras
g re p p. Den psykoanalytiska terapin har i dessa
avseenden genomgått en mycket spännande utve c k-
ling under sitt första århundrade.

Det känslomässiga samspelet mellan behandlare
och patient kan leda till kognitiva störningar hos
b e h a n d l a ren som påve rkar dennes omdöme. När
k i rurgen jag tidigare beskrev får hjälp att se hur
skuldkänslor driver honom till nya ingrepp blir han
friare att fatta beslut som är mer förankrade i vad som
är medicinskt meningsfullt. Det är alltså inte uteslu-
tande inom den psykoanalytiska och psykotera-
peutiska behandlingen som detta perspektiv är av
s t o rt värde, utan också inom andra områden av
arbetslivet. Inom området ledarskap är detta perspek-
tiv omistligt.

Ludvig Igra
Psykoanalytiker

Delar av denna essä var ursprungligen 
publicerad i Dagens Nyheter i januari 2000



Minns nu min fars blick
från sjukhuset
tung, brännande
Jag förstod den inte
Hade han
ljust blågrå ögon
eller fanns i dem
också stänk av brunt?
Gamla små ögon

Det fanns mörker kring hans ögon
i sjukhussängen,
någonting brunt
Ljuset över staden
som om det var
oändlig, grå rök,
lysande
genom sjukhusfönstren
Där nedanför
fanns huset vi 
bodde i   Spetsiga spegeltak

Mamma och jag
gick uppför Fogdegatan
Det var söndag
inne i mig
fanns redan övergivenhetens luft
som om jag visste

Ändå kom den bländande
blixten i hjärnan
när Mamma talade om det

Jag hade den grå vindtygsjackan på mig

Fickorna putade av äpplen

Det finns någonting
att pappa sa någonting till mig
på sjukhuset och som jag
inte kommer ihåg

Minns också att han log
på sjukhuset
Han skrattade

Pappa brukade ha randiga pyjamas

Vad tänkte pappa
när han såg mig sista gången,
såg mig gå ut med mamma
genom sjukrumsdörren?

Göran Sonnevi
ur ”Mozarts Tredje Hjärna”

Albert Bonniers förlag 1997 i pocket 1999
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På servicehuset var jag omgiven av lagom likgiltiga
tanter med varma händer och röster som inte lova d e
för mycket och för några år sedan fick jag en riktig
lägenhet och egna assistenter. Det var folk av många
slag, unga män och äldre kvinnor på flykt undan
arbetslösheten, trötta småbarnsmammor utan utbild-
ning och medelålders konstnärer vars drömmar om
det stora genombrottet höll på att vissna bort. De
matade och tvättade och klädde mig utan att begära
att jag skulle älska dem till tack. Deras lugn va r
orubbligt och lyssnande, om jag stönade till eller helt
hastigt spände en muskel av obehag släppte de
o m e d e l b a rt taget och sökte ett nytt och vänligare
grepp.

Men nu var det slut. Mina anfall kom allt tätare
och blev allt häftigare, gång på gång var jag på väg att
glida in status epilepticus, ett evigt epileptiskt anfall.
Och en dag stod Hu b e rtsson vid min säng och för-
klarade med sänkt blick, som om han skämdes, att
det inte gick längre. Assistenterna räckte inte till, jag
behövde ständig övervakning av medicinskt utbildad
personal, åtminstone under några månader, åtmins-
tone så länge som det krävdes för att pröva och ställa
in en ny medicin.
Alltså måste jag tillbaka till det sjukhem han en gång
hade befriat mig ifrån. Och rösten ute i korridore n
avslöjade att här härskade en person som var bere d d
att bryta ben i sin kamp för godheten. Trots det
försökte jag faktiskt uppföra mig hövligt. En art i g

hälsning flimrade på bildskärmen när Kerstin Et t
klev in på mitt rum och jag skulle just börja blåsa en
p resentation när hon böjde sig över min säng och
sköt bildskärmen åt sidan.

” Du stackars lilla...”, sa hon och sträckte fram
handen för att smeka mig på kinden.

Jag kan inte kontrollera mina spasmer, men den
här gången hade jag tur. Mitt huvud ryckte till och
vreds åt sidan, så som det alltid rycker till och vrids åt
sidan, och jag kom i precis rätt vinkel för att få grepp
om hennes tumme. Jag högg. Och jag bet. Jag bet så
h å rt att jag kunde känna hur mina framtänder
trängde genom hennes vita skinn och nuddade vid
benet innan nästa spasm slet mitt huvud åt sidan och
tvingade mig att släppa taget. Det var då jag log. Et t
varmt och brett och innerligt leende. Det enda
leende jag någonsin kommer att bestå Kerstin Ett.

Vid nästa spasm fick jag grepp om munstyc k e t
igen och började blåsa. Jag kunde inte se bildskär-
men - hon hade skjutit den för långt åt höger - men
jag fick ändå fram det jag ville ha sagt:

”Ingen kallar mig stackare!”
Hon stötte till skärmen och sprang torrsnyftande

ut ur rummet med vänsterhanden kupad om sin
högra tumme i en ytterligt förebrående gest. För en
sekund ville jag jubla över min seger, men ögon-
blicket senare fick jag syn på texten som flimrade
ovanför mitt huvud.
Ingen kallar mig stackare. Ja, jösses. Arnold

Schwarzenegger kunde inte ha uttryckt det bättre.
Och ändå måste det sägas. För det finns inget till-

stånd som har slitit ut så många namn som detta;
varje decennium under de senaste hundra åren har
spottat ur sig ett beskt gammalt ord och sökt sig ett
nytt och sötare. Så blev krymplingen lytt och den
lytte ofärdig, den ofärdige blev vanför och den va n-
f ö re invalid, invaliden blev handikappad och slut-
ligen har den handikappade blivit en person med
funktionshinder.

Det ligger en va n vettig förhoppning bakom va rt
och ett av dessa ord. Och jag delar den - tro inte
annat. Ingen önskar hetare än jag att vi en dag ska
finna det fört rollade ordet, det fulländade ord som
får ärrade hjärnor att helas, som ger ryggmärgen för-
mågan att läka sig själv och låter vissnade nervc e l l e r
å t e ruppstå. Men än har vi inte funnit det. Och om
man adderar de ord vi hittills prövat, vad blir själva
summan om inte just det som Kerstin Ett gnyd d e
ovanför mitt huvud?

Majgull Axelsson
ur ” Aprilhäxan” 

Bokförlaget Prisma 1997, som pocket 1999 

”Christina Maslachs pionjärarbete Utbränd publicerades 1982 och följdes snabbt
av andra. Här ges definitionen och de kliniska kriterierna: mental och emotionell
utmattning, depression, empatibortfall. Diagnosen skapades i första hand för
personer i så kallade människorelaterade yrken - socialarbetare, sjuksköterskor,
terapeuter - som i ständig personlig kontakt med svaga andra dränerades på energi”

ur Dagens Nyheter 2000

”Ingen kallar mig stackare. Ja, jösses. Arnold Schwarzenegger kunde inte ha uttryckt det bättre.”
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På vilken plats vaknade Be rtil upp? Han hade ju
utmattad och paranoid räddat sig till akutintag-
ningen på det stora sjukhuset. En jourläkare hade
bedömt att han var psykotisk och utmattad; han
behövde omedelbart tas in på en akutavdelning. Han
har nu fått en lugnande spruta och vaknar ett dygn
s e n a re omtöcknad på en för honom ny och främ-
mande plats. Han ligger ensam i en sjuksäng och
uppe vid taket finns ett gardinlöst fönster. Det verkar
som om han har hamnat i något slags källarlokal.
Han ser sig om. Sängen står mitt på golvet. Ett litet
b o rd med en stol. Lysrör i taket. En ung man i vit
rock väger nonchalant på en stol vid dörren. Ha n
tuggar på en tändsticka som sticker fram mellan läp-
parna medan han läser i ett seriemagasin. Be rtil blir
rädd. Är detta ett fängelse? Har han häktats efter det
där på arbetet? Har polisen tagit honom? Ha n
försöker minnas och sätter sig upp i sängen. De n
unge mannen låter stolen komma ner på golvet med
en duns. Han tar stickan ur munnen.

” Jaså, du har vaknat nu. Då ska jag hämta dok-
torn.”

” Nej vänta”, försöker Be rtil, men orden vill inte
riktigt komma.

” Jag kommer strax tillbaka”, säger den vitklädde.
”Du får inte kliva ur sängen.”

”Jag måste...” Bertil tystnade.
Han måste få pinka. Nu. Genast. Den unge man-

nen hade gett sig iväg.
Be rtil kliver ur sängen och går ut genom dörre n

som inte gått igen. Ute i korridoren känner han sig
oklädd. ”Toaletten?” frågar han en förbipasserande
som pekar på en dörr. Be rtil störtar dit och lättar sig.
Det kändes skönt. Han tvättar händerna och ska just
gå tillbaka när han hör upprörda röster utanför.
Plötsligt kommer tre vitklädda män inrusande och
håller fast honom. En av dem var den unge mannen
med seriemagasinet.

Du skulle ju vara kvar i sängen!” väser han och
vrider om Bertils arm.

”Aj!” Bertil grinar illa. ”Släpp mej!”
”Ånej, det märks att du är en farlig jäve l”, säger

en av männen.
Be rtil förs tillbaka till rummet. Han är oerhört

rädd nu och bergsäker på att han hamnat i fängelse.
Han undrar hur han ska göra. Bäst att försöka hålla
sig lugn. Det går runt för honom nu. Han blir lagd i
sängen och alla tre männen stannar i rummet. De har
släppt honom nu. Bertil darrar som ett asplöv.

”Jag fry-fryser”, säger han.

En av männen går fram till ett skåp och tar fram
en filt och brer över honom. Han rullar in sig i filten,
lägger sig som ett foster, hopkrupen, rädd.

Så ser behandlingsplatsen ut för Bertil när läkaren
kommer in i rummet. En sköterska är med. Ho n
lämnar några papper till läkaren. Läkaren läser i pap-
peren och vänder sig sedan till Bertil.

” Dej har jag inte träffat förut, vad jag vet. jag
heter Fredrik Berntson och är ansvarig läkare här. Vill
du kort berätta hur du kommit hit till oss”, han tittar
i papperet, ”Be rtil, Be rtil, jo här står det, Be rt i l
Rosvik.”

Be rtil funderar och säger sedan att han hade en
f ö rvirrande dag igår, att han förlorat sitt arbete,
t rodde han fått det tillbaka och förlorat det igen, att
han är förföljd och att man på arbetsplatsen satt
igång en kampanj mot honom, att de nog ännu är
efter honom och att han sökte sig till sjukhuset för att
få hjälp. Läkaren lyssnar allvarligt.

”Jag vet inte mer. Hjälp mig, jag fryser, ser ni inte
att jag fryser. Alla är efter mig, dom har lurat mig och
stulit mina idéer.”

L ä k a ren undrar om han känt på liknande sätt
tidigare, vilket Bertil förnekar. Han är egentligen inte
sjuk, bara dödstrött efter allt som har hänt. Be rtil får
berätta om sin arbetsplats och lite om sitt liv och
läkaren noterar att föräldrarna lever.

” Vad jag ve t”, tillägger Be rtil. Vi har ingen kon-
takt. Dom vill inte veta av mig. Farsan körde ut mig.”

Plötsligt grips han av ilska.
” Jag skulle kunna mörda den jäveln!” skriker han

plötsligt.
Alla i rummet blir stela. De tre vitklädda ru s a r

fram, beredda. Läkaren blir blek.
”Impulsstyrd”, mumlar han.
Bertil kryper åter ihop.
” Jag fry s e r”, säger han igen, nu med en helt

annan röst.
L ä k a ren avbryter samtalet och föranstaltar om

inläggning på vård a vdelning och ordnar med
v å rdintyg på farlighetsindikation. Be rtil får en ny
spruta och förs omtöcknad bort till en låst vårdavdel-
ning.

På sjukhuset där Be rtil tagits in sker något ova n-
ligt. En psykoanalytiker dyker upp och föreslår att
man avbryter aktiviteterna kring Be rtil för en stunds
reflektion kring den behandlingsplats som man er-
bjuder honom.

[...]
Var och en redogör för sina iakttagelser och

åtgärder. Psykoanalytikern lyssnar och begrundar.
[...]

” Det är lite märk l i g t”, säger han så - liksom tyst
för sig själv - ”men Be rtil vaknar alltså i ett rum där
det finns en annan människa. Den människan har
inte uppgiften att öppna ett samtal med Be rtil eller
att lyssna till hans berättelse.

Hans uppgift är endast att vakta patienten och
att kalla på läkaren när han vaknar.

Egentligen är detta uppvaknande kanske Be rt i l s
chans till kontakt. Han har försvarat sin fört v i v l a n
och ensamhet, sin sorg, bakom tjocka skyd d s m u r a r
och kontro l l e r. Han har avvisat all mänsklig kontakt
tills han plötsligt i sin förtvivlan söker hjälp. Han är i
detta ögonblick tillgängligare än kanske någon gång
t i d i g a re i sitt liv. Han ligger på en säng i ett tyst ru m
där en annan människa finns som skulle kunna
lyssna och erbjuda honom utrymme.
[...]

” Jag förstår inte va rför ni gör så här med en
u t m ä rkt behandlingssituation”, fortsätter psykoana-

lytikern. ”Om Be rtil hade fått lätta sitt hjärta, när
han nu kom för att få hjälp, om någon hade funnits
där som var beredd på att lyssna på honom några
t i m m a r, hade ni då inte fått ett bättre bedömnings-
underlag? Hade ni inte då kunnat ge Be rtil det
u t rymme som han så länge saknat: ett utrymme för
sin rädsla och sina andra känslor som i den här stun-
den börjat röra sig ur det bottenfrysta djupet? Ha n
klagar ju på att han fry s e r. Är det inte en bön om
värme? Hör ni inte vad patienten säger? Är det inte
något slags behandling han ber om? Skulle det vara så
farligt eller så kostsamt att passa på att ge honom
värme och en chans att berätta sin historia den lilla
stund han är öppen för det?”

[...]
”Låt oss reflektera över om det inte är vid just

detta tillfälle som den mest kvalificerade behan-
d l i n g s resursen hade haft de största utsikterna att
etablera en genuin kontakt med Bertil.
[...]

”När det gäller er behandling av Be rtil har ni
kanske med den rutinen redan försuttit chansen att
nå honom. I morgon fungerar hans psykiska försva r
åter som säkra lås och han avvisar varje kontakt. Han
kommer att vara korrekt, artig och före k o m m a n d e .
Han kommer troligen att avfärda den gångna epi-
soden och bagatellisera den. Hans vårdintyg kommer
att ogiltigförklaras och han kommer att vara fri att gå
dit han vill. Ingen vet vad han går till mötes. Men det
lär nog dröja innan han återkommer till er frivilligt,
som igår.

Clarence Crafoord
ur ”Platser för vårt liv”

Bokförlaget Natur och Kultur1997, 
som pocket 2000

Hur har det gått
för Bertil?



Bland de fyra existerande naturerna (träd, djur, människa och Gud) skil-
jer sig de båda sistnämnda – vilka ensamma är begåvade med förnuft –
genom att Gud är odödlig, medan människan är dödlig. Guds godhet
fullgörs sedemera genom hans natur, medan människans godhet fullgörs
genom omsorg (cura). 

(Seneca, brev 124)

Barmhärtighetens sju uppgifter (1400-talet)

att sköta de sjuka i hemmen och plocka upp dem från gatorna
att klä de behövande
att vederkvicka resande 
att ge bröd till de hungriga
att ge pilgrimer husrum
att ställa ordning de döda inför begravningen
att besöka fångar

11



12

”Jeden Tag eine Stunde:
Gesundheitslehre.”2

Friedrich Nietzsche var en mycket sjuk människa.
Om detta råder inget tvivel, biograferna har kart l a g t
migränen, magbesvären, depressionerna, den tillta-
gande blindheten och sinnessjukdomen såsom de
framträder i brev och andra dokument.3 En intre s-
sant fråga är hur Nietzsches fysiologi förhåller sig till
hans filosofi. Skall exempelvis citatet ovan, som är
taget ur de kvarlämnade anteckningarna från 1879,
läsas som en uppmaning till diet och motion eller
som ett filosofiskt credo? Sva ret kan knappast bli
enkelt då biografi och filosofi i Nietzsches fall är
sammantvinnade på ett än mer intrikat och gru n d-
läggande sätt än vad som vanligen är fallet. Det är
naturligtvis ingen slump att det sista ve rk som läm-
nar Nietzsches hand under senhösten 1888, innan
han faller in i vansinnet kring årsskiftet, är just Ec c e
Homo: Hur man blir, vad man är. K a p i t e l ru b r i k e r
som ”Varför jag är så klok”, ”Varför jag är så vis” och
” Va rför jag skriver så bra böcker”, skvallrar inte bara
om att den röst som talar här befinner sig på avgrun-
dens rand, utan också om att självbiografin: den egna
genealogin, utgör ett nödvändigt led i förståelsen av
verket. 

När man tar en närmare titt på hur Nietzsche har
blivit till det han är, finner man att Ecce Ho m o s
u n d e rtitel lika gärna skulle kunna vara: ”Hur man
gör sig sjäv frisk”, så talrika är de anmärkningar kring
hälsa och sjukdom som återfinns i texten. Så får vi
e xempelvis veta om tiden för arbetet med M ä n s k l i g t ,
alltför mänskligt (1876-78), där Nietzsche är i färd
med att för första gången formulera en självständig
filosofi efter brottet med Wagner, att:

” Sjukdomen f ö rlöste mig långsamt: den besparade
mig varje brytning, varje våldsamt och anstötligt
steg. Jag gick inte miste om någon välvilja utan vann
t v ä rtom åtskillig ny. Sjukdomen berättigade mig
också till en fullständig omläggning av mina va n o r ;
den tillät, den å l a d e mig att glömma, den begåva d e
mig med t v å n g e t att ligga stilla, att vara sysslolös, att
vänta och ha tålamod. … Men det innebär ju att
tänka!… En högsta grad av tillfrisknande i sig själv!”
(6/3, 324).

Om Wagner är den sjukdom som Nietzsche då höll
på att tillfriskna från, som han skriver i den senkom-
na uppgörelseskriften Fallet Wa g n e r som utkommer
1888, samma år som Ecce Ho m o nedtecknas, så är
det viktigt att komma ihåg att detta är ett till-
frisknande till en s t ö r re hälsa än den blott biologiska:

” Min största upplevelse var att bli frisk. Wagner va r
bara en av mina sjukdomar. Inte så att jag vill va r a
otacksam mot denna sjukdom. Även om jag i den
här skriften framhåller att Wagner är s k a d l i g, så vill
jag inte desto mindre framhålla för ve m han tro t s
detta är oumbärlig – för filosofen” (6/3, 4).

Vi skall återkomma till den stora filosofiska hälsan –
”die grosse Ge s u n d h e i t” – dock bör man inte glöm-
ma bort att Nietzsche vid denna tid också är plågad

av högst reella åkommor: migränen åsamkar honom
f ru k t a n s v ä rda smärt o r, kräkningar och ögonbesvär,
vilka kommer att leda till hans uppsägning från pro-
f e s s u ren i Basel 1879. Livet är en kamp för hälsan
där texterna tillkommer i en närmast euforisk
k reativitet dagarna mellan anfallen. Det ve rkar fak-
tiskt som om sjukdomsattackerna har en stimu-
lerande inve rkan på författarskapet. Nietzsche drive r
tesen att tillfrisknandet är beroende av det egna ini-
t i a t i vet, han kurerar sig själv genom disciplinerad
livsföring, håller diet och gymnastiserar (Ek e rw a l d ,
134-35). Men denna kur är på samma gång en
filosofisk kur som han skriver i Ecce Homo:

” Jag tog mig själv i handen, jag gjorde mig själv åter
frisk: villkoret för detta – varje fysiolog kommer att
hålla med mig om detta – är, att man i grunden är
s u n d. En typiskt sjuklig va relse kan aldrig bli frisk,
ännu mindre bota sig själv; för en typiskt frisk kan
d ä remot sjukdomen till och med vara en energifylld
stimulans till liv, till att leva mer. Sådan förefaller mig
i själva ve rket n u denna långa sjukdomstid: jag upp-
täckte livet liksom på nytt, mig själv inberäknad, jag
kände smakerna av alla goda och även små ting,
såsom andra inte så lätt kunde känna dem – jag
g j o rde av min vilja till hälsa, till l i v, min filosofi”
(6/3, 264-65).

Så lyfts alltså de fysiologiskt-biografiska frågorna upp
på ett filosofiskt plan. Nietzsche blir till en filosofisk
fysiolog som tolkar hälsan och tillfrisknandet som
grunden för det framgångsrika filosoferandet. Verket
gör sig självt friskt genom att avslöja och öve rv i n n a
det sjuka t ä n k a n d e t s symptom och smitta: filosofi
som f a rm a k o n för kroppen såväl som för själen. I
ljuset av en sådan självförståelse blir försöken att
tolka Nietzsches filosofi som ett symptom på hjärn-
syfilis – den berömda smittan som Nietzsche skulle
ha drabbats av till följd av ett bordellbesök i ung-

domen – högst otillräckliga. Ambitionen att ”klä av
Nietzsches ve rk den syfilistiska kostymen” tar nämli-
gen bara hänsyn till Nietzsche som ett stycke fysio-
logi, inte till hans fysiologiska filosofi.4

Det hör till den moderna medicinens själv-
förståelse, såsom den utformas under början av
1800-talet, att den är värdefri och objektiv: frågorna
om hälsa och sjukdom skulle inte längre relateras till
k u l t u rella normer eller till de lidande subjektens
tankar och känslor, utan ges slutgiltiga svar med
hjälp av m ä t n i n g a r. Hälsa blir till ett statistiskt
n o r m a l i n t e rvall i biologiska funktioner. En sådan
hälsa var dock aldrig aktuell för Nietzsche. Hälsan är
för honom en individuell, s j ä l vs a t t norm där kro p-
pens tillstånd aldrig bestämmer själens, utan snarare
t v ä rtom. I paragraf 120 av Den glada ve t e n s k a p e n
skriver han:

” Din dygd är din själs hälsa. Ty en hälsa i sig finns
det inte, och alla försök att definiera en sak på det
sättet har ömkligen misslyckats. Det gäller att känna
till din målsättning, din horisont, dina krafter, dina
d r i v f j ä d r a r, dina villfarelser och i synnerhet idealen
och fantasmerna i din själ för att avgöra va d h ä l s a
innebär också för din k ro p p. Sålunda finns det otali-
ga former av kroppslig hälsa, och ju mer man på nytt
tillåter det individuella och ojämförliga att sticka
upp huvudet, ju mer vänjer man sig av med dogmen
om ”människornas likhet”, desto mer måste också
f ö reställningen om en normalhälsa, liksom normal-
diet och en sjukdoms normalförlopp komma ur bruk
bland våra medicinare. Och först då skulle det kunna
vara dags att reflektera över själens hälsa och sjukdom
och ge varje människas karakteristiska dygd dess ro l l
för hennes hälsa, som visserligen hos den ena skulle
kunna se ut som motsatsen till hälsa hos den andra.”
(5/2, 155).
Denna kritik av den moderna biologiska medicinen
har tagits upp av en rad filosofer under nitton-

Nietzsche – hälsans filosof1
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hundratalet. Den viktigaste av dem är kanske
Georges Canguilhem som i Le normal et le patholo -
g i q u e från 1943 genom en undersökning av fram-
förallt Claude Be r n a rds arbeten (Be r n a rd är den
moderna fysiologins fader) visade hur varje anspråk
på objektivitet i det kliniska arbetet med nöd-
vändighet vilar på en utomvetenskaplig grund, va re
sig det rör sig om en sjuk människas uppleve l s e r,
läkarnas egna ambitioner, eller samhällets förv ä n t-
ningar och krav. I så kallade ”holistiska” hälsoteorier
(som rör hela människan i kontrast till endast hennes
biologi) har man tagit fasta på det självupplevda till-
ståndet och betonat vikten av hur människan kän-
ner, förstår och handlar i sin betydelsefyllda omvärld.
Sp e k t rumet av möjliga teoriansatser är här myc k e t
b rett, det spänner åtminstone över existensfilosofi,
psykoanalys, fenomenologi, analytisk handlingsteori
och österländska influenser genom så kallad ”alterna-
tiv” eller ”komplementär” medicin.5

Jag skulle avslutningsvis vilja betona att det fysio-
logiska inslaget i Nietzsches filosofi sannerligen
tränger bakom och bortom såväl en biologistisk som
en fascistisk retorik. Han har ju som bekant – inte
minst i Sverige – utsatts för beskyllningar av sådant
slag. Nietzsches fysiologiska filosofi bildar i själva
verket en integrerad del av den bejakande, djupt per-
sonliga nihilism som han är i färd med att utforma
under sin sista friska tid.

Det står klart att avslöjandet av filosofins och
vetenskapens sanningar som maktfyllda praktiker
lämnar Nietzsche i en prekär situation då han skall
lägga en grund för sin egen filosofi. Ingen ”högre”
sanning, eller ny metafysik återstår för den som
demaskerat de inflytelserika filosoferna som en rad
s k å d e s p e l a re, vilka använt sig av sanningen och god-
heten som kostymer. Nietzsche är själv lika naken
som de han har klätt av. Vad som kommer att kräva s
är nya värd e r i n g s g runder som befinner sig bort o m
sanning och lögn, bortom gott och ont. Det begrepp
som Nietzsche ofta hänvisar till här är det f r i s k a
tänkandet i kontrast till det sjuka (Vattimo, 116).
Men vad innebär då ett sådant friskt tänkande för
Nietzsche? Vi måste här vända oss till en tankefigur
som inte uppmärksammats tillräckligt i Ni e t z s c h e s
filosofi nämligen ”den stora hälsan” .6 Denna dyker
upp i den näst sista paragrafen (382) av bok fem av
Den glada ve t e n s k a p e n som Nietzsche fogat till de
u r s p rungliga fyra böckerna i den andra upplagan
från 1887:
”Den stora hälsan. – Vi nya, namnlösa, svårbegrip-
liga, vi som tillhör en ännu orealiserad framtid – vi
b e h ö ver till ett nytt ändamål även ett nytt medel,
nämligen en ny hälsa, en som är starkare, förslagnare,
s e g a re, djärva re och muntrare än alla former av hälsa
hittills har varit” (5/2, 318).

Om denna stora hälsa, som dyker upp på ytterligare
ett par ställen i ve rken och kvarlåtenskapen från de
sista åren, är följande viktigt att framhäva. För det
första: den stora hälsan är individuell. I enlighet med
t i d i g a re betraktelser över hälsans väsen är den stora
hälsan något som var och en måste uppfinna för sig
s j ä l v, det finns inte en utan lika många stora hälsor
som det finns stora tänkare. För det andra: den stora
hälsan är inget konstant, inte ett tillstånd, utan
s n a r a re en process; den är något som ”man inte bara
h a r, utan ständigt erövrar och måste erövra på nytt,
eftersom den ständigt överges, ja måste öve r g e s ! ”
(5/2, 318). För det tredje: Den stora hälsan är inte
något som utesluter, snarare innesluter den sjuk-
domen. Lidandet under och öve rvinnandet av sjuk-

domen är den stora hälsans element. Den nya,
framtida hälsan för de goda europeerna, som det
heter i föro rdet till den nya utgåvan av M ä n s k l i g t ,
alltför mänskligt, förutsätter att man varit sjukare än
alla andra (4/3, 10). De som prisar sin goda hälsa är i
s j ä l va ve rket illa däran då de saknar just s j u k d o m s -
i n s i k t, något som är avgörande för den stora hälsans
realiserande. Och Nietzsche själv bildar naturligtvis
p rototypen för denna framtida fysiologi. Han har
lidit och utforskat historiens alla sjukdomar. Han har
gjort dem till sina och just därför blivit frisk:

” Mitt sätt att vara sjuk o c h frisk på, utgör en god del
av min karaktär – det rättfärdigar sig och mig”  (5/2,
518).

1 Denna text kommer att publiceras i en längre ,
fullständig version i nästa nummer av Re s
Pu b l i c a som tillägnas Nietzsches filosofi 100 år
efter hans bortgång.

2 Nietzsche, F. Kritische Gesamtausgabe Abt. 4, Bd.
3, Menschliches, Allzumenschliches,  Zwe i t e r
Band Nachgelassene Fragmente Frühling 1878 bis
November 1879. Berlin: Walter de Gruyter &
Co, 1967, s 452. En ordagrann översättning av
fragmentet skulle kunna lyda: ”Varje dag en
timma: hälsolära”, men som kommer att framgå
ryms även följande möjlighet: ”Varje dag en
timma: tänkande kring hälsa”. Hänvisningarna
till Nietzsches ve rk sker hädanefter som (avd e l-
ning/band, sida) i samlingsutgåvan, dvs i detta
fall (4/3, 452). Översättningarna är i de flesta
fall mina egna.

3 För en sammanfattning på svenska se Carl-
Göran Ek e rwalds Nietzsche – liv och tänkesätt.
Stockholm: Månpocket, 1995. För en intro-
duktion till Nietzsches filosofi och dess re c e p-
tionshistoria under 1900-talet se Gi a n n i

Vattimo, Nietzsche: En intro d u k t i o n, Göteborg:
Daidalos, 1997.

4 Dessa försök går så långt tillbaka som 1902 då
Paul Möbius, neurolog från Leipzig, framlade
hypotesen att Nietzsche hade lidit av framskri-
dande hjärnsyfilis som förorsakat hjärnskador
och slutligen sinnessjukdom. Möbius ansåg att
syfilisen var ansvarig för såväl Nietzsches sjuk-
domsbesvär som stora delar av hans filosofi
(Ekerwald, 265). 

5 För en introduktion till olika ansatser se andra
delen av min The He rmeneutics of Medicine and
the Ph e n o m e n o l o gy of He a l t h, Linköping St u d i e s
in Arts and Science, 1999.

6 Se här Didier Raymond (red.) Nietzsche ou la
g rande santé. Paris: Éditions L’ Ha r m a t t a n ,
1999; en antologi med bidrag från medicinare
och filosofer som kretsar kring temat Ni e t z s c h e
och sjukdomen. Se också David Fa rell Kre l l s
Infectious Ni e t z s c h e. Bloomington In d i a n a :
Indiana University Press, 1996.
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C U R A FA B E L N
En gång när Omsorgen (Cura) gick över en flod, såg
hon ett stycke kritrik lera vid flodbädden. Fundersam
plockade hon upp en bit och började forma den.
Medan hon övervägde vad hon åstadkommit, kom
Jupiter fram till henne. Då bad Omsorgen honom att
skänka lerstoden ande, vilket Jupiter utan vidare
betänkande gick med på. När Omsorgen sedan ville
sätta sitt namn på sin skapelse, förbjöd Jupiter detta,
och krävde att den skulle uppkallas efter honom. Under
det att Omsorgen och Jupiter tvistade om namnet steg
också Jorden upp, och begärde att skapelsen skulle upp-
kallas efter henne, eftersom hon hade skänkt en del av
sin kropp till den. De utsåg då Saturnus till domare,
och han fällde denna till synes rättvisa dom: 
” Du, Ju p i t e r, som har skänkt ande, skall vid döden ta
emot anden, och  Jorden, du som har skänkt kropp, skall
ta kroppen tillbaka. Då det var Omsorgen som först for-
made lerstoden, skall Omsorgen besitta den så länge den
l e ve r. Men eftersom er kontrovers rörde dess namn, ska
den kallas h o m o (människa), eftersom den är gjord av
humus (jord).”  

(Denna fabel ingår i en samling – Genealogiae, eller vanli-
gen Fa b u l a e – som nedtecknades efter grekiska källor av
en romersk lärd vid namn Hyginus, som förmodligen
levde på 100-talet.) 
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