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Forord

DENNA BOK AR SKRIVEN i dialogens fonn. Den utgor ett forsok
att fonnedla resultatet av ett forskningsarbete i en annan fonn an
den traditionellt akademiska. Det ar dock en fonn som har antika
anor oeh som under klassisk tid anvandes sarskilt for att fonnedla filosofiska kunskaper. Min egen forskning ar filosofisk, oeh de
ideerjag vill fonnedla har manga ganger kommit till i ett slags dialogsituation, antingen en iikta dialog med en kollega eller van,
eller en iure dialog med en fiktiv samtalspartner. Pa ett satt ar dialogen darfor den mest naturliga formen for presentation bade av
filosofiska problem och av filosofiska losningsforslag.
I boken stiills manga fragor kring hiilsans natur oeh andra narbesliiktade begrepp. Svaren 6verensstarnmer i alit viisentligt med
mina egna asikter idag. Jag har emellertid for lasbarhetens skull
inte alltid skrivit sa preeist oeh omstandligt som en analytisk filosofforvantas gora i en akademisk avhandling. Jag uppfYller sadana krav nagot battre i skrifter som On the Nature o/Health (1987,
1995), Quality 0/ L(ft, Health and Happiness (1993) oeh Action,
Abtlity and Health (under utgivning). Den forskare som vill kritiskt granska mina ideer bor darfor i forsta hand uppsoka dessa
skrifter. Avsikten med denna bok har inte varit att presentera
mina teorier oeh resultat for forskarsamhliIlet. Min huvudavsikt
har istliIlet varit att pa ett nagorlunda lattlast oeh livfullt satt formedia tankar om sa abstrakta ting som begreppen hliIsa oeh
Iyeka till en storre publik. Har oeh var har detta intressant nog inneburit att jag har gatt langre imina analyser an jag gjort i de vetenskapliga skriftema.
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Mina ambitioner pa det lillerara planet ar mycket blygsamma.
Jag inbillar mig inte all jag genom ell enkelt knep som all skriva i
dialogform skall kunna nfuma mig dialogens stora miistare Platon
och Cicero. Jag har dandr inte heller fdrsokt beskriva en bakgrund eller ell sammanhang dar dessa samtal utspinner sig. Liisaren kan tanka sig all de ager rum i ell seminarierum, eller kanske
annu hellre under filosofiska promenader i naturskona miljoer
som den bohuslanska kusten, det olandska allvaret eller den
lapplandska fjallvarlden. Jag har funnit all skadandet av oppna
vidder har varit befiuktande fdr filosofisk reflektion.
1dialogerna upptrader tva personer benamnda loch F. "I" star
helt enkelt fdr intenjuaren, "F' fdr filosofen. Saken ar inte alltid sa
enkel all F ar mill alter ego. N !tgra ganger har jag krupit in under
intenjuarens skinn. Lasaren kan kanske ana nar jag hyser dubier
om mina egna asikter. Oftast ar dock 1 en person utanfdr mig
sjaIv. !bland har 1 varit fOrkroppsligad i nagon av de m1lnga personer som jag moll som handledare eller fdreliisare om haIsans filosofi.
Som alia vetenskapliga fdrfallare idag har jag fllll kampa med
anvandningen av personliga pronomina nar jag avser all tala om
en manniska i allmanhet och inte om en manniska av ell bestamt
kon.Jag anvander omsom "han" omsom "hon" i dessa sammanhang. Det ar min fdrhoppning all jag lyckats med della utan all
resultatet har blivit yare sig fdrvirrande eller konsdiskriminerande.
Linkoping varen 1996

Lennort Nordenfilt
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FaRSTA SAMTALET

Om h;ilsans filosofi

INTERVJUAREN (I): Kare F,jag har manga ganger velat samtala
med dig om fragar som rar halsans och valfardens filosofi. Jag har
velat gara det darfar att jag last nagra av dina skrifter, som jag blivit intresserad av men ocksa farbryllad och provocerad avo Ou
skriver inte helt Hitt. Ou har en pataglig farkarlek far modem akademiskjargong. Och du fastnar ibland i teknikaliteter. Men a andra sidan har jag funnit ideer som tilltalat mig, och jag har uppskattat att du pa allvar viii triinga djupt in i dessa viktiga fragor
som rar halsa och valflird.Jag skulle darfar vilja inbjuda dig till en
rad samtal, dar du pa ett enkelt och sa lattfattligt satt som majligt
kan utveckla vad du och dina kolleger inom modem medicinfilosofi har velat saga am dessa ting.
FILQSOFEN (F): Tack far farslaget.Jag ar idel ara. Lat oss barja.
I: Jag skall barja med en mycket allmiin fraga. Varfar har du som
mosofvalt att iigna dig at halsans filosofi? Vi ar vana vid att filosofer talar am kunskapen, moralen och kanske om Gud, men halsan, det verkar vara nagot nytt. Ar det sa?
F: Lat mig barja med den sista fragan. Oet ar riktigt att halsan inte
har varit nagot huvudiimne i Vasterlandets filosofihistoria. Oe and-
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ra amnen du namner har haft en mycket mer frarntradande plats.
Kunskapsteorin ar den teoretiska filosofins kiirnamne, liksom
moralfilosofin eller etiken ar den praktiska filosofins. Det gar
h\ngt mellan de skrifter - farfattade av filosofer - som behandlar
manniskans halsa.
Aandra sidan ar det inte ails langsokt far en filosof att agna sig
at detta amne. Man kan snarast saga att det hittills har varit oberattigat farsummat. LIt mig utveckla detta lite grann. En stor och
omfattande avdelning av den moderna filosofin ar vetenskapsteorin. Den har som sin uppgift att studera alia vetenskapers teoretiska grunder. Den skall bl a undersoka vad en vetenskaplig teori ar
och bor vara, och den skall undersoka och klarlagga de viktigaste
vetenskapliga begreppen. Vetenskapsteorin har utvecklats mycket starkt efter det andra varldskriget. Den har gjort .sarskilt stora
insatser inom de exakta naturvetenskapernas teori, sarskilt fYsikens. Den har ocksa gjort stora frarnsteg inom kulturvetenskapernas teori. Men intressant nog ar utvecklingen inte lika betydande
inom de tillampade vetenskapernas teori. Hit hor t ex medicinen
och de tekniska vetenskaperna. Ganska fa filosofer har agnat sig
at dem och de som har gjort det har varit verksarnma under de
senaste artiondena. Tillsarnmans med nagra andra kolleger i min
generation har jag danar funnit det som en utmaning att agna
mig at en sadan vetenskaps teori. I mitt fall var det alltsa medicinens teori.
I: Ar det alltsa vetenskapsteorin som ar ing:J.ngen till halsans filosofi? Men halso- och sjukviirden ar ju inte bara en vetenskap. Den
ar ju frarnfar alIt en yrkesverksamhet till mansklighetens gagn.
F: Du sager nagot mycket viisentligt. Halsans filosofi maste i hogsta grad beakta lakekonst och omvardnad. Denna aktivitet, den
botande och viirdande konsten, ar vard sitt eget studium fran
manga synpunkter. Ganska tidigt har sociologer och antropolo-
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ger insett detta. Den medicinska sociologin och den medicinska
antropologin ar redan stara iirnnen som gett oss mycket kunskap
om Hikekonsten och omvardnaden i olika kulturer inklusive var
egen. Nu sent omsider finns ocksa filosoferna med, och de forsDker alltsa studera liikekonsten med sina teoretiska verktyg. De fragar sig t ex: Vad for slags praxis ar liikekonsten? Vad ar omvardnad? Hur skall dessa aktiviteter biist karakteriseras? Ar de praxisformer som pa ett viisentligt satt innehaller kommunikation? Vilka begrepp ar centrala i denna kommunikation? osv. Vi har pa
satt och vis har ett nytt iirnne, en ny del av filosofin, som vi kan
kalla praxisteori. (Det ar forstiis inte riktigt sant att det ar ett nytt
iirnne. Redan Aristoteles 384-324 fKr gjorde betydande insatser i
detta iirnne, bl a genom att analysera olika handlingsbegrepp.)
Hiilsan ar forstiis ledstjiirnan i liikekonstens och omvardnadens
praxis. Alltsa har vi ytterligare ett motiv till att studera hiilsans filosofi.
I: HerDr praxisteorin ocksa etik och moral? Var hamnar annars
den medicinska etiken?
F: Nar jag just talade om praxisteori inkluderade jag inte etiken.
Med praxisteori menar jag i forsta hand det teoretiska studiet av
praxisen. Jag tanker pa definitioner och teorier om praxisens natur. Jag tanker ocksa pa analyser av praxisens olika komponenter.
Men du har alldeles ratt. Ocksa den medicinska etiken gransar till
och berDrs av hiilsans filosofi. Det ar viktigt for den medicinske
etikern att lara kanna hiilsans natur. Hiilsan ar hiilso- och sjukvardens viktigaste maIo En huvudregel for det medicinska handlandet maste vara att arbeta for hiilsan. VaJje medicinsk etik maste ta
hansyn till detta forhaIlande, antingen det nu sker genom en kritisk problematisering eller genom att det bildar en plattform for
den etik man utarbetar.

II

I: Finns det 011gra fler motiv till att agna sig at halsans filosofi?

F:]ag kan ga vidare och finna ytterligare motiv om du sa onskar.
Men lat mig noja mig med ett till. Halsan ar ett stort manskligt
yarde. I var tid har det blivit an storre. For somliga har halsan kanske till och med blivit livets mening. For nagra ar sedan belystes
detta tema i en svensk bok som hette just Halsa som livsmening.
Hur vi nu an ser pa iden att halsan ar livets mening maste vi tillsta
att halsan ar ett myckt hogt yarde. Halsa ar ett tillstand som har
slaktskap med, och manga viktiga relationer till, ett i alia tider
mycket hogt skattat yarde, namligen lyckan. Somliga sager att
halsan ligger mycket nara Iyckan, kanske nastan ar identisk med
den; andra menar att det ar mycket viktigt att dra en skarp grans
mellan demo Men hur det nu an ar sa ser vi har ett mycket starkt,
lat oss kalla det vardeteoretiskt, skaI till att studera halsans natur.
]a, nu harjag givit dig manga goda skaI till att en filosof skall ligna
sig at halsans filosofi. Till detta kommer ocksa nagra personliga
skaI. Men jag tror att de kommer att bli bast belysta under var diskussion.
I: Vilka ar da dina filosofiska forebilder? Nagra maste val anda ha
tagit det har amnet pa allvar tidigare.

F:]a, naturligtvis. Som sa ofta nar man plojer tillrackligt djupt i
kallorna finner man att det finns manga foregangare. Det finns
viktiga, inte minst antika, texter om halsans och medicinens teori.
Man kan ocksa finna att nagra av de allra storsta och mest valkanda inom filosofins historia har agnat viss uppmarksamhet at
dessa ting. Det intryck som handbockerna formedlar och som var
utgangspunkt for var diskussion ar alltsa delvis vilseledande. Platon och Aristoteles talade mycket om medicin och lakekonst.
Man behover inte ligna lang tid at att studera Platons dialog Staten for att se vilken roll lakekonsten spelar som tankemodell for
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Platon. Fnm nya tiden kan vi konstatera att sa prominenta
personer som Rene Descartes och John Locke ocksa var medicinfilosofer. John Locke var dessutom sjalv lakare och mycket
nara van till en av medicinhistoriens storste teoretiker och praktiker, niimligen Thomas Sydenham.
am vi niirmar oss var egen tid bor vi niimna Friedrich Nietzsche. Hillsan ar i sjillva verket ett huvudtema hos Nietzsche, vilket
nagra moderna kommentatorer uppmarksammat. am man slar
upp i hans Die Fronliche Wissenschaft (Den glada vetenskapen) kan
man finna en rnycket intressant karakteristik av hillsan som farebadar nagra av dagens teorier pa omradet. Och om man betraktar
det sena 19oo-talets tankande fran hillsans horisont ligger det
mycket nara till hands att niimna fransmannen Michel Foucault.
Foucault var en filosof och idehistoriker som i hogsta grad tog
upp medicinska iimnen som utgangspunkt far egna reflektioner.
Boktitlar som l1lnsinnets histona och Klinikens fiidelse vittnar om
hans intressen.
I: Men nu talar du ju bara om filosofer. Har inte liikarna, de som

verkligen har hallit pa med omradet i praktiken, reflekterat over
sin verksamhets natur?

F: Du har farstas ratt i att det finns en mycket stor medicinteoretisk historia. Manga av de storsta liikarna i historisk tid var ocksa
teoretiker som reflekterade over liikekonstens och hillsans natur.
Detta giiller i allra hogsta grad den store Galenos. Denne i Rom
verksarnme grekiske liikare gjorde en gigantisk insats far att dokumentera den tidens medicinska vetande (liksom ocksa dess
medicinska spekulation). Han lar ha farfattat over 20 000 sidor
text. Endast en obetydlig del av detta farfattarskap ar oversatt till
moderna sprak. Galenos betydde kolossalt mycket far att forma
det tankande som i sjillva verket var rattesnoret far medicinskt
tankande i Europa &am till nya tiden. Flera av hans grund-
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tankar lever strangt taget fortfarande kvar. Exempelvis iden om
halsan som en balans mellan kroppens primara delar ar en antik
tanke som formedlats till oss via Galenos.
I: Men kan vi inte nu lamna idehistorien och istallet tala om den
modema bakgrunden till halsofarskning. Kan du skissera nagra
motiv och utg:l.ngspunkter for ditt eget tankande i dagens situation?
F: En sjalvklar utg:l.ngspunkt for all halsoforskning, inklusive den
filosofiska, ar det allmanna halsolaget i varldsbefolkningen. En och ocksa liuktansvard - bakgrund ar halsoliiget i u-Iandema
som har mycket att saga oss fran en etisk utg:l.ngspunkt. Den kan
lara oss mycket om vad som har hog prioritet och om vad som ar
relativt ovasentligt. Den kan ocksa bidra till att ge oss realistiska
malsattningar och forvantningar. Vilka mal kan vi egentligen uppstalla for varldens halso- och sjukvard? Vad ar, givet olika forutsattningar, en acceptabel halsa? Och kan man, fran en etisk utgangspunkt, skilja mellan olika grader av acceptabel halsa i olika
kulturer? Vi kan konstatera att Varldshalsoorganisationen

(WHO) fortfarande talar om halsa for alia iir 2000. Samtidigt har
WHO en mycket utopisk definition av halsan: "Halsa ar ett tillstand av fullstandigt fYsiskt, psykiskt och socialt valbefinnande
och inte bara franvaron av sjukdom eller skada:' Hur skall man i
dagens halsosituation egentligen betrakta denna slogan? Ar den
meningsfull ens som en retorisk utopi?
En annan plattform ar vart eget vasterlandska privilegierade
halsotillstand. Befolkningen i vara lander har nu battre halsa an
nagonsin. Samtidigt ar anspraken pa halso- och sjukviirden storre
an nagonsin. Dessutom har vi en befolkning som innehaller fier
gamla manniskor an nagonsin. Och just denna del av befolkningen har ett mycket brackligt halsolage och ar starkt viirdkravande.
Sammantaget galler danor ocksa i vam privilegierade lander att

hlilsovarden star i en resurskris och en finansiell kris. Vilka ar de
realistiska malen att stalla upp for var lakekonst? Hur skall vi se pa
hlilsomalet, och finns det nagra andra alternativa mal?
I: Sa langt har du talat om hlilsolaget i vart land och internationellt. Men man bar vlil ocksa ta sin utgiingspunkt i dagens medicinska vetenskap och dagens hlilso- och sjukvard.
F: Det finns flera viktiga observationer att gara om medicinen
som vetenskap. En forsta viktig observation ar att den sedan cirka
ISO ar tillbaka har skapat sig stor framgiing och prestige genom
att etablera sig som en empirisk biologisk vetenskap. Det empiriska elementet har naturligtvis varit betydande i medicinsk forskning i alIa tider. Det nya som kom under I800-talet var valet att sa
langt som majligt klara sig med rent inomvetenskapliga biologiska teorier, utan hjlilp av utanforstaende filosofiska plattformar.
(Atminstone uppfattade man saken sa. Modern vetenskapsteori
har sklU att ifriigasatta detta.) Denna utgiingspunkt har varit utomordentligt fruktbar. Den har lett till framviixten av cellularpatologin, /ysiologin och bakteriologin. Den har lett till hela det experimentella tankande som praglar modern medicinsk forskning.
Som ett resultat harav har stora delar av lakekonsten ocksa blivit framgiingsrik. Manga av de bakteriella infektionssjukdomarna
kan hallas i schack genom medicinering. Nagra har till och med
utrotats. Andra infektionssjukdomar har kunnat bekampas genom vaccination. Kirurgin har, inte minst genom anestesiologins
utveckling, kunnat na tidigare oanade resultat inom de fiesta sjukdomsgrupper.
loch med dessa framgiingar har medicinens stallning som experimentell naturvetenskap befasts, for att inte saga cementerats.
Detta har betydande konsekvenser oeksa for synen pa lakekonsten. Lakaren ar en naturvetare som har till uppgift att diagnostisera biologiska forandringar och biologiska abnormiteter och
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att finna och tilliimpa den mest adekvata medicinska (ibland kirurgiska) terapin mot dessa forandringar och abnormiteter. I
langa stycken giiller detta ocksa den lakare som behandlar var
"sjal", psykiatem. Den vasterlandske psykiatem 1ir med vissa betydande undantag ocksa en biologiskt orienterad doktor. Han eller hon utgar iii-an att det psykiska problemet eller den psykiska
sjukdomen atminstone delvis har sin rot i en biologisk abnormitet, li-amfor alit i hjaman men ibland ocksa i de endokrina systemen. Han eller hon utgar d1irfor giirna ocksa ifran att den mest
li-amgangsrika terapin ar en som direkt angriper den biologiska
for1indringen.
Sammanfattningsvis ar modem medicin en samling biologiska
vetenskaper som utgar ifran att lakekonstens huvuduppgift ar att
bekiimpa biologiska abnormiteter, sjukdomar och skador, och
att aterstalla det biologiskt normala tillstandet hos den manniska
som behandlas. De modema sjukhusen 1ir modellerade efter denna vision. De 1ir byggda for att sa effektivt som m6jligt betjana
den biologiskt inriktade terapin. Denna terapi 1ir numera ofta
h6gteknologisk och mycket avancerad. Det 1ir en terapi som fatt
sjukvardskostnadema att skjuta i h6jden. Det 1ir ocksa en terapi
som man i somliga fall har funnit anledning att ifragasatta tillliimpningen avo
I: Men finns det da nagon anledning att ifragasatta de ting som

du beskriver h1ir? Ar det inte sjalvklart att medicinen i huvudsak
skall vara biologiskt baserad? Ar det inte sjalvklart att terapin ocksa maste bli darefter? Det faktum att terapi ibland kan sattas in
planl6st eller utan urskillning ar val inget argument for att ifragasatta hela inriktningen av medicin och sjukvard.
F: Du reagerar mycket snabbt och en smula forsvarsinstallt. Jag

har annu inte ifragasatt nagonting. Ocb jag kommer heller inte att
ifragasatta mycket av den biologiskt inriktade medicinska forsk-
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ningen i sig. Det som jag giima viii aterkomma till och diskutera
ar vilken andel denna forskning skall ha mot bakgnmd av det behoy som liikekonsten och varden star infor. Jag vill narnligen sa
smaningom pladera for att liikekonst och yard ocksa behover sa
mycket annan forskning och refiektion for att kunna forratta sitt
viirv val.
I: Forlat min iver att gil handelserna i forvag. Vi har ju egentligen
bara hunnit till en inledning. Mitt syfte hittills har bara varit att
lara kanna bakgnmden till din egen verksamhet som halsofiloso£
Lat mig da atergil till huvudsparet. Forst maste jag nu fli en chans
att forsta vad du och dina kolleger egentligen gar.
Nar det galler manga av verksamheterna inom halso- och sjukvarden, t ex liikarens och sjukskoterskans, vet jag ju mycket val,
delvis av egen erfarenhet, vad de innebar. Jag kan ocksa ganska
val forestalla mig vad medicinsk forskning, t ex en klinisk studie,
innebar. Till nods kan jag val ocksa forsta vad en medicinsk sociolog eller antropolog gar nar han eller hon studerar manniskors
syn pa och uppfattningar om halsa och liikekonst. Men vad gar
egentligen filosofen? Och vilka ar hans redskap? Och vad ar det
for slags resultat han kan komma fram till? Och vern kan ha nytta
av dessa resultat? Kan en framtida patient ha nagon uytta av din
verksamhet?

F: Du fragar mycket pa en gang. Jag skall anstranga mig att besvara de fiesta av dina fragor. Jag kanner det ocksa som angelaget.
Det ar viktigt att forsoka definiera sin yrkesroll. Forst ar det viktigt
att framhalla att de fiesta halsofilosofer inte har nagon plats i halsovarden i sig. De ar forskare som ibland tillhor mediciuska fakulteter men ibland ocksi\, som i mitt eget fall, en filosofisk fakultet.
Daremot har vi kolleger, sarskilt pa den nordamerikanska kontinenten, som direkt deltar i sjukvarden. Dessa ar de sjukhusbaserade medicinska etikerna. De ar filosofiskt utbildade - oftast ocksa

sjukvardsutbildade - personer som deltar i sjukhusets arbete med
radgivning i etiska fragor. I stor utstrackning deltar de i utbildningen av sjukvardspersonal, men de har ofta ocksa en plats i den
interna diskussionen kring akuta etiska problem. Det kan giilla
fragan om en aktiv behandling skall sattas in pa en svart sjuk
aIdrad patient. Det kan galla fragor kring terminalvard eller om
information till patient och anhoriga. Detta 1ir en viktig yrkesroll
sam sakert kommer att utvecklas ocksa vid europeiska sjukhus.
Den mera teoretiskt inriktade hlilsofilosofin, den som handlar
am medicinens och sjukvardens grundvalsfragor och den sam
handlar am analys av grundlaggande begrepp, kan dock knappast
ili en direkt plats i sjukvarden. Daremot hoppas jag att den kan ili
en stor indirekt betydelse.
I: Till detta skall vi aterkomma i vara kommande samtal. Det 1ir

pa detta sam min nyfikenhet ar storst.

ANDRA SAMTALET

Om fifosofins redskap

F:DU FRAGADE i van: forra samtal am filasafens redskap. Traditianellt ar fUasafens redskap spraket ach tanken. Men detta lakaniska svar giir kanske bara saken annu dunklare. Lat ass istallet ta
fasta pa filasafens huvuduppgift. sam jag skulle vilja sammanfatta
under rubriken tolkning av verkligheten. Att talka ach forsta fenamen i verkligheten ar en uppgift sam forenar alia filasafer. vilken
skola de an tillhiir eller vilken inriktning de an har. Nu kan man ju
tycka att filasafer rimligen delar denna uppgift med alia andra vetenskapsman. sam naturligtvis acksa maste talka ach forsta. Men
har finns en star skillnad i tyngdpunkt och verksamhetsfarm. Den
empiriske vetenskapsmannen priivar hypateser genom att experimentera ach abservera. I undantagsfall uppstaller han mera ambitiiisa tearier pa basis av dessa priivade hypoteser. Filasafen deltar egentligen inte alls i detta arbete.
Han tar afta sin utgangspunkt i vetenskapliga framsteg. framfor
alit i de skriftliga farrnuleringarna av dessa framsteg. Han forsiiker
talka innebiirden av dessa farrnuleringar ach se hur de forMller
sig till forrnuleringen av andra narbeslaktade tearier eller hypateser. Filasafen kan t ex i dessa texter finna kategarier eller begrepp
sam maste tolkas for att vi skall kunna fa en sammanhangande
bild av den verklighet sam beskrivs. Talkning av innebiirder, ve-
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tenskapliga oeh vardagliga, tolkning av begrepp oeh kategorier,
det ar filosofens uppgift par preference.
I: Men sysslar filosofen bara med vetenskapliga framsteg? Ar det
inte en filosofisk uppgift att oeksa tolka kategorier oeh begrepp
som har med vardagslivet att gora? Oetta maste viii bli aktuellt
nar vi skall forsta liikekonsten som en praxis.
F: Ou har ratt. Oet kliniska motet, som kanske ar kiirnan i liikekonstens oeh vardens praxis, harju knappast beskrivits i biologisk
medicin. Du kan inte i en larobok i t ex inviirtesmediein finna en
analys av vad ett kliniskt mote ar. Ou kan inte dar f:l. hjiilp att narmare forsta dess huvusakliga egenskaper, t ex interaktion, kommunikation, forstaelse oeh sympati. For att tolka det kliniska motet behover liikekonst oeh omvardnad hjiilp fran andra discipliner, som sociologi, psykologi, kommunikationsteori men oeksa
filosofi.
I: Men vad ar da poiingen med detta? Skulle vi inte trots alit klara oss lika bra med vad den empiriske vetenskapsmannen astadkommer?
F: Oet beror pa vad du menar med att klara sig. Miinniskan klarade sig i den meningen att hon overlevde som art aven pa stenaldem. Vi kan klara oss pa manga olika nivaer oeh med olika matt
av framgang. Oet jag har vill havda ar att det filosofiska resultatet
kan tillfora oss nagonting viktigt. Lat mig forsoka exemplifiera
vad jag menar pa nagra olika plan. I de forsta fallen, de mest tydliga oeh praktiska, tror jag att jag kan overtyga dig med en gang. I
det andra fallet ar det kanske inte lika latt att overtyga dig. For det
kravs kanske att du ar medveten om ett visst intellektuellt behov
hos dig sjalv.
Tolkning av inneborder - ofta i praktiken tolkning av begrepp
- ar viktigt av det enkla skiilet att man i alIa sammanhang, men
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kanske sarskilt de vetenskapliga. maste garantera tydlighet och
entydighet i kommunikationen. Vi maste helt enkelt veta vad vi
menar nar vi talar med varandra. Ett forskningsresultat som presenteras med ett otydligt sprak kan helt missuppfattas av mottagaren, och "forskningsresultatet" kan darmed snarast stjaIpa utvecklingen istlillet for att hjaIpa den. Imina egna olika nedslag i
medicinsk Iitteratur har jag flitt anledning att reflektera over detta
manga ganger.
I: Kan du ge nagca exempel?
F: Gama. Ar 1971 genomfordes ett beromt forskningsprojekt
som kaIlades The US/UK Diagnostic Project. Detta projekt hade
som.syfte att undersoka tillforlitligheten i psykiatrisk diagnostik.
Sarskilt ville man studera de eventuella skillnadema i diagnostik
mellan amerikanska och brittiska psykiatrer. Designen av projektet var den foljande: Man lat 200 brittiska och 200 amerikanska
psykiatrer studera :ltta videofilmade patienter. Avsnitten. som
rorde var och en av patientema, var forh:lllandevis langa - f1era
tirnmar - och belyste patientema Mde i samtalssituation och i

vissa delar av vardagslivet. De 400 lakama ombads darefter att diagnostisera just dessa patienter med hjaIp av gangse diagnostiska
·begrepp. Resultatet av undersokningen blev. fr:ln den intemationella psykiatrins synpunkt. n1irmast katastrofalt. Skillnaden mellandiagnosema var p:l vissa punkter enorm. Man kunde framfor
alit konstatera att det fanns en systematisk skillnad mellan amerikaner och britter. Amerikanema hade en tendens att langt oftare
satta diagnosen schiwfreni an vad brittema hade. Detta kunde
endast forklaras p:l det sattet att det amerikanska schizofrenibegreppet ar ett annat, och betydligt mera inklusivt. an det brittiska.
Kort sagt. amerikanema menade delvis n:lgot annat med schizofreni an brittema.
net ar latt att se vilka enorma konsekvenser en begreppsforvir21

ring av det hiir slaget kan £I far den vetenskapliga kommunikationen. Vi kan bara tanka oss fallet att ett brittiskt forskarlag anser sig
ha funnit en revolutionerande behandling av sehizofrena patienter. Anta da oeksa att amerikanema anammar denna behandlingsmetod. Men vad riskerar de da att giira?Jo, de riskerar att tilllampa metoden delvis pa helt andra kategorier patienter an dem
britterna avsag. I extrernfallet skulle ett farMliande som detta till
oeh med vara farligt.
Antag att ett farmakologiskt preparat har testats pa farsiikspersoner i en kategori A. Personer av typ A har befunnits rna viii av
det oeh inte £Itt nagra biverkningar. I niista steg behandlas inte
bara personer av typ A utan oeksa personer av typ B oeh C. C-patienterna visar sig £I myeket negativa biverkningar. Lat oss tanka
oss att typ A-patienterna motsvarar de brittiska schizofrena. Anta
oeksa att summan av A, B oeh C motsvarar de amerikanska sehizofrena. Konsekvenserna av att okritiskt iiverfara en brittisk upptaekt till amerikansk mark torde da vara uppenbar.
Lat mig oeksa exemplifiera fran den i manga sammanhang sa
valkanda diidsorsaksstatistiken. I princip alia stater far idag statistik iiver sina diida, inte bara i den meningen att man registrerar
diidsfall utan oeksa sa att man farsiiker ange orsaken bakom
diidsfallet. Denna orsak skall anges med hjiilp av en nomenklatur
som faststallts av Varldshiilsoorganisationen. Statistiken iir betydelsefull eftersom den samtidigt ger information om de farliga
sjukdomarnas farekomst oeh utbredning i viirlden. Den anvands
danar ofta i forskningen kring sjuklighet iiver tid. Men far att
denna statistik verkligen skall kunna vara till hjiilp kravs farstiis att
nomenklaturen anvands pa ett enhetligt satt. De olika diidsorsakerna maste inte bara benamnas med hjiilp av samma nomenklatur. Attesterna maste oeksa vara baserade pa en gemensam uppfattning om termernas innebiird oeh pa gemensamma kriterier
far faststallande av diidsorsakerna. Annars uppstiir liknande pro22

blem som i US/UK Diagnostic Project. Statistiken blir missvisande eller i valje fall inte upplysande.
Till detta kommer andra problem i fallet med dodsorsaksstatistiken. Nagra svarigheter ar rent medicinska Det ar manga ganger
svm, for att inte saga omojligt, att satta en rimlig diagnos pa en
dod person som man inte har varit med om att behandla. Men
det finns ocksa andra problem som har med tolkning av begrepp
att gora, narnligen sjalva orsaksbegreppet. Vad for slags orsak talar vi om eller bor vi tala om? Skall en dodsorsaksattest ange hela
orsaken till en manniskas dod? Nej, ett ogonblicks reflektion sager oss att det ar omojligt. En manniskas dod beror ju nastan a11tid pa en samverkan mellan en rad olika faktorer. En attest kan
bara delvis ange vilka dessa faktorer ar. Det som kallas dodsorsaken och far en plats i den samlade statistiken ar saledes bara en
del av hela orsaken. D1irmed uppstar forsta. viktiga tolkningsproblem. Valjer olika lakare varlden over ut bakgrundsfaktorer pa
samma satt nar de forsoker faststalla dodsorsaker?
I: Men ar inte detta forhallande reglerat i instruktioner for dodsorsaksstatistiken?

F:]o. Varldshalsoorganisationen, WHO, har delvis forsokt reglera detta omrade. Man har bl a infort sadana begrepp som grundlaggande dodsorsak, mellankommande dodsorsak och omedelbar dodsorsak. Man har ocksa gjort hedervarda forsok att definiera dessa begrepp. Man har dessutom sagt att den grundlaggande
dodsorsaken har en sarstallning bland de olika orsakstypema. I
de fall da bara en orsak anges skall detta saledes vara den grundlaggande dodsorsaken. AUt detta ar i och for sig gott och val. Men
flera studier har visat att manga problem kvarstar innan vi kan fa
en nagorlunda tillforlitlig internationell kommunikation pa det
har omradet.

Jag hoppas nu att dessa mina exempel har overtygat dig om
vikten av precisa definitioner och klarhet och tydlighet i det vetenskapliga samtalet. Saken giiller naturligtvis inte heller bara vetenskap. Behandling och yard kriiver lika stor tydlighet. Det ar
naturligtvis inte alls bra om en behandlande lakare i Ystad lagger
in nagot helt annat i en diagnos an en lakare i Stockholm. Sarskilt
knepigt blir det ju om Ystadlakaren remitterar en patient med en
sMan problemdiagnos till Stockholmslakaren.
I: Jag forstar hur viisentligt det ar med viildefinierade begrepp

och kategorier. Men behover man verkligen vara filosof for att
inse detta och ratta sig darefter? Hor inte definitioner och begreppsutredningar till vaIje vetenskaps metodlara?
F: Det borde i alia fall vara sa. I praktiken ;;gnar man sig mycket

litet at begreppsfragor i utbildningen. Danor blir det ofta filosofema som far papeka dessa ting.
Mera kravande, och ocksa mera filosofisk, blir uppgiften om
man inte bara syftar till att [",era sprakbruket i tydliga definitioner. Jag tanker pa om man ocksa narmare granskar logiken i
sprakbruket och undersoker begreppens inbordes sammanhang.
Man kan kanske finna att de sjukdomsbegrepp som WHO anbefaller lakare att anvanda, nar de t ex faststiiller en diagnos hos en
patient, inte ar klassificerade enligt nagon enhetlig indelningsgrund. Vissa ar grupperade i kategorier danor att de ar anatomiskt lokaliserade till en viss del av kroppen. Andra hor till en viss
grupp av skiil som har med sjukdomens natur att gora. Infektio-nema utgor en egen grupp i stort sett oavsett lokalisering. Detsamma ror sjukdomsgruppen tumorer. Man kan ocksa finna andra indelningsgrunder representerade. Observationer av detta
slag kan aktualisera fragan om klassifikationens fruktbarhet.
Finns det nagra satt som man kan forbattra den pal Har kan filosofens systematiska sakkunskap komma till anvandning.
24 OM FILOSOFINS REDSKAP

I: Men nu verkar det ju som om du beskrivit filosofen som ett

slags vetenskapens stadgumma. Du har visat hur det filosofiska
tolkningsuppdraget kan anviindas sa att saga for vetenskapsmannens eller yrkesmannens egna tekniska syften. Darmed har du
placerat filosofen vid sidan av andra hjalpare, t ex laboratorietekniker eller statistiker. Detta ar forsta. en betydelsefull roll, men
det ar viii knappast den enda filosofiska rollen i sammanhanget.
En lekman skulle knappast forestiilla sig filosofen bara som en
sprak- och teorigranskare. Men vad ar det da ut6ver detta som utgar den filosofiska rollen?

F:Ja, det finns forsta. flera roller som man traditionellt forknippar
med filosofen. Sarskilt tydlig ar moralfilosofens roll. Jag tanker da
pa en sMan moralfilosofsom faktiskt forsoker ge rad och rekommendationer i moraliska fragor. (Under en lang period har vetenskapliga moralfilosofer avstatt fran detta och istiillet sysslat med
teoretiska studier kring bl a det moraliska spraket.) Men lat oss
halla kvar tolkningsperspektivet, dvs filosofen som en tolkare av
olika slags inneborder. Och lat oss behalla anknytningen till medicin, lakekonst och yard. Jag tror att vi kan finna en mera sjiilvstiindig och mera klassiskt filosofisk roll om vi narmar oss de
mera abstrakta kategorier och begrepp som har med hiilso- och
sjukvard att gora. De fiesta klassiska filosofiska begreppsanalyserna har ju handlat om mycket abstrakta begrepp. Platon analyserade t ex kunskapsbegreppet, och han analyserade begrepp som
rattHirdighet och kiirlek. Aristoteles analyserade de grundlaggande logiska begreppen och orsaksbegreppet. Manga ar de sentida
efterfoljare som har foljt samma tradition och forsokt analysera
samma begrepp och med delvis andra resultat.
Det man har gemensamt i denna klassiska filosofiska tradition
ar att man tar sig an mycket grundlaggande och mycket abstrakta begrepp. Genom att forsoka forsta sig pa dessa begrepp anser

man sig ocksa battre forsta ramarna fOr manskligt tankande averhuvudtaget. De mest abstrakta begreppen ar ju oeksa de mest allmanna. Det ar de som "greppar" over varlden i stort. Ta t ex orsaksbegreppet som i sig inrymmer en viktig del av var allmanna
varldsbild. Genom vart sjalvklara satt att tanka i termer av orsak
oeh verkan visar vi att vi forutsatter att handelser i varlden har
ihop med varandra. Vi tanker oss att vaIje handelse maste bero pa
nagot. Vi tanker oss oOOa att vaIje handelse maste leda till nagot
annat. Vi kan helt enkelt inte forestalla oss en existerande varld
utan detta beroende. En varld, enligt var manskliga forestallning,
maste innehalla orsaker oeh effekter. Denna observation ledde
den tyske filosofen Immanuel Kant att anta att orsak-verkanforestallningen ar en konstitutiv del av var tankeapparat. Han kallade
den for en forstandskategori. Enligt honom finns inte orsak-verkanrelationen "darute" i varlden. Den finns i sjalva verket i vart
eget forstand. Orsak-verkanrelationer ar ett slags natverk som
vart forstand lagger pa varlden for att kunna greppa om den.
I: Skall man da saga att filosofen forsaker forsta var egen tankeapparat, att han egentligen studerar denna apparat mera an sjalva
"verkligheten"?
F: Sa kan man uttryeka det. Men filosofen anser att detta intresse

ar valmotiverat. Vi kan namligen inte greppa verkligheten med
nagra andra medel an var egen manskliga tankeapparat. A1ltsa
maste vi forsaka fli en sa god forstaelse som majligt av denna.
Ett annat satt att uttryeka saken ar det foljande: Filosofen forsaker varna oss for en myeket vanlig form av naivitet. Det ar en
form av naivitet som praglar alit forvetenskapligt tankande oeh
som markligt nog oeksa praglar manga vetenskapsmans tankande. Enligt denna forestallning finns det utanfor det manskliga
medvetandet en enkel oeh entydig verklighet. Denna entydiga
verklighet formedlas genom vara sinnen till en exakt bild i vart

medvetande. Denna exakta bild kan sedan formedlas genom ett
entydigt sprak till andra mottagare, som sedan exakt forstar och
for sitt inre kan reproducera samma bild som sandaren ville formedia. En mycket snabb och ganska enkel reflektion visar att det
inte kan forhalla sig sa. Redan i vara sinnesfornimmelser hander
det nagot mycket drastiskt med "rarnaterialet" fran verkligheten.
Var sinnesapparat och var tankeapparat formar omedelbart var
uppfattning om denna verklighet. En betydelsefull roll i detta spelar vara begrepp, sarskilt de mest abstrakta begreppen. Genom att
undersoka dessa abstrakta begrepp lar vi oss saJedes nagot viktigt
om oss sjalva. Vi lar oss nagot om ramarna for den enda verklighet som vi kan na.
I: Detta ar forstas mycket fascinerande. Men kan ett sa abstrakt
resonemang tillampas pa nagot sa jordnara som halsa, medicin
och lakekonst? Ar vi verkligen beijanta av att undersoka var tankeapparat nar vi studerar halso- och sjukvard?

F:Jag tror att vi kan uttrycka det sa aven om vi da kanske inte undersoker en lika fundamental tankeegenskap som den som ror orsak-verkantankandet. Men jag menar t ex att vi undersoker nagot
mycket grundlaggande i var forestallning om manniskan nar vi
undersoker vart halsobegrepp. Jag menar ocksa att vi undersoker
nagot mycket grundlaggande om installningen till vara medmanniskor nar vi undersoker vara begrepp om lakekonst och vard.
I: Du menar alltsa att illosofens tolkning av inneborder och begrepp innebar ett slags utredning av var tankeapparat och att den
darmed leder till att vi battre lar kanna oss sjalva. Filosofi ar en
vag till sjalvinsikt.
F: Alldeles utmarkt. Genom att filosofera har vi mojlighet att i
viss utstrackning avsloja oss sjalva, att karakterisera ramama och
gransema for vart tankande. Men naturligtvis kan vi aldrig helt
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giira detta. Sjalva avslojandeprocessen 1ir ju ocksa begriinsad av
vara tankekategorier. Vi 1ir pa satt och vis inlasta i ett Hingelse som
vi aldrig kan ta oss Uf. Denna insikt borde leda till viss sjalvrannsakan och odmjukhet.

TREDJE SAMTALET

Om begreppsanalys

I: JAG TROR attjag boIjar forsta nilgra av filosofens roller.Jag tror
ocksa att jag kan ana vad han kan gora inom halsosektorn. Jag
skall strax i detalj intenjua dig om detta. Men det finns nagra metodiska saker som jag forst maste bli pa det klara med. Min huvudfraga kan helt enkelt formuleras pa foljande satt: Hur g1Ir
egentligen den tolkningsprocess som du talar om till? Hur tolkar
man en tankekategori eller ett begrepp? Och nar kan vi saga att vi
har gjort en riktig tolkning av ett begrepp? Ar det alls meningsfullt att tala om riktiga tolkningar?
En anledning till att jag fragar ar att man ju har last sa valdigt
olika filosofiska framstallningar. Platon skriver pa sitt narmast
skonlitterara satt. Andra filosofer gar snustorra utredningar och
uppstallningar i axiom, teorem och lemman. Nagra uttrycker sig i
symboler som narmast pilrninner om matematik. De fiesta ar pa
det hela taget ganska obegripliga. Men menar du att de alla tolkar
samma inneborder och att de alia har samma syften? Hur kan da

svaren se sa olika ut?
F: Nu staller du mig infor nagra mycket svara fragor. Jag inbillar
mig inte heller att jag kan besvara dem val. Samtidigt tycker jag

att fragorna ar sa viktiga att vaIje filosof yard namnet maste reflektera over dem och forsoka ge sitt svar.
Lat mig forst saga nagot am de olika filosofiska framstallningsformerna. Detta handlar delvis am ren litterar teknik. VaIje forfattare anvander olika tekniker for olika praktiska syften. Ibland skriver han eller han for en viss publik. Han inser da att han kan forutsatta vissa saker men inte andra. Vissa fenomen maste forklaras,
andra behover inte forklaras. Sadana skillnader behover inte innebara att texterna handlar am olika saker eller syftar till olika
slags tolkningar.
Men framstallningsformerna avspeglar ibland djupare skillnader. Vissa filosofiska analyser har mycket hogt stallda ansprak pa
exakthet och precision. Detta galler ofta filosofer sam tillhor den
skala sam lange varit dominerande i den engelsksprakiga varlden
och Skandinavien. I deras analyser spelar formen en star roll. Definitioner skall tillfredsstalla formella krav. Kraven pa entydighet
och frihet fran motsagelser ar ocksa rigorosa. Inte for inte kallar
sig dessa filosofer for vetenskapliga filosofer. De tar ocksa gama
det logiska symbolspraket till hjalp. Tanken med dessa analyser
och definitioner ar just att de skall kunna vara anvandbara i vetenskapliga framstallningar. Syftet har ar delvis instrumentellt.
Andra filosofer ser mera sin roll sa att man deltar i det a1drig
avslutade sjalvforstaelseprogrammet. Den tekniska precisionen
blir har av underordnad betydelse. De kanske menar att vara analyser och tankar ju anda oftast ar preliminara. Det blir da knappast meningsfullt att forsoka formulera dem i rigorosa termer.
Spraket for dessa filosofer blir da snarast det litterara, ofta mera
trevande och pejlande.
Men nu till den djupa och svara fragan. Hur skall man ga tillvaga i en tolkning eller begreppsanalys? Och kan man nagonsin
saga att man har fiitt en riktig tolkning? Lat mig har forst skilja
mellan det mera speciella uppdraget att tolka en viss text eller en
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viss persons anvandning av ett ord a ena sidan, och analysen av
ett aIlmanbegrepp a andra sidan. Det forra uppdraget tillhor
det fait som oftast kallas hermeneutik, och det ar ett uppdrag som
sarskilt tinkommer litteraturvetare, men som alia kulturvetare i
storre ener mindre grad maste syssla med. Analysen av allmanna
kategorier ener begrepp daremot ar ett typiskt filosofiskt uppdrag. Mina synpunkter har ganer bara detta senare uppdrag.
En viktig barande tanke i nastan all filosofi ar att vara allmanbegrepp aterspeglar sig i vart sprilk. De aterspeglar sig pa det viset
att man kan avs16ja allmanbegreppets natur genom att studera
hur vi anvander en viss term. Om vi vin analysera begreppet stol
t ex, sa ar en bra metod att studera hur termen "stol" anvands i det
svenska spraket. Denna anvandning avs16jar namligen att vi med
en stol avser en sittmobel som har ryggstod och som ar avsedd for
endast en person. Diirmed har vi redan en ganska hygglig analys.
I: Men hur far vi da fatt pa denna anvandning? Skall vi studera
mangder med texter? Skall vi Iyssna till mangder av samtal? Skall
vi agna manadslanga ener arslanga studier at att vaska fram och
belagga sadana analyser?

F: Vi inser nastan omedelbart att det ar nagot absurt med en sadan metod. Det ar inte nog med att analysen skune bli absurt
langvarig och omstandlig. Den skune ocksa riskera att bli vilseledande. Tank efter, bland alia de texter och alia de samtal som
man skulle anvanda sig av med denna empiriska metod kan man
finna manga anvandningar som vi med viss ratt skune kunna kalla for slarviga och ogenomtankta. Nagra av dessa anvandningar
kanske ar skamtsamma. Vi skune sakert ocksa finna anvandningar gjorda av personer som inte har svenska till modersmal. Kort
sagt,listan pa anvandningar skune innehalla sadant som inte bara
sprakexperten utan ocksa de fiesta andra skune kalla felaktiga anvandningar.
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I: Allmanbegreppen speglas alltsa inte i de "felaktiga" anvandningama av en term. Men finns det da alltid en riktig anvandning
av en term, och vern ar domaren i denna riktighetsbedomning/
F: Utmarkt fraga. Har kommer vi in pa ett delvis minerat omrade,
dar olika filosofer intar nagot olika standpunkter. Jag hoppas att
jag har kan saga nagot som ar tillrackligt neutralt men som anda
for resonemanget vidare. Det ar klart att det manga ganger inte
finns bara en enda riktig anvandning av en term eller att de "riktiga" granserna for ett begrepps anvandningsomrade inte kan faststallas med stor exakthet. Niistan alia vara naturliga begrepp ar
vaga. Ett klassiskt filosofiskt exempel pa ett vagt begrepp ar "skallighet". Var sprakliga intuition sager oss att en manniska ar skallig
om han inte har nagra harstran alls pa huvudet. Men vederborande skulle vara skallig ocksa om han hade ett flItal hiirstran, lat oss
saga 50. Men var gilr gransen for skallighet/ Hur manga Mrstran
far man ha och fortfarande vara skallig/ Pa denna fraga finns naturligtvis inte ett riktigt svar. Viirt naturliga sprak ar inte uppbyggt
for att mota detta precisionskrav. Oftast behover vi heller inte
mota det. Och skulle behovet uppsta, t ex inom fiisoryrket, ja da
fl\r vi forsoka hitta en fruktbar stipulation. Vi fl\r helt enkelt bestamma oss for en precis teknisk anvandning av termen "skallighet".
Andra begrepp kan vara oppna pa ett annat satt. I9oo-talsfilosofen Ludwig Wittgenstein, som gjort banbrytande observationer
om sprak och begrepp, forsokte illustrera detta med hjalp av begreppet "spel" (engelskans "game"). Det finns, sade Wittgenstein,
manga olika slags spel. Det finns enkla sallskapsspel, som inte har
tydliga regler och inte heller regler for nar spelet ar slut; det finns
valdefinierade spel, som klart anger spelets slut, i t ex termer av
vinst eller forlust. Nagra av dessa spel ar helt intellektuella, som
bridge och schack. Det finns idrottsliga spel och musikaliska spel.
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Nagra av dessa spel har egenskaper som ar gemensamma; vaJje
spelsort har kanske ocksa nagon slakting som den har nagot gemensamt med. Men det ar inte sa, sade Wittgenstein, och det har
han blivit ber6md for, att alia spel har nagon gemensam egenskap
i kraft av vilken de alIa kan kallas for spel. "Spel" ar danor, enligt
Wittgenstein, ett tydligt exempel pa ett familjebegrepp. Wittgenstein ansag sjalv att de allra fiesta naturliga begrepp har denna 6ppenhet. Denna bedomning har dock inte vunnit allmant gehor.
Jag menar att vi kan ga med pa alia dessa observationer och
anda starkt havda att det finns riktiga och oriktiga anvandningar
av en term. Ett begrepps vaghet eller oppenhet oppnar naturligtvis inte dorrama for vad som helst. En person med sa mycket
som 7 000 Mrstran ar helt enkelt inte skallig. En middagsbjudning
ar inte ett spel. Om spraket inte gay oss sadana tydliga besked
skulle det vara oanvandbart. Detta hindrar naturligtvis inte att det
finns situationer dar tva filosofer eller tva sprakexperter ar genuint
oeniga om vad som ar en riktig eller felaktig anvandning av en
term.
I: OK. Jag kan Mila med om att det finns korrekta och felaktiga
sprakanvandningar, aven om granserna dem emellan ibland ar
otydliga. Men du har fortfarande inte besvarat fragan om hur vi
finner de korrekta sprakanvandningarna. Skall vi fraga sprakexperter? Skall vi radfraga ett lexikon?

F:Ja, ett lexikon kan vara nyttigt ibland. Den engelske sprakfilosofen J L Austin ansag att han kunde ha god hjalp av de basta
engelska lexika. Och visst kan en sprakexpert hjalpa till i knepiga
fall. Men oftast behover man inte ga dessa omvagar. Bade du och
jag beharskar det svenska spraket ganska val. Vi har levt 40 eller
50 ar i en svensk sprakmiljo, och vi har kommunicerat med manniskor pa svenska nastan lika lange. Vi vet vad som menas med
orden "stol", "manniska" och "halsa". Vi kan, om vi satter oss ner
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och reflekterar noga, gora en analys av dessa begrepp enbart pa
basis av var egen sprakliga intuition. Visst kan vi gil fel i var analys
ibland, men i 99 fall av 100 beror detta inte pa att vi anvander begreppen felaktigt utan ist1i.llet pa att var reflektion over denna anvandning iir otillracklig.
Oftast ar man i praktiken inte heller ensam i sin begreppsanaIys. Man gor ett forslag; man skriver ner det, och sedan testar man
sitt forslag pa en van eller kollega. Denna kan komma med kritiska synpunkter; hon kan finna att det forslag till definition som
man kommer med ar for inklusivt eller for snavt eller har andra
brister. Da Rtr man gil tillbaka till sin karnrnare och komma med
ett nytt och battre forslag. Egentligen kan man saga att modellen
for en begreppsanalys gjordes av Platon. Han skrev sina analyser
i form av dialoger. Ofta hade de formen av ett samtal mellan Sokrates, som var Platons sprilkror, och en annan person. Vern denne iir varierar mellan de olika dialogema. Platons teknik iir sedan
en smula forsatlig. Han later inte sitt alter ego Sokrates gora grovarbetet. Det iir oftast inte Sokrates som mejslar fram forslagen till
karakteristiker eller definitioner av begreppen. Detta gor diskussionspartnern. Sokrates roll blir ist1i.llet den skarpsinnige kritikerns. Sokrates finner felen och tvingar partnern att gora om sina
forslag.
I dialogen Theaitetos t ex startar Theaitetos samtalet friskt och
sj1i.lvsakert och forsoker besvara fragan om kunskapens natur.
Theaitetos bestammer sig snabbt for att ha kunskap helt enkelt iir
detsamma som att ha en ilsikt. Sokrates kontrar med att saga
att det ju finns falska ilsikter. lnte kan v1i.l Theaitetos mena att de
falska ilsiktema ocksa hor till vara kunskaper. Theaitetos medger
da att vi milste utesluta de falska ilsiktema. Med kunskap milste vi
forstils mena sanna ilsikter. Sokrates g:l.r vidare och sager att ocksa detta ar otillrackligt. Vi gilr ju alIa standigt och bar pa ilsikter
som kan visa sig vara sanna men som vi anda inte bmkar kalla
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kunskaper. Sokrates tvingar da Theaitetos att reflektera ytterligare over kraven pa genuin kunskap. Theaitetos finner till sist att
det som sarskiljer vara kunskaper fran andra sanna asikter ar att
kunskapema kan grundas pa goda skal.
Pa detta satt fortg:lr analysen dialektiskt. Forslag och kritik.
Fomyat forslag och kritik. Man kan likna varje forslag vid en vetenskaplig teori som testas och forkastas. En ny teori foreslas som
testas och forkastas. Den enda skillnaden mellan begreppsanalysforslag och teorier ar att de forra testas mot spnlkintuitionen och
de senare mot experiment eller observationer.
I: Jag tror jag ser tekniken framfor mig. Men jag ar anda fortfarande konfunderad. Skulle begreppsanalys vara liktydigt med
sprakanalys? Skulle vi saledes bara undersoka vart eget vardags-

sprak? AT vart vardagssprak verkligen vart sa mycket uppmarksamhet? Behover vi inte ibland nya och battre begrepp? lnte ar
val t ex fYsikens begrepp, massa, kraft och energi, samma begrepp
som de vardagliga motsvarigheterna. Och maste vi inte alltid om
vi har vetenskapliga ambitioner ga langt ut6ver eller vid sidan av
vardagsspraket?
F: Du sager har nagot mycket vasentligt. Hittills har jag bara sagt
var begreppshanteringen maste ta sin borjan. Fran b6rjan har vi
vardagsspraket och var vardagliga begreppsintuition och ingenting annat. D1irmed har jag inte sagt att vi maste sluta dar. Du har
exemplifierat med en mycket avancerad slutpunkt, namligen teoribildningen i modern fYsik. Dar ar begreppen mycket langt ifran
vardagsspraket. Men kom iMg att dessa begrepp ar inforda med
hjalp av precisa definitioner. Nagot sadant finns ju inte att luta sig
mot nar vi borjar vart fragande, nar vi staller fragorna rakt ut i luften: Vad ar kunskap, vad ar rattvisa, vad ar halsa?
Nar analysen val tagit sin biirjan kan olika saker handa. Flera
av dessa kan vara legitima fOr sina olika syften. Man kan ha olika
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ambitionsnivil med sin analys. Man kanske inte ar direkt intresserad av att i minsta detalj karakterisera anviindningen av just de
svenska termerna "stol", "kunskap" eller "hillsa". Man ar snarast
intresserad av att finna ett begrepp som utgar minsta gemensamrna namnaren menan "stot",

"Stubl",

"chair"; "kunskap","know-

ledge", "Erkenntnis" osv. Det man onskar karakterisera ar ett
slags stiliserad stol, en stiliserad kunskap och en stiliserad hillsa.
Man menar sig darmed kanske ha funnit ett verktyg som ar mer
internationellt gangbart och darmed mera anviindbart fdr olika
iindam1l\.
Man kan ocksil, som i /)'sikens fall, ha goda skiil att fdriindra
begrepp eller till och med skapa helt nya begrepp, darfdr att de ar
tydligare och mera effektiva fdr de syften man uppstillit. Det ar
emellertid viktigt att man dil talar om vad man gar och motiverar
vad man gor. Det finns granser fdr hur man flr stipulera. Vi flr sakert anledning att se narmare pil dessa fragor nar vi skall karakterisera hillsa.
I: Men nar vi stipulerar eller konstruerar begrepp dil ar det knappast liingre en tolkningsprocess, dil blir det ju snarast en skapelseprocess. Vi andrar litet pil vaggarna i vilrt "tankefangelse".
F: Det ar en viktig observation. Det ar ocksil viktigt att notera att
filosofen har delvis far en ny roll. Han sysslar inte liingre bara med
tolkning av inneborder. Han ar med om att skapa inneborder. Dil
samarbetar han normalt med andra. En konstruktion eller stipulation har ju ofta ett syfte som ligger utanfdr filosofens intressesfar. Det kan vara en vetenskapsman eller en yrkesman som gor
en konstruktion fdr sina speciella syften.
Fortfarande kan filosofen med sin triining i att analysera begrepp ha en funktion. Han kan se om de skapade begreppen h1l\ler ihop i logiskt avseende. Han kan kanske ocksil hjalpa till att se
om de verkligen /)'ller sina nya syften.

I: Nu skulle jag vilja pressa dig pa en punkt som tyeks vara angelagen for dina kolleger sociologerna oeh antropologerna. De betraktar ibland den filosofiska begreppsanalysen som alltfor bunden till en viss tid oeh en viss spraklig miljo. Analysen fors ju normalt bara pa ett sprak. En infodd sprakbehandlare analyserar sin
egen sprakliga intuition oeh kommer fram till elt visst resultat.
Men vad har denna analys for generellt yarde? Sager den nagot
annat an hur elt visst sprak oeh darmed en viss begreppsviirld
fungerar?
F:]ag iir tacksam for din fraga. Kritiken ar delvis befogad. Det

sker forstas begreppsforandringar over tid. Olika sprak representerar delvis olika begreppsbildningar. Alit delta maste man vara
medveten om i det begreppsanalytiska arbetet. Men dessa skillnader behover inte ili som konsekvens alt man inte kan gora begreppsanalyser som har giltighet langt utover den egna sprakgemenskapen. Betrakta termen "sjukdom" oeh dess motsvarigheter
i den indoeuropeiska spnikvarlden "disease", "Krankheif', "maladie", "bolezn" osv. Dessa termer har helt uppenbart myeket gemensamt. De ingiir i sprakspel som har myeket liknande samhiilleliga ramar. Sjukdomar (diseases, Krankheiten, maladies, boleznye) iir foreteelser som utsalts for uppmarksamhet fran liknande
yrkesgrupper inom liknande typer av institutioner i de olika landerna. Dessutom pagar elt standigt internationellt utbyte om hur
de skall behandlas. Det finns till raga pa alit elt starkt intemationellt standardiseringsarbete som gar ut pa en enhetlig anvandning av olika sjukdomstermer. En studie av anvandningen av den
svenska termen "sjukdom" har helt uppenbart myeket stor relevans oeksa for forstaelsen av den franska termen "maladie". Av
delta foljer naturligtvis inte alt analysen skulle vara i alia avseenden tilliimplig. Nagra sadana ansprak gors knappast heller nagonSIn.

37

I: Men vad hindrar att det finns kulturer som har helt andra sjukdomsbegrepp an vi sjalva har? Vad hindrar att nagra av dina upptackter om den svenska anvandningen av "sjukdom" helt saknar
tillampning inom t ex en indiankultur?

F: Om det skulle forhaJla sig sa att det inte finns nagot sarnband

mellan vfut svenska begrepp sjukdom och ett visst begrepp i en
indiankultur, da kan vi stalla oss fOljande relevanta fraga: Vad har
vi for anledning att kalla detta senare begrepp ett sjukdomsbegrepp? Om begreppet helt saknar anknytning, kan vi forstas
inte heller oversatta den indianska termen med det svenska ordet
"sjukdom". Vi maste istallet antagligen gora en mycket mera komplicerad oversattning, dar ingen svensk term ger en korrekt bild.
Jag erinrar mig fran mina religionshistoriska studier att jag en
gang forsokte satta mig in i och forsta en religios rorelse inom
den nuvarande staten Kenya. I denna rorelse fanns en gestalt kallad Mugwe, som jag fick i uppdrag att karakterisera. Jag
kommer ihag hur frustrerad jag var over mitt uppdrag. Det gick
inte att fllnga Mugwe i nagon enskild kategori i det svenska spraket.Jag pri:ivade med flera. Forst ville jag kalla Mugwe for oversteprast. Visst hade han funktioner som liknade de prasterliga,
men han hade ocksa sa mycket mer. Sedan kallade jag honom
medicinman. Visst sysslade han med saker som hade med lakekonst att gora. Men detta var bara en bisyssla. Sen forsokte jag
med landshovding. Men aven da misslyckades jag. Mugwe var
helt enkelt mugwe. Det var ett for mig tidigare okant begrepp,
som stod for en mycket universell ledargestalt for vilken vfut
sprak iute hade nagot begrepp. Jag kunde saJedes inte oversatta
ordet.
I: Detta var illustrativt. Det du sager om oversattning ar forstas
triiffande. Om "x" overhuvudtaget inte kan oversattas med "y",

da kan vi inte saga att "x" och "y" star for samma begrepp. Men

om "x" kan oversattas med "y". maste det finnas en minsta gemensam namnare meUan "x" Deh "y". Denna minsta gemensamrna namnare maste kunna karakteriseras. Detta ar kanske vad
man forsoker giira i en begreppsanalys.
F: Du gjorde nu en mycket koncis och fin sammanfattning.
I: Kanske det ar tid att avrunda den har allmanna delen av var
diskussion? Jag har forsokt - och tycker jag med viss framgang
lyckats - fa dig att forklara vad en filosofisk tolkningsprocess in-

nebar. sarskilt i fallet begreppsanalys. Jag tycker nu ocksa att jag
niigot battre forstar varfor det finns sa miinga variationer mellan
filosofiska framstaIlningar. Men nu ar jag ivrig att se vad hela vart
resonemang kan ha for betydelse for var syn pa haIsa, lakekonst
och yard.
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I: VI SKALL NU komma in pa halsoomradet oeh battre forsta vad
en filosof kan gora har. Det finns en sak sam da omedelbart slar
mig oeh sam har anknytning till vart tidigare samtal om sprak
oeh sprakanalys. Finns det bara ett vardagssprak? Finns det bara
en svensk anvandning av termen "halsa" eller av termen "sjukdom"? Anledningen till attjag fragar arju att man t ex pa det medicinska omradet a ena sidan har flera yrkeskategorier, lakare,
sjukskoterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m fl. A andra sidan har vi oss alIa andra,lekmannen, som i allra hogsta grad ar intresserade av halsa oeh i tid oeh otid talar om var halsa eller ohalsa. Finns det ingen anledning att anta att det finns en skillnad
mellan yrkesfolkets sprak oeh lekmannens sprak? Oeh vad ar det
da som begreppsanalysen skall fanga? AT det yrkesfolkets begrepp halsa eller ar det lekmannens begrepp halsa?
F: Detta ar en myeket intressant oeh delvis svarbesvarad fraga.
Du har helt sakert ratt i att det finns vissa skillnader mellan yrkesfolkets halsosprak oeh lekmannens.Jag skulle emellertid inte vilja
tala om tva olika vardagssprak. Vardagsspraket bor vi forbehalla
lekmannen. Yrkesfolkets sprak bor vi kalla ett tekniskt sprak.
Det som gor fragan litet komplieerad att besvara - den lampar

sig faktiskt for en intressant empirisk undersiikning - ar att yrkesfolkets sprak, i fallet lakekonst och yard, inte ar ett alltigenom tekniskt sprak. Det ar ingalunda sa att alia termer ar tekniska. I sjalva
verket talar ju lakaren och sjukskiiterskan mest hela tiden vanlig
svenska, inte minst nar de talar till patienterna. Ibland ar de tydligt tekniska, nar de talar om ting som inte har nagon som helst
vardaglig forankring. Detta kan galla medicinska metoder, eller
det kan galla lakemedel. Har ar relationen enkel att se. Detta tekniska sprak ar ett genuint tillagg till det vardagliga.
Svarare ar det nar vi betraktar de fenomen som verkligen existerar i den vardagliga begreppsvarlden, sadana som halsa, sjukdom, skada, handikapp eller for den delen yard och lakekonst. Ar
det n:1gon skillnad nar yrkesfolket talar om dessa ting och nar lekmannen talar om dem? Menar de olika saker?
Ater linns har nagra tydliga situationer men ocksa nagra otydliga. Det ar inom denna senare sektor som jag menar att vi borde
giira en ordentlig empirisk studie. Vissa tydliga fall ar de foljande:
En arbetsterapeut talar med en kollega om ett visst handikapp.
Dessa bada personer ar noggranna med att anvanda termen
"handikapp" i enlighet med WHO:s officiella definition. Enligt
denna skall man skilja mellan handikapp och aktivitetsbegransningar ("handicaps" och "disabilities"). Nagon sadan fin distinktion kanner lekmannen inte till.
Och omvant. Nar en lakare eller foretradare for annan personalkategori vander sig till en patient och fi-agar om patienten kiinner sig fiisk, har ont eller kanner sig deprimerad, da anvander han
eller hon inte ett tekniskt sprak utan givetvis det grundlaggande
vardagsspraket. Annars skulle ju ingen kommunikation kunna
uppsta.
Men sedan linns forstas en svar grazon, en zon dar det inte ar
helt klart om yrkespersonen har ett eget sprak eller inte. Man kan
tanka sig att anvandningen av vissa termer ar praglad av yrkesrol-

len, inte minst av utbildningen till yrket, sa att ett delvis nytt
begrepp har uppstatt. Och detta kan ha skett utan att vederborande kan luta sig mot en tydlig definition.Jag tror att vi skall vara
medvetna om existensen av ett sadant partiellt tekniskt sprak i
vara fortsatta analyser. Det ar dock viktigt att komma ihag att det
medicinska yrkesspraket inte kan bli helt tekniskt. Liikekonst och
yard forutsatter en kontakt med lekman, och denna kontakt kan
bara astadkommas genom vart vardagssprak.
I: Jag skulle nu vilja komma in pa de medicinska begreppen. De
ar ju i sjiilva verket ganska manga, och vi kan knappast noggrant
penetrera dem aHa. Fragan ar ju ocksa om vi skall kalla dem medicinska begrepp.Jag vet att du sjiilv stiillt dig tveksam till detta.

F:Ja, det finns en risk med termen "medicin" hiir. En av riskema
har att gora med just det vi nyss avhandlade, niimligen £ragan om
ett tekniskt sprak. "Medicin" betecknarju antingen en samling vetenskaper eller en samling yrkesaktiviteter som utfors av siirskHt
utbildad personal. Alltsa finns risken, om vi anvander termen
"medicin", att vi tanker pa begreppen i en teknisk miljo. Detta iir
knappast viirt syfte. Det finns en stor poang i att starta med de
vardagliga begreppen. Det iir ju de som iir de ursprungliga, och av
skal som jag redan givit maste vi alltid Mila dessa vardagsbegrepp
levande.
Jag skulle darfor vilja foresla beniimningen "hiilsobegrepp" som
en allman term inte bara for halsa, sundhet och raskhet utan ocksa for de negativa begreppen sjukdom, skada, defekt, Iyte, funktionsstOrning och handikapp, liksom for alia deras specifika varianter. Termen "hiilsobegrepp" som en allman term for alia dessa
ar kanske inte helt lyckad. Jag hoppas emellertid att jag sagt tillrackligt for att undvika missforstand. Det iir viktigt att behandla
alia dessa begrepp tillsammans -liksom ocksa de till hiilsosektorn
kopplade aktivitetsbegreppen, liikekonst, yard och omsorg. De

har alia med varandra art gora och bar darfor delvis definieras i
tenner av varandra.
I: Du anvande nu tennen »definition:' Ar det definitioner vi syftar
till i vara begreppsanalyser? Din danske kollega Uffe Juul Jensen
har ju i en beromd bok fijukdomsbegrepp ipraktiken kritiserat filosofers jakt pa definitioner. Till och med en sadan storhet som Karl
Popper ar kritisk mot det allestades narvarande kravet pa definitioner. Hur forhaIler du dig till detta?

F:Jag menar inte art alIa begreppsanalyser skall eller behover utmynna i definitioner. Vi kan manga ganger vinna den klarhet eller
kunskap vi behover utan fullstandiga definitioner. Sa langt kan jag
ge Jensen och Popper rart. Daremot menar jag att definitioner ar
ert naturligt slutmaI i manga sammanhang, inte minst i vetenskapliga och yrkesmassiga sammanhang. Poangen har ar ju ofta
art skapa en enhetlig nomenklatur och art astadkomma konsensus om tennanvandning.
I: Men hur kan det komma sig art en filosofsomJensen ar kritiskt
instlilld till definitioner? Kan han inte inse art dessa ar forutsartningar for en meningsfull kommunikation?

F:Jo, det inser han sakert. Men for art gora honom rattvisa bar vi
naruna tre utgangspunkter for hans resonemang. Han har for det
forsta en tes om begrepps tillkomsthistoria. Vara vardagliga begrepp har, sager han, inte tillkommit genom definitioner. De har
uppkommit genom en praxis. De har uppkommit genom vart satt
art leva och genom vact sart art kommunicera om live!. De medicinska begreppen t ex har uppkommit i vardens praxis och genom vact sprak kring denna praxis. Aldrig, eller nastan aldrig, har
man stannat upp for art strikt definiera dessa begrepp. Anda finns
begreppen dar, sagerJensen, och ar oftast vlilfungerande.
For det andra arJensen kritisk mot resultatet av vissa beromda
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forsiik att med hjalp av definitioner fixera vara halso- och sjukdomsbegrepp. Han har sarskilt i ,Hanke olika versioner av det s k
apparatfelsbegreppet, enligt vilket sjukdomar skall ses som skavanker i en mansklig kropp, vilken i sin tur kan beskrivas som en
av den biologiska evolutionen fixerad mekanisk organism.
I: Men av en dalig definition behOver ju inte folja att alia definitioner iir daliga.
F: Nej, jag delar i sjalva verket Jensens kritiska bediimning av ap-

paratfelsbegreppet och dess manga sliiktingar. Jag delar ocksa
hans synpunkter pa de naturliga begreppens tillkomsthistoria.
Det iir sjalvklart att de inte tillkommit genom definitioner. Men
diirav foljer inte att man inte sku/Ie kunna karakterisera demo Det
iir klart att en spraklig praxis kan beskrivas. De s k Oxfordfilosofema, som var siirskilt aktiva i England pa 1950- och 60-talen, var
beriimda for att giira traffande och nyanserade beskrivningar av
vardagsspraklig praxis.
I: Men du kan ju inte mena att vi skall stanna infor giingse praxis.
Definitioner, har jag nu 1m mig, skall inte bara beskriva ett giingse sprakbruk, de skall ocksa forbattra detta sprakbruk for vissa
syften.

F:Ja, detta iir min mening. Det tycks mig som omJensen har en
iivertro pa befintlig praxis. Han tycks mena att praxisen alltid har
ratl. Men med mina exempel fran The US/UK Diagnostic Project har jag forsiikt visa att en praxis kan behiiva korrigeras moo
hjalp av reflektion. Definitioner utgOr medel i en sadan reflekterande verksamhet.
I: Du niimnde attJensen hade en tredje utgangspunkt for sin kritiska hallning mot definitioner.

F:Ja, det iir en synpunkt som ligger nara de tva andra.Jensen ser
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en fara i att en officiellt framlagd definition pil ett otillborligt satt
"fiyser" verkligheten. En sildan definition kan snarast bli ett hinder for den naturliga begreppsutveckling som sker i normal praxis. Mitt svar hiir liknar mina tidigare svar. Definitioner kan ha olika kvalitet. Dessutom iir definitioner naturligtvis aldrig nilgra
kungsord. De iir forslag som hela tiden skall utsattas for kritisk reflektion i samverkan med de praktiker som berors. Dessutom bar
man alltid vara lyhord for att det kan finnas behov av altemativa
definitioner. Det kan naturligtvis finnas fler an ett hiilsobegrepp
och fler an ett sjukdomsbegrepp.
I: Med denna positionsbestamning trorjag att vi iir mogna for att
boJja vilr huvuduppgift.
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Nagra klassiska
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nu vilja boIjadin halsoanalys? Tanker du lata
mig spela Theaitetos roll oeh sta far grovarbetet i analysen, sa att
du bara kan komma med kritiska synpunkter?
I:

HUR SKULLE DU

F: Det ar naturligtvis £festande att anvanda den tekniken.Jag tanker anda sjalv kasta den farsta tiimingen genom att presentera tva
myeket dominerande definitioner av halsa. Det spannande med
dem ar att de ar myeket olika; de star i sjalva verket i konflikt med
varandra. Jag tyeker att vi borde belysa dem noggrant, betrakta
deras konsekvenser oeh kanske oeksa farsoka farldara varfar de
ser sa olika ut.
I: Jag misstanker att WHO:s halsodefinition ar den ena.
F: Du har alldeles ratt. Varldshalsoorganisationen har som jag re-

dan sagt definierat halsa pol faljande satt: "Halsa ar ett tillstand av
fullstiindigt fYsiskt, psykiskt oeh socialt valbefinnande oeh inte
bara franvaron av sjukdom eller skada:' Denna definition vill jag
kontrastera mot den enlda negativa karakteristik som helt enkelt
sager: halsa ar £fanvaron av sjukdomar. En modern filosofsom uttryekt sig pol detta satt heter Christopher Boorse.

Dessa bada definitioner ar belysande, diirfor att de anger nagra extrema andpunkter. Den skala dar jag tanker mig dem som
andpunkter ar dock inte skalan utopi-realism. VisserJigen anger
WHO:s definition ett makalast utopiskt lage. Men fullstandig
franvaro av patologi i en kropp ar ocksa ett utopiskt lage. Nagon
liten infektion eller nagon Jiten skavank torde vi alIa alltid bara pa.
Nej, skalan handlar om relationen mellan begreppen halsa och
sjukdom. WHO frikopplar dessa begrepp helt fran varandra.
Boorse binder dem helt till varandra.
I: Menar du att sanningen maste ligga nagonstans mitt emellan?

F:Ja, om inte sanningen, sa tror jag att det mest fruktbara halsobegreppet Jigger nagonstans daremellan. Men hit oss forst mera
kommentera de har definitionerna. Vad sager egentligen WHOdefinitionen? En manniska har full halsa om hon har ett fullstandigt valbefinnande i tre vasentliga avseenden. Halsa identifieras
saledes har med det fran valfardssynpunkt basta tankbara laget.
Savitt jag kan forsta kan vi knappast tanka oss ett Mttre individuellt tillstand. (Ett undantag skulle majligen vara om det finns ett
yttre tillstand som omger individen och som ar hotande och individen sjalv ar omedveten harom.) Ett annat satt att uttrycka det ar
att saga att halsa identifieras med fullstandig lycka eller, for att anyanda ett modernt ord, fullst1indig Jivskvalitet.
I: Ar det da nagot fel pa detta? Ar inte fullstandig lycka ett vardigt
mal att uppstalla for denna varldsorganisation? Ar det inte viktigt
att veta vart vi egentligen ytterst syftar, aven om det ar nagot orealistiskt att tro att vi nagonsin kommer att na detta mal?

F:Jag har i och for sig inget emot att uppstalla utopiska mal. Det
finns en poang i att finna fixs~arnor som vi forsaker strava emot
utan att ha en forhoppning att na demo Det jag kritiserar ar att
WHO kallar detta slutmal for halsa. Det hade fran alia synpunk-
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ter varit battre om slutmaJet i sa fall kallats lycka eller livskvalitet.
Genom att identifiera halsa med lycka eller livskvalitet har WHO
avhiint sig viktiga intellektuella redskap. Nu kan WHO inte liingre kontrastera lycka mot hiilsa. De kan inte. av definitionsskiil,
saga att X var en mycket lycklig miinniska trots att han hade en sa
bracklig hiilsa. Eller omvant. de kan inte saga att X hade en mycket god halsa men var en mycket olycklig miinniska.jag sjiilv skulIe mycket viil kunna uttrycka mig sa och ocksa forsta vad jag menar.jag menar danar attjag skulle tappa min formaga att uttrycka
viktiga fakta om jag inte hade en betydelseskillnad mellan hiilsa
och lycka. Som du har farstatt av vart tidigare resonemang iir jag
inte emot att man ibland kan friinga vardagssprakets grundbetydelser. Det kan finnas goda skiil till avsteg, till att giira stipulativa
definitioner. som filosofema sager. Men man maste da ha goda
skiil. I WHO-fallet kan jag inte se nagra sadana skiil. Snarare iirjag
riidd att vi riskerar en betydande fOrvirring.
Tank dig en hiilsopolitiker eller en doktor som verkligen vill ta
WHO-definitionen pa allvar. Hur skall han forsta den? Skall han
tolks den sa att hiilsovarden pa allvar skall ta sig an miinniskors
samlevnadsproblem. deras ekonomiska kriser. deras yrkesval. deras &itidssysselsattningar etc? Menar WHO att man i sjiilva verket skall identifiera hiilsovarden med all politisk och allmiinmansklig verksarnhet till viilHirdens fromma? Sa ter det sig onekligen.
I: Men hardrar du nu inte denna definition? AI- den verkligen
tiinkt att vara en praktisk anvisning for viirldens hiilso- och sjukvard?
F: Du har riitt i att man noggrant skall granska sarnmanhanget i
vilket en definition har kommit till och vilket dess syfte iir. Sjiilv
tror jag naturligtvis inte att de ansvariga pa viirldskongressen
194-6. da man beslutade om WHO-konstitutionen (diir definitio-

nen utgor en del), yare sig onskade utarma spraket eller ville gora
halsovarden omnipotent. Jag ar overtygad om att de hade de basta avsikter bade ideologiskt oeh intellektuellt. De ville, i en tid da
man sett sa mycket avskyvart kunna utforas i medicinens namn,
sla fast att medicin oeh halsovard verkligen skall gagna individen
oeh inte besta i vilken biologisk manipulation sam heist. WHOkonstitutionen kom ju till i samband med att de forsta moderna
medieinetiska koderna skapades. WHO-definitionen skal!, enligt
min mening, darfor inte betraktas sam resultatet av en vetenskaplig begreppsanalys. Genom WHO:s prestige har den dock
kommit att citeras i alia mojliga sammanhang, bade vetenskapliga oeh halsopolitiska. Alltsa maste den tas pa allvar oeh tolkas
noggrant.
I: Men hur ar det da med den klassiska medieinska modellen

sam amerikanen Boorse forfinat i modem tid? Den skiljer ju verkligen mellan halsa oeh Iyeka? Vad har du for kritik mot den?
F: Den medicinska modellen i Boorses tappning har tva viktiga

ingredienser. Dessa ingredienser fOrekommer ofta tillsammans,
men de ar inte nodvandigt fOrbundna med varandra. Den ena innebar att halsa ar detsarnma som franvaron av sjukdomar. Den
person ar fullkomiigt frisk sam inte har nagra sjukdomar ails. Den
andra innebar att sjukdomar ar identiska med abnorma kroppsoeh sjalsfunktioner (eller med sadana kropps- oeh sjalstillstand
som orsakar abnorma funktioner). Enligt den forsta tesen kopplas
begreppen halsa oeh sjukdom tatt tillsammans. Halsa kan inte
paverkas av annat an sjukdom. Och sa fort en sjukdom foreligger
sanks oeksa halsan i nagon man. Detta ar inte nagra empiriska
upptackter. De fOljer av begreppssystemet.
I: Men ar inte det dar en mycket naturlig utgangspunkt? Enligt

mitt eget vardagssprak ar halsa oeh sjukdom tatt forbundna med

49

varandra. Vi soker oss ju onekligen till halso- oeh sjukvarden niir
vi har sjukdomar. Notera for ovrigt uttryeket "halso- oeh sjukYard".
F:Jo, du har riitt i att det finns ett begreppsligt samband mellan
halsa oeh sjukdom. Vad jag vill utsatta for kritisk granskning iir
den myeket starka iden att de iir kontradiktoriskt motsatta begrepp i foljande mening: am man inte har sjukdom har man full
halsa; am man inte har full halsa harman sjukdom.Jagtror attjag
myeket snabbt kan overtyga dig am att sambandet inte kan vara
sa starkt. Jag tror oeksa att din egen vardagsspraksintuition kommer att halla med mig.
Forst vill jag gara ett ganska elementart papekande. am den
starka tesen skall ha nagon sam heIst rimlighet maste "sjukdom"
hiir fattas i en myeket vid mening. Notera att det finns en rad andra begrepp sam beteeknar "negativa " kropps- oeh sjalstillstand.
Vi talar om skador, am defekter, om Iyten, am handikapp osv.
Det iir helt sjalvklart att halso- oeh sjukvarden skall ta sig an persaner med alla dessa slags tillstand. En person med en trafikskada
tas om hand vid en kirurgisk eller ortopedisk klinik. Vissa medfodda kroppsliga defekter eller Iyten, t ex puckelrygg, kan behandlas kirurgiskt. Manniskor med handikapp, medfodda eller
forvarvade, hjalps numera regelmassigt inom medicinska rehabiliteringsprogram. Jag forutsatter att du menar att alIa dessa slags
tillstand innebar en forsamring av en manniskas halsa. Normalt
har vi inte beteekningen "sjukdomar" pa demo Alltsa maste den
starka tesen kvalifieeras kraftigt. Vi maste stipulativt lata "sjukdom" taeka alIa dessa andra negativa kropps- oeh sjalstillstand.
I: Jag forstar problemet. Oeh da ar naturligtvis den stora fragan
vilka de negativa tillstanden iir. Du pabOljade bara en lista. Man
kan ju tylla pa med flera forslag. Skall t ex livskriser hora hit? 1nnebiir livskriser en halsoforsamring?
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F: Utmarkt. Vi maste fa en tydlig uppfattning om vad ett "negativt
hiilsotillsh\nd" ar for nagot. Och en s:\dan uppfattning kan vi inte
fa om vi inte har en farstaelse av vad negationen hiinfar sig till.
Vilket ar det positiva tillstand som negeras? Slutsatsen maste bli:
vi behover en positiv hiilsokarakteristik for att kunna ta oss ur det
har problemet.
I: Men kan man inte saga att Boorse och den medicinska modellen kan ta sig ur den har knipan genom den andra komponenten
i hiilsoteorin? De sager att sjukdomar ar abnorma kropps- och
sjiilsfunktioner eller sadana tillstand som orsakar abnorma
kropps- och sjiilsfunktioner. Dan liggerju en outtalad karakterisering av hiilsan. Hiilsan ar det fullstiindigt normala tillstandet.
F: Sa bra, dol for du mig in pol den jattestora fragan om hiilsa och
normalitet. Har har du en seglivad tanke, en tanke som sitter sa
djupt i oss alia. Det ar for mig markligt att den har en sa stark
stiillning trots att den egentligen inte alls representerar en entydig
ide. I sjiilva verket pendlar vi i vara normalitetsfarestiillningar
mellan tva mycket olika slags ideer. Genom att dessa ideer anviinds om vartannat riskerar vi ofta att fdrvirra varandra.
I: Jag undrar om inte normaliteten ar ett sa stort amne att den
kraver ett sarskilt samtal.
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SJATTE SAMTALET

Om halsa och normalitet

I: DU SA i vart farra samtal att det egentligen finns tva olika typer
av normalitet oeh att vi riskerar att farviixla dessa VI1ka ar de tva
typerna?
F: Den ena iden om det normala ar iden om det vanliga eller frekventa. En normal fareteelse ar en vanlig fareteelse. Ett normalt
kroppstillstand ar ett vanligt kroppstillstand. De kroppstillstand
som de allra fiesta manniskor har skulle alltsa vara de mest hiilso-

samma. Eller om vi skall giira tanken mera precis oeh rimlig: Varje kroppsorgan har minst en funktion. Hjartat purnpar blod,lungorna tar upp syre, bland leverns funktioner finns den att rena kroppen fran giller. Dessa organ fullgiir sina funktioner moo en viss typisk intensitet oeh effektivitet. Vi kan med statistiska metoder finna
intervall som ar sadana att 95 proeent av alia hjartfunktioner,lungfunktioner oeh leverfunktioner faller inom dessa Vi kan kalla dessa
intervall for normalintervall. Funktioner som fuller inom dessa normalintervall ar, enligt frekvenstolkningen, /iiska funktioner. En person vars alia organ faller inom normalintervall ar en frisk person.
I: Detta verkar viii vara en myeket k1ar oeh rimlig tanke. Arbetar
inte den vetenskapliga medicinen i langa styeken pa detta satt?
Jag har hart talas am att bade fYsiologer oeh k1iniska kemister

upprattar ett slags nonnal- eUer referenstabeUer for alia organfunktioner liksom for forekomsten av olika limnen i manniskokroppen. Myeket av deras arbete bestar sedan i att relatera enskilda manniskors varden till dessa nonnalvarden.
F: Det ar riktigt att detta ar en viktig utgangspunkt i fYsiologernas

oeh kemisternas arbete. Men det ar oeksa ett arbete med forhinder. Jag har varit pa flera konferenser med kliniska kemister dar
de klagar over svarigheterna attenbart anvanda statistisk metod
for att finna sina referensvarden. De ar oeksa mer oeh mer ovilliga att relatera sina varden till hiilso- oeh sjukdomsbegrepp. LM
mig bara n1irnna nagra av de svangheter som finns. For det forsta
ar detju sa att det inte bara finns ett nonnalintervall for valje organfunktion. I sjiilva verket finns det oandligt manga. Tank pa
hjartfunktionen.Enligt schablonen sager vi kanske att hjartpulsen
oorligga pa 50 till 70 slag i minuten. Tar vi pulsen pa ett stort an.taJ-manniskor finner vikanske att 95 proeent av dem har en puls
pa meUan 50 och 70. Men 'smntidigt vet vi foljande: En person
som just spnmgit ett IOo_meterslopp har en puis pa kanske ISO.
En person 80m ar starkt upphetsad eUer oroad har en forhojd
puls. Det ar starkt emot vara intuitioner att saga att deras hjartfunktion i dessa stunder ar sjuklig. Istiillet sager vi att deras puis ar
nonnal, givet de omstandigheter de befinner sig i. Oeh eftersom
antalet mojliga omstandigheter ar oandligt ar oeksa antalet normalintervall oandligt. Vi seromedelbart att vi atminstone moter
storapraktiska problem nar vi forsoker anvanda tanken om normalintervall.
I: Men ar inte losningen har egentligen ganska enkel? Vi behover
bara standardisera bakgrunden. Vi 1M se till att funktionstest alltid
gilrs i en viss typ av situation. Personen maste vara i vila, han eUer
hon maste testas pa fastande mage, eUer oeksa maste man bestarnma exakt vad personen skall ha atit; vederborande 1M inte
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vara oroad av ll<lgonting osv. Dessutom bor man kanske ocksa
aIders- och konsre1atera testen. Det finns val antagligen vissa
skillnader mellan ungdomars och aIdringars organfunktioner
liksom mellan mans och kvinnors.
F: Du borjar bli en riktigt slipad biostatistiker. Sa feirsoker man
mer och mer att arbeta. Darav ocksa det alIt mer populara talet
om "referensvarden" istallet feir normalvarden. De intervall man
kommer fram till ar intervall som galler med referens till, eller
mot bakgrund av, en i detalj beskriven situation som tar hansyn
till faktorer av det slag du namnde, aider, kon, vila, feidointag etc.
Jag vill givetvis inte feirneka vardet av dessa undersokningar. De
ger oss en mangd viktig biologisk kunskap. Det jag vill satta ifraga
ar att denna kunskap ger oss ett omede1bart svar pa fragan om
halsans innebOrd. Feir att komplicera bilden ytterligare skall jag
ge dig nagra fler saker att tanka pa.
En amerikan vid namn Klineberg gjorde i slutet av 194o-talet
ett antal intressanta fYsiologiska undersokningar dar han jiimfeirde vanliga organvarden mellan kineser och arnerikaner. Han kunde pavisa mycket intressanta skillnader mellan dessa befolkningsgrupper. Det visade sig att aven nar det gallde sa basala ting som
blodtryck och puIs, liksom nar det gallde feirekomsten av iimnen
som kalium och natrium i kroppen, sa skilde sig vardena at pa ett
signifikant satt. Den normale kinesen var annorlunda an den normale arnerikanen. Enligt den halsoteori som vi nu diskuterar skulIe man alltsa kunna saga att den friske kinesen ar annorlunda an
den friske amerikanen.
I: Men har vi da inte bara en ny variabe1 att ta hansyn till i bakgrundsbeskrivningen, dvs en rasvariabe1?

F:Jag feirstod att du skulle saga det.Jag maste dock gora dig besviken. Skillnaderna har kunde i varje fall inte enbart feirklaras
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som rasskillnader. Man fann samma skillnader hos naturaliserade
kineser oeh naturaliserade amerikaner. Amerikaner som levt i
Kina en langre tid kom att fa kinesiska varden, oeh kineser som
levt i Amerika en langre tid kom att fa amerikanska varden. Skillnadema maste snarare forklaras kulturellt. Det kinesiska livet i
den natur- oeh kulturmiljo som dar erbjuds borgar for en livsrytm
som oeksa far tysiologiska oeh biokemiska konsekvenser. Det
amerikanska, nagot mer hektiska, livet far andra sadana konsekvenser.
Vi kan forstas utoka vara bakgrundsvariabler med miljovariabler, naturliga oeh kulturella. Vi far ta hansyn till livsstil oeh vanor, men jag tror att vi redan har mitt en punkt dar vi inser att sadana "inbakningar" blir minst sagt opraktiska oeh till sist absurda.
Men Iat mig en gang for alia fortydliga varfor jag inte kan se att
frekvenser kan vara kriteriet pa halsa oeh sjukdom. Jag kan gora
det med hjiilp av tva exempel.
Lat oss tanka oss att vi efter en allvarlig kiirnkraftsolyeka far en
kraftig radioaktiv bestr:llning av den europeiska befolkningen.
Bestr:llningen bli sa forodande att de genetiska anlagen forandras
hos ett stort antal individer. Avkomman till dessa individer far vissa genetiska defekter; deras fatter blir sa deformerade att de far
svart att lara sig att gao Vi skulle helt klart med dagens mattstoek
kalla dessa genetiska forandringar for defekter. Men hur skall frekvensteoretikem gora? Tank om denna defekt har blivit dominant, sa att majoriteten av befolkningen har den. Dil blir defekten
det normala oeh diirmed oeksa det friska.
Ett annat exempel: Vi talade nyss om den stora tankbara variationen av bakgrundsfaktorer som kan paverka oeksa tysiologiska
funktioner. Lat oss nu sarskilt beakta den riktigt pafrestande typen av bakgrundsfaktorer. Manniskor kan ju utsattas for stress av
olika slag, oeh aven for dessa situationer maste vi kunna gora frekvenslistor pa normalreaktioner. De kan utsattas for kyla, de kan
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utsattas for slag och de kan utsattas for mikrobinvasioner. L:it oss
tanka oss att vi placerar IOO manniskor vid kanten av en afrikansk
flod dar niigra miljarder malariamyggor just klackts och frenetiskt
soker animalisk kontakt. Antag att samtliga IOO personer blir
stuckna av ett stort antal malariamyggor. Vilken ar normalreaktionen pii dessa stick? Jo, vi kan anta att majoriteten av de IOO
smittas av malariaparasiten och reagerar med en kraftig infektion.
En infektion ar alltsa den mest frekventa reaktionen pa denna typ
av bakgrundssituation. Infektionen ar har den normala reaktionen. Den infekterade ar enligt detta synsatt har den friske.
I: Detta var en marklig konsekvens. Det verkar ju onekligen som
om frekvensteorin om haIsa totalt kollapsar infor dessa exempel.
Du verkar ha ratt i att det knappast kan vara vanligheten i sig som
bargar for haIsa. Det vanliga kan ju ibland bli negativt, och da vill
vi inte ha det. Dessutom ser jag ju omedelbart att det finns s k
normalvarianter i biologiska sammanhang som inte ar de vanligaste. Ta t ex vara stora blodgrupper. De representerar ju alia olika friska populationer. Men sa vittjag vet tillhor bara 5 procent av
befolkningen blodgruppen AB.
F: Du sade nagot vaIdigt viktigt. Det ovanliga ar inte alltid nagot
negativt. Men det ar inte heller sa att det vanliga alItid ar nagot
positivt. Det finns ocksa ovanliga positiva ting. Intuitivt pekar du
har pa en viktig ingrediens i var haIsoforestallning som alIdeles
missas i frekvensteorin, men som WHO-definitionen i hogsta
grad tar fasta pa. HaIsa ar ett positivt vardeladdat begrepp. En definition som kommer fram till att haIsa skulle vara nagot negativt
eller helt vardeneutralt ar darmed knappast en adekvat definition.
Jag uttrycker mig har fortfarande litet forsiktigt, paverkad somjag
ar av min filosofroll. Relationer mellan begrepp och, varden ar
inte alltid sa enkla. !bland ar relationen mycket stark, en vardeegenskap ar en del av sjaIva begreppet eller utgor tilloch med hela

begreppet. Detta giiller godhet och skonhet. Ibland ar relationen
svagare. Begreppet kan fomtsatta manskliga varderingar eller pa
annat satt vara forknippat med manskliga varderingar. Jag ar
overtygad om att halsa ar vardeladdat, atminstone i den svagare
meningen. Jag ar inte lika overtygad om, men jag tror, att halsa
ocksa ar ett vardebegrepp i den starkare meningen.
I: Men har vi nu redan lamnat normalitetsdiskussionen? Vi har ju

faktiskt bara talat om en av normalitetsideerna, namligen frekvensiden. Du talade om att det ocksa skulle finnas en annan
tolkning av normalitet som ofta sammanblandas med den forsta.
F: Den andra huvudiden tar fasta pa stammen norm i normalite-

ten. Den normala biologiska funktionen eller den normala biologiska processen ar den som foljer normen. En sadan funktion eller process ar helt enkelt som den bar vara.
I: Men vad ar da detta? Ar inte detta goddag yxskaft? Man sager

helt enkelt att en manniska ar vid halsa om hennes funktioner ar
som de skall vara. Pa vad satt ar detta informativt?

F: Detta svar innehaller inte mycket information, det hailer jag
med om. Men pa en viktig punkt ar det informativt. Detta galler
den aspekt som vi just diskuterat. Den person som havdar att en
manniska har halsan om, och endast om, hennes biologiska funktioner ar som de skall vara intar den starkaste positionen i fragan
humvida halsa ar ett vardebegrepp.
I: Men anger inte foretradarna for denna tolkning hur vi skall ta

reda pa, och sist och slutligen veta, att en viss funktion ar frisk eller som den skall vara?

F: Nja, har svavar man nog tyvarr ofta pa malet. Ibland hanvisar
man till de tillstand som de fiesta i populationen uppvisar. dvs till
den rena frekvenstanken som vi nyss beskrivit och avvisat. Men
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ibland hanvisar man till en evolutionsteoretisk tanke som har ungeHir faljande innehall: Den biologiska evolutionen har frarnbringat ett antal arter varav manniskan ar en. Evolutionen har
hela tiden inneburit farandringar, men den har oeksa inneburit en
fIXering oeh konservering av de mest livsdugliga artema och deras sardrag. Manniskan har visat sig vara en livsdugligt art. Denna
art har vissa karakteristiska kanneteeken i fraga om bade struktur
oeh funktion. Vi kan observera hur dessa strukturella oeh funktionella sardrag genom en komplieerad vaxelverkan bidrar till individens oeh artens overlevnad. Ett monster far hur manniskan
som art skall fungera oeh hur hon skall vara uppbyggd frarntrader
darmed. Det ar detta monster som den vanliga biologiska laroboken sedan farmedlar.
I: Om jag farstar saken ratt blir individens oeh artens overlevnad
har ett slags karnkriterium enligt vilket de biologiska funktionerna skall bedomas. De funktioner som bidrar till individens eller
artens overlevnad ar friska medan de som hindrar overlevnaden
ar sjuka.

F:Ja, myeket grovt kan vi uttryeka tanken sa. Om vi betraktar den
narmare blir den inte sa latt att uttryeka riktigt val. Funktioner
kan ju t ex vara relaterade till overlevnad i hogre eller lagre
grad. Skall vi da saga att de som bidrar mest till overlevnad ar de
mest friska? Detta star knappast i overensstammelse med varn intuitioner. Dessutom ar det naturligtvis sa att oeksa manga s k sjuka funktioner bidrar till overlevnad. Oeksa den hjiirtsjukes hjiirtfunktion bidrar till dennes overlevnad.
Vad man i allmanhet tyeks kunna saga ar att manga sjuka funktioner begransar eller sanker individens farmaga till overlevnad.
Den livsuppehallande kraften ar mindre. Detta tror jag ar alldeles
otvetydigt, oeh detta anser jag ocksa vara en djupt liggande farestallning i V:lr vanliga ide om sjukdom.
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I: Men hiir iir duju pa samma vaglangd som biomedicinaren. Det
hade jag inte vantal. Skall vi da bygga vidare pa denna bialagiska
grundtanke am sjukdam ach hillsa?
F: Varfar trar du att jag har nagra fardamar mot bialager? Visst
kan vi bygga vidare pa den bialagiska grundtanke sam later averlevnadsfunktian vara ett viktigt kriterium pa halsa. Det jag vill kritisera i sammanhanget ar tva saker: far det farsta den akritiska anvandningen av statistik niir man aperatianaliserar denna tanke;
far det andra averlevnadsiden sasom den enda iden att ta hansyn
till vid bedamningen av hillsa och sjukdom.
I: Lat oss ta det i tnr och ordning.Jag farstar inte varfar vi behaver blanda in statistik niir vi har relaterat hillsa till averlevnad. Har
vi inte lamnat statistiken niir vi liimnade den rena frekvenstolkningen av vad som iir friska och sjuka funktioner?
F: Nej, statistiken kommer, kanske mest av pragmatiska slui!, ock-

sa in hiir niir man skall farsaka dra den svara granslinjen mellan
det /fiska och det sjuka. Som jag sa ar det ju inte sa enkelt som att
ett organ antingen bidrar till individens eller artens averlevnad eller
inte alls bidrar eller till och med hotar averlevnaden. Det rar sigju
oftast om gradskillnader. Ett sjukt hjarta ar nagot samre pa att utfara sina funktioner, detsamma gillier en sjuk lunga eller en sjuk
lever. Vi maste finna ett traskelvarde nagonstans pa den kontinuerliga skalan. Ett organ som i sin funktion inte kan na detta traskelvarde betraktar vi som sjukl. Och var skall vi da dra gransen?
Far de teoretiker som utvecklat denna ide, t ex amerikanen Boorse, har det varit /festande att saga att hiir flir majoriteten avgara.
Ett traskelviirde bar, enligt denna tanke, vara sa avpassat att en
mycket stor majoritet av befolkningen, sag 95 procent, befinner
sig ovanfar del.

I: Du kan alltsa inte acceptera denna ide.
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F: Nej, inte om syftet med den 1ir art bidra till karakteriseringen av
begreppen halsa och sjukdom. Mina argument 1ir av principiellt
samma slag som tidigare. I sjalva verket kan vi anvanda exemplet
med malariamyggoma igen. Den malariainfektion som majoriteten av manniskoma vid den trapiska floden P.tr ar ju den arttypiska forsvarsreaktionen pa den extrema omstandighet som myggattacken utgor. Alltsa borde denna forsvarsreaktion - for livets
uppratthallande - anses representera ert friskt tillstand. Men enligt vara normala intuitioner 1ir en malariainfektion en allvarlig
sjukdom, som vi forsoker behandla inom sjukvarden.
I: Sedan sager du art overlevnadstanken inte kan vara den enda
som vi skall beakta.
F: Nej,jag tycker art det ar uppenbart for alia och envar. Det tycks
mig orimligt att saga att alIa vara sjukdomar hotar var overlevnad.
Det ar ocksa mycket langsokt att saga art alIa vara sjukdomar atminstone nagot minskar vara chanser till overlevnad. Vad som 1ir
rimligt art saga ar att alia sjukdomar i nagon mening kan forsvaga
oss, eller sanka var handlingsformaga. Men manga ganger 1ir ju
denna forsvagning ganska partiell och mild, och nagot reellt hot
mot overlevnaden finns aldrig. Det 1ir endast om vi intar det animaliska perspektivet, som innebar art vi skulle riskera art bli an-

gripna av en v:lldsman eller ert vilddjur, som vi kanske kan saga
att den sjuke oftast ar i en nagot siimre position an den friske. am
vi befinner oss i ert vasterlandskt civiliserat sammanhang maste vi
kunna tala om mansklig svaghet som inte utgor ert direkt hot mot
den egna overlevnaden. Alltsa maste overlevnadsiden komplerteras med en ide som beaktar annan mansklig svaghet.
I: Nu trar jag i alIa fall att jag forstar din kritik mot normalitetsiden i frekvenstolkningen. Och normalitetsiden i den normativa
tolkningen motsarter du dig egentligen inte. Vad du sager ar art
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den iir ganska tom. Att saga att den friskes organfunktioner iir
som de skall vara sager oss ingenting mer an att man varderar det
friska tillstandet hogt. Iden mfulte fYllas med substans. Nagra har
f6rsokt lata overlevnaden vara substansen. Du menar att detta iir
alldeles otillrackligt.

F:Jag tycker att detta iir en bra sammanfattning.

61

SJUNDE SAMTALET

Om balans och homeostas

I: JAG MAsTE NU ocksa ta pressa dig pa en tanke som jag inte
tror att du tidigare diskuterat i skrift. Det ar den klassiska antika
tanken om kroppens balans. En lang rad antika lakare och teoretiker fran Hippokrates till Galenos havdade ju att det som utmarker den friska kroppen ar att dess delar balanserar varandra till en
harmoni. I den mera populariserade versionen av denna ide, som
vi ju kanner bast, talas det om att kroppsvatskorna balanserar varandra. Till de primara kroppsvatskorna riiknade man ju blodet,
slemmet, den svarta gallan och den gula gallan. Om det forelag
nagon obalans pa det sattet att kroppen inneholl for mycket av
nagon vatska eller for litet av nagon annan,ja da uppstod ett sjukligt tillstand. Savitt jag forstar har denna ide om kroppsbalans tatt
en renassans i modern fYsiologi. Kan man da inte ha nagon
gladje av den for att karakterisera normalitet och halsa?

F:Jo, det ar en mycket intressant och, som du antyder, seglivad
tanke att det friska, liksom ocksa det goda i a1lmiinhet, utgors av
ett slags balans mellan olika krafter. Tanken ar viii yard att begrunda, men den bor ocksa kritiskt rannsakas. For det forsta maste vi veta exakt hur vi skall forsta den.
En valdigt viktig fraga ar den kunskapsmassiga. Hur skall vi

kunna veta att balans foreligger? Hur skall vi kunna veta att det
finns tillrackligt mycket blod, slem, svart och gol galla? Vad iir kriteriet pil att vatskoma balanserar varandra? For att besvara de hiir
frilgoma racker det ju inte att bara rilia och mata som de rena
frekvensteoretikema gor. Jag iir inte saker pil att man kan finna en
bra diskussion om detta i den klassiska medicinfilosofiska litteraturen. Vad man kan finna iir forstils det pragmatiska svaret: Niir
balans foreligger milr personen viii och kan skota sina dagliga giirmngar.

I: Ar dil inte det ett alldeles utmarkt svar? Det manskliga viiImaendet utgor kriteriet pil att balans foreligger mellan kroppens delar eller mellan kroppsvatskoma.
F: Men ser du dil inte vad som hander? Vi har nu fort in en alldeles ny faktor i bilden, niirnligen det manskliga viiImaendet som ett
yttersta kriterium pil hiiIsa. Vi har liirnnat den rena inspektionen
av kroppen och dess delar. Vi har lamnat forsoket att finna sa att
saga "inomkroppsliga" kriterier pil niir hiiIsa foreligger. Och om vi
gor som du foreslilr, vad har vi dil egentligen haft for nytta av balansbegreppet? Vad har det tillfort diskussionen? am viiImilendet
iir det viktiga, dil bor vi ju istiiIlet mata upp de mangder av blod,
slem, svart och gol galla - for att nu fortsatta att tala en smula metaforiskt - som vi behover for att mil val. Balanstanken tillfor oss
knappast nilgot som iir anvandbart.
I: Jag ar inte ails nojd. Jag iir overtygad om att det finns en god
tolkning av balanstanken. Det iir mojligt att man inte overtygande kunde visa hur den fungerade under antiken, men modem fYsiologi kan visa del. Det modema ordet iir ju for ovrigt inte balans
utan homeostas. Kroppens normaltillstand ar ett tillstilnd i homeostas. Och detta iir inte ails en tom tanke.
Du kanner forstils viii till Walter Cannon och hans modema

klassiker 17ze Wisdom 0/ the Body, som noggrant beskriver hur
kroppens olika funktioner balanserar varandra i den meningen att
om nagot ovanligt bander i kroppen, da startar en hel serie mekanismer som far kroppen tillbaka till ursprungstillstandet. Om
kroppen t ex avkyls dras de ytIiga blodkiirlen ihop far att farhindra att varme farsvinner, sa att kroppstemperaturen skall bibehallas atminstone kring de livsviktiga organen. Vid skada intriider
en rad viilkanda reparationsmekanismer som aterstiiller kroppen
till ett oskadat ursprungslage. Sadana feedback-mekanismer iir
otaliga i kroppen och kartlagda i detalj. Om vi da sager att hiilsa
iir det kroppstillstand som kroppens samlade feedback-mekanismer har en inneboende disposition att uppriitthalla, har vi da inte
sagt nagot substantiellt utan att hanvisa till det personliga viilmaendet?
F: Bra. Detta ar en substantiell och begriplig tolkning av balanstanken. Den kan, som du sager, ocksa helt genomfaras i inomfYsiologiska - eller far den delen biokemiska - termer. Det iir en
viktig kunskap om var kropp, liksom om alIa andra levande
organismers kroppar, att en sadan balans fareligger. Det iir ocksa
en viktig insikt att kroppens samlade balanstillstand vanligtvis
ocksa ar identiskt med ett tillstand da biiraren kanner sig frisk,
mar val och kan utfara sina dagliga garningar.
I: Sa bra, da har vi lost gatan. Den fYsiologiska och biokemiska

homeostasen ar detsamma som det friska tillstandet hos manniskan liksom hos alIa djur och viixter.

F: Du roar mig. Du vill ha raska och tydliga svar. Da maste jag
nog tyviirr aterigen komplicera tillvaron far dig. Du noterade
kanske att jag sa att balanstillstandet vanligtvis iir identiskt med
en manniskas intuitivt friska tillstand. Tyviirr iir det inte alltid sa.
Som du vet antar vi med mycket goda skiil att kroppens feed-

back-mekanismer lir reglerade av var genetiska kod. Vi kan metaforiskt se det sa att den genetiska koden lir inprogrammerad for
att tillforsakra arlens overlevnad och individens overlevnad under
ett visst tidsspann. Detta tidsspann verkar ligga mellan 80 och
IIO ar. Vi kan saga att den genetiska koden styr var kropp till att
forverkliga detta program. Men detta forhallande forutsatter naturligtvis att den genetiska koden sjalv lir fullgod. am den genetiska koden lir skadad blir oOOa alia funktioner som styrs av det
skadade elementet defekta. Vi kanner numera val till manga typiska skador, som resulterar i livslanga defekter, ibland i gradvis
degenererande sjukdomar. ]akten pa att identifiera sadana sjukdomar lir febril. Det finns, som du vet, ett ofantligt intemationellt
projekt, som kallas HUGO-projektet och som har till syfte att
kartlagga hela det manskliga genetiska materialet for att man sedan sa tydligt som mojligt skall kunna identifiera olika slags sjukliga forandringar. Det finns numera en mycket stark hypotes om
att de fiesta av vara allvarliga sjukdomar har en genetisk komponent. Dlirmed menar man inte att det genetiska anlaget behover
vara tillrackligt for att man skall ta sjukdomen; men man menar
att det kan vara predisponerande for sjukdomen ifraga.
Ser du nu vart jag lir pa vag? Manniskors genetiska program lir
inte alltid intakta. Det racker alltsa inte att studera en enskild
manniskas genetiska kod for att ta veta vad som skall anses vara
en frisk balanspunkt i denna manniskas kropp. Balanspunkten,
alltsa den punkt som feedback-mekanismema arbetar mot, kan
hos en viss individ vara sadan att individen sjalv visar tydliga sjukdomssymtom och inte ails mar'val vid denna punkt. I sa faillir vi
inte mycket hjalpta av balansen. Den fYsiologiska och biokemiska
balansen garanterar inte i fall som dessa en manniskas halsa, sa
som vi intuitivt uppfattar halsan.
I: Nu blir jag forvirrad och irriterad. Nog maste vi val kunna eli-

minera fallen av rent defekta genetiska koder och istallet koncentrera oss pa de normala. Definitionen av halsa maste ju baseras pa
den normala genetiska koden.
F: Nu ar vi dar igen. Denna eviga normalitet. Vilken ar da den

normala genetiska koden? Vilken manniska ar barare av den normala genetiska koden? Eller skall vi bOlja tala om vad som ar vanligt igen? Skall vi faststalla den normala genetiska koden med
hjalp av frekvenser och majoriteter?Jag viii att du ater skall erinra
dig exemplet med det radioaktiva nedfallet som forandrar den genetiska koden hos en majoritet av befolkningen. Skall vi aven dar
hanvisa till majoritetens genetiska koder, aven om dessa innebar
att barama har ett stort lidande och ar svart invalidiserade.
I: Jag ogillar dessa extrema filosofiska exempel. Forhoppningsvis
flIr vi inget atomkrig, och vi kommer inte att flI sa genomgripande genetiska forandringar hos en m'\ioritet av befolkningen. Alltsa kan vi mycket val, och for alIa praktiska syften, ratta oss efter
den kod som majoriteten av befolkningen idag har.
F: Nu baljar du tala om praktiska syften. Det finns mycket klokt
som vi kan gara for praktiska syften. Jag tror ocksa att man kan
anvanda normalitetstankande och rakna frekvenser for vissa
praktiska syften. Da har vi att gara med praktiska redskap som vi
kan handskas med mot bakgrund av ett gott kritiskt forstaud.
Men du far inte identifiera dessa redskap med grunddefinitionen
av halsa. Om man namligen gar en sadan identifikation riskerar
man att fel sak blir det yttersta malet for vart handlande inom halsoframjande och halso- och sjukvard. Lat mig stalla saken pa sin
spets. Vad ar det egentligen som ar viktigast? Ar det viktigast att
sakerstalla att alIa manniskors genetiska koder ar identiska med
den uppsattning som rakar vara den vanligaste idag? Eller ar det
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viktigare att alla manniskor mar val, att de kan alska och arbeta,
som Freud en gang uttryckte det?
I: Jag boIjar ana vart du vill komma. Och jag boIjar ocksa ana att
det kanske ar dags att avsluta diskussionen om rent biologiskt baserade sjukdoms- och halsobegrepp. Du skall strax fa komrna till
tals om det som du onskar satta istallet. Lat mig forst bara se om
jag kan sammanfatta vad du sagt. Du boIjade med att avvisa
WHO:s extrema halsobegrepp. Du avvisade det egentligen inte
danor att det var utopiskt utan snarare danor att WHO kallade
detta utopiska mal for halsa. ValHird eller lycka kunde ha varit en
lampligare beteckning. Vi overgick sedan till att granska den
mera traditionella medicinska modellen for halsa och sjukdom.
Du sa att denna modell brukar ha tva komponenter. A ena sidan identifieras halsa har med franvaron av sjukdomar. A andra
sidan brukar halsa identifieras med biologisk normalitet, och
sjukdomar utgors av biologiskt onormala tillstand. Vi skarskadade sedan tva huvudbetydelser av normalitet. Enligt den ena betydelsen ar det normala detsarnma som det statistiskt vanliga. Vi
kunde snabbt overtyga oss om att det /inns manga biologiskt
ovanliga tillstand som vi ar benagna att kalla friska, liksom det
kan /innas vissa for omstandigheterna normala tillstand som bmkar betecknas som sjuka. Vanligheten i sig kan saledes inte vara
svaret pa fragan.
Den andra huvudbetydelsen av normalitet sager helt enkelt att
det normala ar det som foljer en given norm. Denna innebord ar
forstas helt tom innan vi angivit normen. Ett viktigt och rimligt
forslag till specifikation av denna norm ar att saga att den biologiska funktion ar normal som bidrar till att uppratthalla organismens overlevnad. Du menade att denna speci/ikation giir i flitt
riktning, men du anser samtidigt att den ar otillracklig. Organfunktioner behover inte direkt hota overlevnaden for att anses

sjuka. Till sist onskade jag testa iden om halsa som balans. Vi var
overens om all vi maste finna ell tydligt kriterium pa balans och
fann det i det moderna homeostasbegreppet, som farutsaller existensen av feedback-mekanismer. Problemet med homeostasbegreppet visade sig dock vara all man miiste farutsalla en alldeles
bestamd - "frisk" - genetisk kod fOr all kunna identifiera homeostasen med mansklig halsa.
F:]ag tycker all du fungat vart resonemang val. Farjag bara tillag-

ga nagra synpunkter sa all var diskussion inte missfarstas. Det
kan tyckas som om vi har utfart en superkritisk och petig analys
av vissa biologiska eller biologiskt statistiska farsok all karakterisera halsa och sjukdom. Ell resultat av denna analys ar enligt min
mening all begreppet halsa och till della relaterade begrepp inte
helt kan karakteriseras i rent biologiska eller biostatistiska termer.
Halsa ar i lika hog grad ell psykosocialt och ell antropologiskt
begrepp, och det ar detta som jag med din hjalp hoppas kunna
visa i den fortsalla diskussionen. Della innebar farstiis inget som
heIst farnekande av den biologiska basens betydelse far all halsa
skall kunna fareligga. En intrangande kunskap om manniskans
biologi ar en nodvandig farutsallning fOr all vi skall kunna farsta
miinga av villkoren far mansklig halsa och far all vi skall kunna
farsta mekanismerna bakom mycket av mansklig sjukdom.
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ATTONDE SAMTALET

Om den vardagliga
inneborden av hal sa
Nago! om psykisk hit/sa

I: sA MOTS VI DA igen for att mera forsta halsans nann. Har du
n:l.gon Himplig startpunkt for v:l.r diskussian? Vi har ju helt avvisat
de tva madeller for definition sam vi borjade forra samtalsrundan
med. Varken WHO eller den medicinska madellen fall dig pa Hippen.

F:Jag trar att den basta ing:l.ngen till var diskussian idag inte ar
nagra prefabrieerade definitianer utan istallet var giingse vardagliga forstaelse av halsa aeh sjukdam. Det ar ju pa madet att tala
am vardagslivets fenamenalagi, dvs studiet av vardagslivets upplevelsevarld. Oeh det ar ingen dum utg:l.ngspunkt alls. Lat mig
borja med att fraga dig: Nar var du sjuk sisti
I: I julas. Jag hade en ardentlig influensa med hog feber.
F: L:l.t ass tala am den sjukdamstiden. Vad var det sam utmarkte
ditt tillstand?
I: Det b6rjade med att jag fiek ant i krappen. Jag fros aeh kande
mig allmant ruggig. Till sist blev jag sa besvarad att jag maste lamnajabbet.Jag giek amedelbart hem aeh la mig, tog temperaturen,
sam var nastan 40 grader. Jag hade svart att sava. Smman holl i

sig i flera dygn, ochjag boJjade kanna mig mer och mer matt. Jag
at daligt men var under nagra dagar ovanligt torstig. Det var svart
att foreta sig nagot alls hela forsta veckan. Matthetskanslan holl i
sig mycket lange, i minst tre veckor. Jag kande mig inte riktigt
som manniska forran efter denna tid.

F:Ja, det har ar tillrackligt for att gora en analys. Du beskriver flera typiska fenomen har. Men det gar latt att sammanfatta dem i
tva huvudgrupper. Den ena gruppen handlar om upplevelser,
sensationer och andra kanslor. Den andra gruppen handlar om
oformagor att gora saker. Det finns ocksa en viktig koppling melIan dessa kategorier. Smartan och en kansla av "ruggighet" ar en
del av orsaken till ofarmagorna. Men en annan viktig orsak ar forstas den massiva trottheten som norrnalt ackompanjerar en ordentlig infektionssjukdom.
Detta ar ett typfall av somatisk sjukdom. Vi kanske skulle kunna saga att begreppen smarta (i vid mening inkluderande andra
obehagliga sensationer, som illamaende), trotthet och handlingsoformaga tillsammans utgor ett slags ikon for somatisk sjukdom.
I: Menar du da helt enkelt att vi skulle kunna definiera sjukdom

som ett konglomerat av smarta, trotthet och handlingsoforrnaga?
F: Nej, sakta i backarna. Ikonen ar en sa!<, definitioner ar nagot
annat. Men det ar klart att ikonen ger oss vardefullt material for
att forsoka astadkomma definitioner. Men definitioner maste

uppfYlla manga krav pa fullstandighet och stringens, sa darfor
maste vi fundera vidare.
I: Tanker du da bl a pa att de psykiska sjukdomarna kan erbjuda
sarskilda problem i definitionsarbetet?

F:Ja, delvis det, men ocksa pa att det somatiska faltet inneMller
sa manga varianter. Jag tanker ocksa pa att orsakerna till smarta,

triitthet och handlingsofonnaga kan variera stort. Nagra av dessa
orsaker har inte ett dugg med ohiiIsa eller sjukdom att giira.
I: Hur menar du da?
F: Tank bara pa ett sa enkelt fall som att du springer en rejal joggningsrunda. Det behiivs inte en sa kraftig satsning for att du efter
denna prestation skall kanna dig helt utmattad och kanske ocksa
ha ordentligt ont i kroppen. Efter detta kan du inte giira mycket
de nannaste timmarna. Du tycks aIltsa uppfYlla sjukdomsikonens
kriterier viiI.

I: Men hiir iir ju a11ting sa snabbt iivergaende. En sjukdom skall
viiI Mila pa atminstone ett dygn for att vara yard namnet.
F: Det du nu sa var viiI nagnt ganska hemmagjort. Det iir en sak
att vi kanske inte bryr oss om - eller hinner bry oss om - en sjukdom som bara varar nilgra timmar, men varifran har du intuitionen att sjukdomar principiellt inte kan vara kortvariga?
I: Jag vet inte. Antagligen inforde jag hiir bara ett praktiskt kriterium for att f:l. bort idrottsprestationerna fran den sjukdomsalstrande kartan.

F: Var forsiktig med ditt uttryckssatt. Det finns forstas idrottsskador, men det tillstand jag beskrev nyss hiir ju inte till kategorin
idrottsskador.
I: Men lilt oss komma tillbaks till huvudfriigan och sjukdomsikonen. Vi maste till att biiIja med finna en eller flera sjukdomsikoner
ocksii for psykisk sjukdom och sedan identifiera ratt sorts orsaker

till dessa ikoner for att finna en fungerande sjukdomsdefinition.
F:Ja, detta iir ett rimligt tillvagagangssatt. Om vi har tur kan vi
ocksa finna nagon minsta gemensam nlimnare for psykisk och somatisk sjukdom, och dii kan den a1lmanna definitionen forenklas.
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I: Har du nagra forhoppningar om att det finns en sadan minsta
gemensam namnare? Ar inte skillnaderna mellan sjukdomar
enorma? Vad finns det t ex for lilillet mellan en ovre luftvagsinfektion och en angestattack, eller mellan gra starr och schizofreni?
Verkar det inte som om Wittgensteins syn pa a1lmanbegrepp och
program for definitioner skulle vara det mest tillampliga pa detta
Hilt?

F:Jag hailer med dig omatt det finns stora och mtressanta skillnader.Jag tror heller inte att det finns manga gemensamma drag i
de olika sjukdomstypernas ikoner. Min forhoppning ar emellertid
att det finns ett vasentligt drag som ar gemensamt inte bara for
alia sjukdomar utan for all ohalsa overhuvudtaget.
I: Nu blev jag nyftken. Men jag kanske skall haIlas pa halstret ytterligare ett tag. Skulle vi inte kunna bolja med att betrakta nagra
andra ikoner, namligen sadana som har med psykisk sjukdom att
gora. Jag skulle sedan ocksa vilja betrakta fragan om den ratta
kausala bakgrunden.
F: Vad anser du sjalv vara en typisk ikon for psykisk sjukdom?
I: Ja,jagvet attjag har ger mig ut pa djupt vatten. Men en klassisk
ikon for psykisk sjukdom ar val galenskapen.

F:Ja, det ar forstas en klassisk ikon, aven om den numera ar starkt
nedtonad i modern psykiatri. Men galenskapen ar val knappast
enkel att forsta i sig. Vad inlagger du sjalv i galenskap?
I: Den galne star vid sidan av alia gangse samhallsnormer. Den
riktigt galne bryter mot alia konventioner och aven ibland mot
tankelagarna. Den galne varken tanker eller handlar rationellt.

F:Ja, nu tycks du beskriva den riktigt galne personen enligt gangse forestallningar. Lat oss ta tag i denna grundikon. Vi kan for det
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forsta betrakta hur mycket den egentligen beror omnidet psykisk
sjukdom, men vi skall sedan ocksa se pa vilket satt den overhuvudtaget kan tillampas pa ett delomnide inom faItet psykisk sjukdom. Men skall vi for det forsta prova den allmiinna tillampligheten. Tycker du sjiilv vid niirmare eftertanke att ikonen "galenskap"
ger oss en god bild av vad psykisk sjukdom iir?
I: Nej, det iir klart att det finns miinga tillstiind som idag behandlas av psykiatrer som inte ails har med galenskap att gora. Det
finns ju ett helt omrade som kallas neuroser, som ibland kan vara
ganska milda och partiella, och som iir helt forenliga med att personen uppfYller sarnhiillsnormer och tiinker helt rationellt. En deprimerad person iir naturligtvis inte heller en galen person enligt
giingse forestiillningar.

F: Galenskapen har alltsa ett ganska begransat yarde som ikon

om vi vill fanga in de psykiska sjukdomarna som totalitet. Galenskapen tycks bara kunna hiinforas till vissa allvarliga sjukdomstillstiind, de schizofrena tillstiinden och kanske ocksa vissa av de
manodepressiva Schizofrenin innebiir ju per definition en splittrad personlighet, en person som har svart att fa olika upplevda
verkligheter att ga samman till en begriplig helhet. Den schizofrenes tiinkande kan danor ske sarntidigt pa olika plan. Den ytliga
tankestrommen och de tankar som uttrycks i ord kan for den utomstaende uppfattas som helt obegripliga och irrationella.
I: Men finns det da nagon annan ikon som kan sarnmanfatta de
ovriga psykiska sjukdomarna eller iinnu hellre alia psykiska sjukdomar?

F:Jag tror knappast att vi kan finna nagot sa slagkraftigt som ikonen galenskap. Men det iir klart att vi kan finna drag som utmiirker allt det vi kallar psykiska sjukdomstillstiind. Annars skulle ju
inte denna beteckning ails vara motiverad. Vad skulle du sjiilv t ex
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mena vara det utmiil"kande for de psykiska till skillnad fran de somatiska sjukdomarna?
I: Jag forestaller mig nog ibland att benamningen iii" en kvarleva
fran den tid da man antog att det fanns en siil"skild psykisk substans kopplad till manniskans kropp och som liksom kroppen
kunde ff1 sina sarskilda sjukdomar. Nu tanker sig viii knappast nagan saken sa. De psykiska sjukdomarna iii" viii snarare sjukdomar
som drabbar vissa hogre funktioner hos manniskan, siil"skilt tankandet och kiinslolivet.
F: Och vad hander da med tankandet och kanslolivet vid dessa

sjukdomar?
I: De blir storda eller i varsta fall helt utslagna. Personen kan inte
tanka klart, tankandet och talet blir forvirrat som i schizofrenin.
Eller kanslolivet blir overdrivet, inadekvat eller helt forflackat
som i olika alfektiva tillstand.
F: Du verkar ha arbetat inom psykiatrin. Men lilt oss granska dina

uttryckssatt litet noggrannare. Du sager t ex att tankandet och
kiinslolivet blir "stort". Du talar om nagat som "overdrivet" och
"inadekvat". Uppenbarligen jiimfor du den sjuke med nagon
norm, i relation till vilken hans tillstand iii" stOrt, overdrivet eller
inadekvat? Den IO ooo-kronorsfraga jag stiiller till dig nu ar: VUken iii" denna norm?
I: Herregud, iii" vi nu tillbaks till diskussionen om normer igen?
Jag inser omedelbart att jag nu inte bara kan hanvisa till befolkningen i allmanhet. Vi maste finna en rimlighetsgrans nagonstans.
Jag soker efter ett halmstra. Lat mig ff1 boIja med overlevnaden
igen. En manniska som inte kan tanka klart eller som till och med
iii" helt forvirrad har naturligtvis svi\rt att klara de enklaste ting, att
skalfa mat for dagen och skota sitt hushiill. Alltsa skulle man
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kunna saga att den gravt schizofrenes tillstand hotar hans overlevnad pa samma satt som den gravt cancersjukes tillstand hotar
dennes overlevnad. Att en djupt deprimerad person riskerar att ta
livet av sig ar ocksa vaIkiint. Kanske vi kan ga vidare och analysera andra psykiska sjukdomstillstand pa samma satt.
F: Men hur ar det med manikern? Ar han verkligen i nagon riskzon nar det gaIler overlevnad? Ar inte hans tillstand alldeles utmarkt produktivt?
I: Nu boIjarjag tro att det ar du som ar naiv. For det forsta ar manin, i en beromd sjukdomsvariant, ofta kopplad till depression sa
att manikern ofta ocksa ar en deprimerad person. For det andra ar
manin nastan alltid ett brackligt och overgaende tillst,md, sa att
den maniske gang pa gang konfronteras med den "vanliga" verkligheten. Han llir svart att koordinera vad han tankt och gjort som
manisk med vad han tanker och gar som en "normal" person. For
det tredje innebar det maniska tillstandet ofta en fullkomlig brist
pa realism. Manikern gar helt enkelt gang pa gang tokiga saker
som forsatter honom i svara livssituationer, som han sedan maste
tackla och ta konsekvenserna avo Ibland kan de saker han gar vara
direkt farliga bade for honom sjaIv och for andra.
F: Den glade manikern ar alltsa ingen person att avundas. Hans
tillstand ar kanske inte normalt livshotande, men det ar enligt din
beskrivning hotande for hans langsiktiga vaIHird. Tycker du nu att
vi kan finna ett monster som atminstone tacker de sjukdomstyper
som vi har exemplifierat?

I: Kan vi forsoka med det foljande: En psykiskt sjuk person ar i
ett tillstand som antingen hotar hans overlevnad eller hans langsiktiga vaIfard?
F: Bravo, nu ar vi langt pa vag. Du kanske nu anar hur vi sa sma-
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ningom kan koppla samman denna analys med analysen av de
somatiska sjukdomama. Vi ar pa vag mot en allmiin hlilsoteori.

NIONDE SAMTALET

Om psykisk sjukdom,
ansvar och politik

I: KARE F. Diskussionen igar gick pa tok for fort och slutsatsema
var for enkla. Vi sa att den psykiskt sjuke ar i ett tillstand som
hotar hans overlevnad eller viilHird. Men hur gar detta ihop med
psykiatrins historia? lnte spiirrade man in de galna bara diirfor att
de var ett hot mot sig sjiilva eller sin egen viilfard. Och inte sjukforklarar vi folk och kallar dem t ex psykopater bara diirfor att deras tillstand predestinerar dem till ett mindre harmoniskt liv. AT
det inte sa att vi ocksa anvander sjukdomsstampeln for att forsvara oss sjiilva och den sociala ordningen? Den psykiskt sjuke ar en
avvikare som utgor ett orosmoment i samhiillet och som samhiillet diirfor inte tolererar.
F: Det iir bra att du uttrycker dig sa oforblommerat. Det gor V:lr
debattsituation tydlig. Jag iir bara litet nyfiken pa hur mycket det
var du sjiilv som talade hiir.
I: Det var kanske mest en protest mot den forenklade analys som
jag sag att du var pa vag emot. Det finns en viktig bade historisk
och nutidskulturell bakgrund hiir som du alldeles forbigar. De gaIna och sinnessjuka har historiskt sett varit sjuka i en helt annan

mening av ordet an de somatiskt sjuka.
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F: Det ar klart att du hiir pekar pa nagot viktigt. Det finns en tanketradition nar det galler psykisk sjukdom som delvis har giitt
sina helt egna vagar. Om du sa viii kan vi bOIja med antiken. Hos
Platon oeh hos manga filosofiska skolor som foljde honom var
sjalens halsa detsamma som att leva ett moraliskt liv. Att vara
omoralisk var att vara sjuk i sjalen. Stoikema hade en mycket extrem variant av denna syn. De menade att det var omoraliskt att
hysa starka affekter, oeh alltsa innebar starka affekter som vrede,
angslan, skraek,ja, till oeh med den starka gladjen enligt stoikema
att man var sjalsligen sjuk. Namnen pa affektema blev danor oeksa namn pa de olika sjukdomstillstand som manniskan kunde ha.
Under den tid som du kanske har i iitanke, nya tiden i Europa
tram till 18oo-talets mitt, som Michel Foucault oeh andra idehistoriker har skildrat sa levande, fanns inte denna totala identifikation mellan omoral oeh sinnessjukdom. Man kunde ju
myeket viii vara omoralisk - oeksa kriminell - utan att danor
stamplas som sinnessjuk. Diiremot behandlades forstiis de sinnessjuka pa ett annat satt an de kroppsligt sjuka. Visst var det tragan
om en isolering av de galna fran det vanliga samhallet. Nagon
verklig tanke pa bot oeh battring kom inte forran med den modema psykiatrin pa 18oo-talet. Samtidigt bor man komma ihiig
att vi da hade en identifikation mellan sinnessjuka oeh galna. Den
"lattare" psykiatri som vi tidigare uppmiirksammade i vart samtal
iir ju ett modernt tillagg.
I: Men vill du bara gora det har synsattet till historia? Ar inte oeksa manga av dagens psykiatriska diagnoser "soeiala" diagnoser?
Om en maniker eller psykopat ar outhiirdlig for sin familj eller sin
narmaste omgivning i ovrigt, tar vi da inte hand om honom av
just detta skal: niimligen att vi inte star ut med honom? lnte iir det
val omsorgen om individens halsa som i forsta hand ligger bakom
ett sadant omhandertagande?

F: Nej, det ar klart att det finns omhiindertaganden som kan vara
motiverade av att en person ar farlig eller i 6vrigt beter sig pa ett
sadant satt att omgivningen inte klarar av samvaron med honom.
Men hiirav foljer inte att vi skulle mena att psykisk sjuklighet betyder detsamma som farlighet eller att vi menar att insparrning
skulle vara en adekvat behandling av psykiska sjukdomar.
I: Men vilka ar vi i det har fallet? Finns det inte ganska manga
"vi"? Hur var inte forhallandet i det sentida Sovjetryssland? Dar
sparrade man ju yilt in personer som var kritiska mot det radande
sarnhlillssystemet. Och sjukdomsdiagnosen schizofreni fick tjiina
manga syften. Hade man en lag anpassning till det rMande samhlillssystemet eller var man for kritisk mot marxism-leninismen
sa uppfYllde man viktiga kriterier pa schizofreni i smjetisk tappning. I sjlilva verket var det alltsa det radande samhlillssystemets
kritiker som stamplades som sjuka. Politisk avvikelse var alltsa
detsamma som sjukdom i Smjetryssland. Har vi nagon anledning
att anta att det ar sa mycket annorlunda pa andra hall?
F: Tycker du att det verkar vara sa i vart land?
I: Det ar klart att det finns en gradskillnad. Vi ar - om vi skall
skryta - nagot subtilare och d6ljer kanske det politisk-patologiska
valdet battre. Vi har pa ett satt en stor tolerans. Men skulle sjlilva
grunden for vart politiska system, namligen den parlamentariska
demokratin, vara hotad, da tror jag att sjukdomsstampeln skulle
ligga nara till hands for att halla folk i schack. Tank bara pa den
skillnad som politiker har i sitt beteende mot "vanliga" politiska
motstandare och mot sadana radikala motstandare som ifragasatter den parlamentariska demokratin. De senare anses inte som
riktigt tillriikneliga.

F:Jag vill ge dig ratt i att det har funnits och finns en anviindning
av sjukdomsstampeln sam ar politisk eller fOr den delen moralisk
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till sin natur. Man stlimplar i stiirsta allmanhet en forkastlig manniska som sjuk. Det ar intressant att spekulera i varfor det iir frestande ocksa for en modem manniska att anvanda denna metod.
Jag tycker egentligen att det borde vara kraftfullare att tillskriva
en person bristande moral och darmed Mila vederbiirande ansvarig for sina handJingar. Om personen iir psykiskt sjuk har man
ju tillskrivit henne en viss hjiilpliishet och kan inte Mila henne ansvarig for sitt stiillningstagande eller sina handJingar.
I: Men Jigger inte det kraftfulla just i att man giir personen oansvarig. Da slipper man for det forsta att argumentera. Det iir ju
"meningsliist" att argumentera med en sjuk person. Fiir det andra
kan man beriimma sig med ett stank av humanism. Man yrkar
inte pa en vanlig bestraffuing av personen. Man foreslar istiillet
"behandling" av ett sjukdomstillstand.
F: Du har saker! ratt hiir. Men tillat mig nu att fora diskussionen
tillbaka till vart huvudproblem, nlimligen att linna en allman karakteristik av psykiska sjukdomar. Vi hade tidigare kommit dithan
att vi funnit Jivshot och viilf:irdshot vara nyckelbegrepp som kunde anvandas for att belysa de psykiska sjukdomarnas natur. Du
kontrade da - och det tycker jag var betydelsefullt - med att det
finns helt andra anvandningar av termen "psykiskt sjuk". Men pa
vilket sat! paverkar detta egentligen var seriiisa analysl Menar du
att det finns nagot hiir att hlimta for den modema psykiatrinl
Skall vi skriva in i de modema liirobiickema i psykiatri att med
psykisk sjukdom kan ocksa avses ett tillstand som hotar den parlamentariska demokratin, eller ett tillst>\nd som majoriteten av
befolkningen ogillarl
I: Du menar alltsa nu med din begreppsanalys at! vi skall giira en
explikation. Vi skall astadkomma ett begrepp psykisk sjukdom
som iir rimligt, ett begrepp som uppfYller "anstandiga" villkor.
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F: Jag ser att du fortfarande ar ganska polemiskt engagerad. Jag
hailer med om att vi bor gora en explikation, dvs finna ett logiskt
sammanhangande och for sina huvudsyften anvandbart begrepp.
Men det ar klart att detta begrepp skall vara forankrat i v:l.ra
grundintuitioner om psykisk sjukdom. Lat mig nu ocksa kontra
din framstiillning av den rena invektivanvandningen av termen
"psykisk sjukdom".
Det modema samhallets reaktion mot tidigare behandling av
sinnessjuka manniskor har ju varit mycket kraftfull. Vi fordomer
det okunniga och frarnfor alIt det inhumana beteende som utmarkte behandlingen av psykiskt sjuka manniskor l:lngt in i v:lrt
:lrhundrade. Den etiska kod som varldens psykiatrer enades om
pa Hawaii 1977 ar ocksa mycket tydlig nar den stakar ut granserna for psykiatrins anvandningsomr:lde. Verklig psykiatri g:lr inte i
politikens ledband. Den so\jetiska psykiatrin fordomdes kraftfullt
av den ovriga varldens psykiatrer. Efter So\jetunionens fall har
man ocksa intemt i Ryssland tagit avst:lnd fran det forfall och
missbruk som professionen l:lnat sig till. Det ar danor fel att saga
att den so\jetiska psykiatrin skulle vara en av m:lnga accepterade
huvudfaror inom modem psykiatri.
Samtidigt som jag sager detta vill jag medge att det finns ett
omedvetet satt pa vilket vaJje kultur tenderar att staka ut sina
egna granser for psykisk sjukdom. Till en del menar jag att detta
ar ofr:lnkomligt, men till en del menar jag att det inte borde vara
sa. Den kulturimpregnering som jag vill avvisa ar den somjust baseras pa ideer om normalitet.
I: Normalitetsbegreppet har verkligen ingen beundrare i dig.
F: Nej, kanske inte i dessa sammanhang. Men det beror inte pa
att min argumentation mot normalitet som bas for hiilsodefinitio-

ner skulle vara en rent fix ide.Jag hoppas det blev tydligt nar vi talade om kroppssjukdomar. Det beror istiillet pa att anhangama av
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normalitetsiden har mycket svan: all bestamma och frarnfor alit
all motivera den norm som de tar sin utgfulgspunkt i.
I fallet psykisk sjukdom ar saken sarskiit kiinslig. En psykiatriteoretiker i USA har pa allvar staIlt fragan om amerikanema som ju ar mycket inflytelserika i psykiatrisk diagnosteori - hailer
pa all uppstalla det amerikanska borgerliga medelklassbeteendet
som norm for psykisk halsa. Grova avvikelser fran de konventioner som reglerar della beteende riskerar saIedes all stamplas som
psykiskt sjuka. Men varfor skulle just dessa konventioner vara
vagledande? Och hur gar det med den intemationella vetenskapliga kommunikationen? am diagnostiken pa allvar skall relateras
till det amerikanska medelklassidealet maste della sagas i klartext.
am, a andra sidan, den skall vara helt kulturrelativ da har vi utomordentligt sma majligheter all fora en meningsfull internationell dialog.
Det ar en mycket stor och svar forskningsuppgift all reda ut
hur det forhaIler sig med de har tingen i praktiken. Den undersakning jag refererade till i van: forsta samtal ar ju bara ell enda
nedslag, som gjordes i baljan pa 197o-talet och som inte direkt
berarde fragan om normalitet. Den visade i stiirsta allmiinhet all
diagnoskriterier kan variera mellan olika vetenskapliga kulturer.
Jag tror emellertid all psykiatrin mycket val kan och bar vara kulturoberoende vad avser normalitetsfragor.Jag menar all det ar en
felsyn - och har ar jag saker pa all ha med mig det internationella psykiatriska etablissemanget - all psykiatrin skall behandla
personer med i starsta allmiinhet avvikande beteende. Da skulle
alit kriminellt beteende, alit omoraliskt beteende, alit okonventionellt beteende, atminstone deras grova varianter, bli foremaI for
psykiatrisk behandling. Och sa ar det trots alit inte nagonstans i
varlden. Vi har fortfarande vara fangelser, vi klandrar fortfarande
vara medmiinniskor for deras omoraliska beteende utan all sjukforklara dem och vi tillater en del originella miinniskor all existe-
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ra i var narhet utan att vi tillkallar psykiatrisk expertis.
I: Men nog forekommer det val former av rent "avvikande" bete-

ende, som har diagnostiska benamningar.Jag tanker sarskilt pa de
sexuella avvikelserna. Homosexualitet har i\tminstone till helt nyligen ansetts vara en sjukdom. Andra sexuella avvikelser forekommer fortfarande pa sjukdomslistorna.

F: Nu tar du upp nagot intressant som kommer att underlatta for
oss att gil vidare i vart resonemang. Homosexualitetens stallning
som sjukdomskategori har namligen under de senaste decennierna satt igang en debatt, framf6r alit i USA, vilken har resulterat i
betydelsefulla klargiiranden inom psykiatrin betraffande vad som
skall utgiira generella sjukdomskriterier. Men lat mig kort fl\ beratta den historien.
Den homosexuella politiska riirelsen i USA, under namnet
Gay Liberation Movement, blev under 1960-talet mycket stark
och samtidigt mer och mer radikal. Medlemmarna i denna riirelse var inte liingre niijda med den humanitara vinst som iinda
gjorts nar homosexualitet blev forklarad som sjukdom och inte
liingre var kriminaliserad. De hyste starka tvivel om det rimliga i
sjalva sjukdomsstampeln, och de havdade med eftertryck att sjukdomsstampeln bidrog till den nedvardering och diskriminering
av homosexuella som enskilda individer och samhallet bestod
med. Samhallets tryck var sadant att de fiesta homosexuella maste diilja sin laggning. Detta giillde inte minst homosexuella psykiatrer. Om de skulle ha avsliijat sina biijelser hade deras karriar
forstiirts.
Gay Liberation Movement kom att agera med stor frenesi och
delvis med stor valdsamhet under aren 1970-73. Mest verkningsfullt var deras satt att upptrada pa de stora arliga kongresserna
med Amerikanska Psykiatriska Federationen. De stiirde foredrag som handlade om kemisk och beteendeterapeutisk behand-

ling av homosexualitet; de kravde egen niirvaro i diskussionerna
om detta amne; de menade att manga av psykiatrernas uppfattningar var forvrangda av att de endast kommit i kontakt med homosexueUa som aktivt sokt dem fOr sina problem. Psykiatrerna
vet inget, havdade Gay Liberation Movement, om de normalhomosexuella och deras liv.
Rorelsens insatser fick ovantat starkt genomslag. Psykiatrifederationen i USA beslutade att noggrant utreda fragan om homosexualitetens stallning som sjukdom. Man inkallade en expertgrupp som skulle utarbeta ett beslutsunderlag. En person i expertgruppen, psykiatern R L Spitzer, kom att a en avgi:irande betydelse for gruppens rapport. Det fascinerande var ocksa att Spitzer verkligen tog definitionsfragan pa a1lvar. Han menade att fragan om homosexualitetens stallning som sjukdom inte ar en politisk fraga. Den kan inte heller losas utifran en viss psykologisk teoris, t ex psykoanalysens, perspektiv. Vi maste vara overens om
de psykopatologiska kriterierna, pa vilka allmanna grunder vi
skall anse ett visst tillstand vara sjukligt eller inte. Spitzer foreslog,
och fick kommitten med sig, foljande grunder: Ett tillstand skall
anses vara en psykisk sjukdom - eller "psykisk storning", som ar
den generella term som kom att bli allmant ornfattad - endast om
tillstandet ackompanjeras av ett subjektivt lidande, dvs patienten
sjalv skalllida, och/eUer om tillstandet innebar en betydande begransning av individens sociala formaga. Om inte nagot av dessa
element finns ar tillstandet inte heller att betrakta som en psykisk
stOrning.
Vilken slutsats kom man da fram till i fallet homosexualitetlJo,
man menade att homosexualitet inte generellt upp/}'llde dessa
kriterier. Visst finns det homosexuella som lider, men da frarnst
pa grund av omgivningens reaktion mot deras tillstand, inte pa
grund av tillstandet sjalvt. Pa samma satt ar naturligtvis manga
homosexuella socialt handikappade, men aterigen huvudsakligen

pa grund av samhallets attityder. Det finns ingen grund, menade
expertgruppen, for att havda att homosexualiteten i sig - pa samrna satt som t ex sehizofrenin i sig - innebar ett subjektivt lidande
eller ett socialt handikapp. Alltsa finns det ingen grund for att
anta homosexualitet som en kategori i en diagnoslista for psykiska stomingar. Expertgruppens asikt vann gehor pa den amerikanska psykiatrifederationens kongress 1973. Homosexualitet stroks
fran den amerikanska sjukdomslistan. I Sverige togs motsvarande
beslut av den svenska socialstyrelsen :l.r 1979.
Annu viktigare var foljande forh:l.1lande: Spitzer blev inte bara
medlem av expertgruppen rorande homosexualitet. Han blev
oeksa en av huvudredaktorema for den omarbetning av den generella amerikanska diagnoslistan Diagnostic Statistical Manual
(DSM) III som utfordes pa 1970-talet. (Vi har sedermera oeksa
filtten DSM IfI). I inledningen till denna upplaga infors det huvudkriteriurnpa,psykisk sjukdom som Spitzer frarnfort i samband
med debatten om homosexualitet. Vilken slutsats kan vi da dra av
detta?Jo, det finns 'ettseriost analysarbete som utforts inom psykiaterkategorin och som medfort att kriteriema for sjuklighet fortydligats. Dessa 'kriterier refererar till subjektets lidande oeh invalidisering. Derefererar inte till nagon som heist avvikelse fran
normaltbeteende. Om du sa viii kan vi alltsa saga att jag iir i gott
sallskap niir jag avvisar tanken pa en social norm som vi bor utga
ifran niir vi definierar psykisk sjukdom.

I: Vi iir alltsa tillbaks tilliidande oeh invalidisering. Jag fiIr val for
tillfaIlet erkannamig besegrad. Lat oss da se om ditt eget program for halsoanalys kan hjalpa oss vidare.

TIONDE SAMTALET

Om halsans latituder
och om gransen mellan
friskt och sjukt

I: DU HAR HITTILLS mest bara antytt vagarna till en karakteristik av hiilsan. Nu kraver jag mera systematik och att du Miler
mera i tyglarna.

F:Ja giirna, men jag vill inte bli formell i onodan. Jag tror att vi
skall ta var utgangspunkt i den allmanna sjukdomsikon som vi
diskuterade i forra samtalet.Jagtror du blev ganska overtygad om
dess rimlighet. I fortsattningen kommer jag nu att kalla den for
ohiilsoikonen. Det kommer att bli viktigt att inte lata sjukdom representera hela den negativa motpolen till hiilsa.
Jag kommer ocksa att se pa hiilsan som en dimension som 10per fran ett tillstand av ideal eller fullkomlig hiilsa till ett tillstand
av maximal ohiilsa. Jag menar att det iiI missvisande att bara tala
om hiilsa och sjukdom som tva varandra uteslutande tillstand.
Det motsvarar forstas inte alls den verkiighet av mycket olika grader av hiilsa som manniskor kan befinna sig i.
I: Pa den punkten kanjag helt Mila med dig. Menjag iiI nyfiken
pa en sak. Vad star maximal ohiilsa fori AI det detsamma som dodenl
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F: Mitt svar pa fragan faller ut nar jag fOrsoker karakterisera hal-

san litet tydligare. Det visar sig da att doden inte ar det enda tillstand som representerar maximal ohalsa. Men hIt oss nu a1ltsa
grafiskt representera halsoskalan med ett streck med tva andpunkter. optimal halsa oeh maximal ohalsa.
Optimal halsa

Maximal ohalsa

I: Men raeker det verkligen med bara ett streck? Finns det inte

oeksa olika varianter av ohalsa? Bor man inte kunna skilja mellan
personer med samma grad av ohalsa men som har valdigt olika
slags ohalsa? Jiimfor t ex en poliosjuk person oeh en sehiwfren
person. De kan vara "Iika" sjuka i en a11varlighetsmening. men de
har valdigt olika slags ohalsa.
F: Du har a1ldeles ratt. Vi behover gora manga olika slags distink-

tioner. Den poliosjuke oeh den sehiwfrene skiljer sig forstas at.
dels genom att de har olika sjukdomar. dvs att deras ohalsa betingats pa valdigt olika satt. dels genom att sjukdomama slar pa
mycket skilda funktioner. Den poliosjuke oeh den sehizofrene har
ju helt skilda handikapp. Men lat oss vanta med sjukdomama oeh
istallet Mila oss en stund till halsoskalan. Jag boJjar med att
presentera halsodimensionen som en skala for aU markera den

gradjamfdrelse som vi ar beniigna att giira meUan olika hiilsotillstand. Vi sager att A ar friskare an B. Vi sager att B ar sjukare idag
an han var igar. Vi tanker oss saIedes att det finns ett slags allman
gradering av hiilsotillstilnd som vi kan giira utan att behiiva ga in
pil specifika detaljer. Fran teoretisk synpunkt ar det viktigt att ta
fasta pil denna dimension. Detaljer kan vi ga in pil narmare utifran
denna plattform.
Lilt oss dil betrakta det streck som vi just ritat, det som gar fran
optimal hiilsa till maximal ohiilsa. Kan du saga mig vad du framfdr alit saknar pa denna bild?
I: Hur ar det med iivergangen? Nar iivergar hiilsan i ohiilsa? Hur
skall vi markera den positionen pil denna kontinuerliga skala?
F: Har har vi fdrstils en kamfrilga, av manga kanske betraktad
som den viktigaste fragan: Var gar gransen meUan friskt och sjukt?
Nar har man ratt att friskfdrklara respektive sjukfdrklara? Och om
vi nu ser pil halsan som en kontinuerlig dimension, var i all varlden kan vi finna skal att placera denna magiska granslinje?
Jag skuUe vilja avdramatisera granslinjen genom att ge ett litet
historiskt perspektiv. Jag vill ta hjalp av den store antike lakaren
och filosofen Galenos, som skrev mycket Mde om anatomi och
om andra basala medicinska 1irnnen men ocksil om allman halsolara. Galenos hade en hel teori om vad han kallade halsans latitud.
Han antog precis som vi en halsodimension alltifran optimal halsa till maximal ohalsa. Men han gjorde ocksil nilgra ytterligare antaganden som vi inte ar lika hemtama med. Fiir det fdrsta letade
Galenos inte bara efter ett streck i mitten som vi ar beniigna att
giira. Han siikte inte bara efter gransen meUan friskt och sjukt.
Galenos fdrutsatte inte, som vi giir, att manniskor antingen ar friska eUer sjuka. Han menade att manniskor oOOil kan befinna sig i
ett neutralt tillstand, som varken utgiirs av halsa eUer ohalsa. Galenos bild skuUe a1ltsa flI fdljande utseende:
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} Hiilsa
}

Neutralt tilistAnd

} Ohiilsa

I: Men vad i herrans namn ar ett neutralt halsotillstand? Nar
jag och kanner mig neutral?

gar

F: Med dina fragor visar du bara att du ar helt fast i att se pa halsodimensionen som tudelad. For dig ar halsa och ohalsa kontradiktoriska begrepp; for Galenos var de kontrara begrepp, om vi
nu skall infora en logisk terminologi.
I: Skillnaden mellan kontrart och kontradiktoriskt miiste du forklara.

F:Jag kan illustrera samma sak med nagra enklare begrepp. Svart
och icke-svart ar kontradiktoriska begrepp. Svart och vitt, daremot, ar kontriira begrepp. Man kan saga att tva begrepp ar kontradiktoriska om de tillsammans uttommer en hel dimension,
som i detta fall fargdimensionen. Detta galler inte de kontrara
motsatsema. Ett foremaI miiste ju vara antingen svart eller ickesvart. Men foremaIet behover varken vara svart eller vitt. Det kan
ju vara gult eller grant. Nar vi sager att vi maste vara antingen fiiska eller sjuka, da tanker vi oss saIedes halsa och ohalsa som kontradiktoriska begrepp. Galenos hade en annan uppfattning.
I: Men nagon konkret beskrivning av ett neutralt tillstand skulle
val Galenos kunna ge.
F: Det skulle han siikert. Enligt hans tankande ar den person som
varken ar patagligt sjuk och invalidiserad eller sprudlande vital en
person i ett neutralt halsotillstand. Jag kan tanka mig att det till-

stand du befinner dig i en normal mandagsmorgon ganska val
motsvarar Galenos neutrala tillstand.
I: Skulle det alltsa kunna vara sa art de flesta av oss oftast iir neu-

trala?
F: Det ar mojligt. Du skall veta art det galenska schemat kom art
fungera i langt over I 000 ar i vasterlandsk medicin. Siirskilt under
senmedeltiden i Italien var det foremaI for manga skolastiska utlaggningar. Tilliirnpningen av det kunde sakert variera mycket vid
dessa olika tidpunkter och ocksa for olika lakare. For sornliga var
sakert den neutrala kategorin mycket stor, sa som du antyder. For
andra kanske den bara representerade ert gransomrade menan
friskt och sjukt.
I: Det iir ju fascinerande art denna ide om neutrala halsotillstand
tilliirnpats i praktiken.

F:Ja, och dessutom under mycket lang tid. Den galenska medicinen existerade under mycket langre tid av var kanda civilisation
an vad den postgalenska tiden hittills gjort.
I: Hade Galenos flera tillagg att gora till halsodimensionen?

F:Ja, han forfinade den ocksa i ett annat avseende. Han gjorde
den viktiga distinktionen menan grundlaggande och tillfalliga
halsotillstand. Galenos menade niimligen att i valje ogonblick
kan vart halsotillstand beskrivas pa tva olika nivaer. Den ena av
nivaerna ar den mera grundlaggande. Detta uttrycker vi niir vi sager att nagon i grund och botten iir frisk. Nasta niva iir den tillfalliga ener den som galler fOr stunden. Man kan vara tillfalligt frisk
ener tillfalligt sjuk. Dessa nivaer kan sedan kombineras pa t ex foljande satt: En ung flicka kan beskrivas som i grunden kiirnfiisk,
men som tillf:illigtvis sjuk i en ovre luftvagsinfektion. En aldre
cancerdrabbad person, daremot, kan kanske beskrivas som i

grunden sjuk, men som tillfalligtvis varande vid ganska god halsa.
•: Skall man blanda in de neutrala tillsti'mden i detta schema ocksa?

F:Ja, naturligtvis. Alia kombinationer ar tankbara. Man kan vara i
grunden neutral och tillfalligtvis sjuk eller frisk osv. De principiellt
mojliga kombinationema ar darmed nio.
•: Egentligen ar tanken om "halsa i grunden" och "Mlsa tillfalligtvis" en mycket rimlig tanke som vi sakert manga ganger vill uttrycka, men jag har aldrig tidigare sett den systematiserad pa detta satt.
F: Nej, det ar markligt att vi har sa svag kontakt med var idehistoria. Men detta var forstas en liten utvikning. LO.t mig arerga till huvudsparet i min diskussion och till var diskussion om granslinjen
mellan friskt och sjukt. Jag menar att denna linje inte ar en teoretisk granslinje i den meningen att den kan upptackas eller pa annat satt faststallas med hjalp av observation eller ren slutledning.
Granslinjen har framst att giira med vilken grad av halsa som subjektet minimalt /inner vara acceptabel. I det iigonblick som t ex
jag sjalv /inner mitt nuvarande halsotillstand oacceptabelt, da har
jag passerat linjen for ohalsa. Det ar oOOa - men forstas ingalunda alltid - den niva som avgiir om jag skulle vilja ha hjalp eller
inte fran sjukvarden.

Optimal halsa
Halsa
Acceptabel halsa
Ohalsa
Maximal ohalsa

Jag skulle vilja saga att detta ar den basala innebiirden av aeeeptabel halsa - dvs den niva dar gransen mellan sjukt oeh friskt
gar. Sedan kan man tanka sig andra granslinjer delvis baserade pa
denna. En viktig granslinje, sam vi kan kalla en social granslinje,
gar vid den punkt dar sjukvarden eller individens omgivning uppfattar tillstandet sam aeeeptabelt. Om du fri\gar mig am min ideologiska installning skullejag mena att sjukviirden, oeh omgivningen i allmanhet, primart Mr basera sin halsobediimning pa individens egen bediimning.
I: Men menar du verkligen pa fullt allvar att det ar individen sjalv

sam definierar granslinjen far aeeeptabel halsa? Denna grans kan
ju da variera oerhiirt fran individ till individ. Niigra ar tiilmodiga
oeh vantar myeket lange med att sjukanmala sig. Andra, deras
motsatser, aeeepterar inte den minsta skavank. Oeh hur skall vi se
pa sadana personer, bamen oeh de utveeklingsstiirda, sam iiverhuvudtaget inte kan bediima sin halsa?
F: Fiirst en viktig distinktion. Nar jag talar am en persons bediim-

ning avser jag inte detsamma sam vad personen faktiskt sager
sam svar pa en fraga. Det kan myeket val finnas en diskrepans
mellan utsaga oeh bediimning i min mening. Den griivsta diskrepansen fareligger vid den rena liignen. En manniska kan ju ljuga
am sitt hiilsotillstand liksom am allt annat. En sadan utsaga kan
inte definiera gransen far minimal halsa. En manniska kan ju oeksa, vilket inte minst lakare kanner till, iiverdriva graden av ohalsa
t ex far att vinna vissa fardelar.
Den bediimning jag har talar am ar siiledes av ett mera abstrakt slag. Det handlar am vilket tillstiind subjektet skulle finna
aeeeptabelt am han yore helt sanningsenlig oeh oeksa verkligen
tankte efter nar han gjorde sin bediimning. Men du har ratt i att
aven efter denna rensning kan stora individuella variationer fareligga. Manniskor har ju olika ansprak pa livet. Nagra kraver ett

mera idealt liv, andra kraver mycket mindre. Men, och detta ar
min poang: Till en del ar halsan just beroende pa graden av individens ansprak Genom att stalla stora ansprak pa livet baddar
man for att hamna i tillstand av ohalsa. Och det jagjust sa ar inte
bara ett empiriskt utan ocksa ett begreppsligt pastaende. Halsa ar,
enligt den analys som jag foresprakar, ett individrelaterat begrepp.
I: Nu blev jag rejalt konfunderad. Menar du att en manniskas
sjuklighet, dvs sjalva forekomsten av sjukdomar hos henne, skulle
vara beroende av hennes ansprak pa livet?
F: Sk6nt att vi antligen kan ta riktigt tag i denna fraga. Du maste

skilja mellan ohalsa och innehav av sjukdom. Jag har fors6kt att
papeka detta tidigare, men distinktionen har legat slumrande under dagens samtal. Pa satt och vis harjag ocksa dolt saken genom
att tala om granslinjen mellan mskt och sjukt. Den granslinje jag
egentligen har talat om ar granslinjen mellan halsa och ohalsa.
Det blir dock ibland sprakligt otympligt att tala om det friska och
det "omska". (Adjektivet "ohalsosam" fungerar inte heller for
mina syften.) Men vi skall a1ltsa komma ihag att var dimension
handlar om skalan mellan ideal halsa och maximal ohalsa. Annu
sa lange har vi inte pa a1lvar infort sjukdomarna i den systematiska diskussionen. Det som subjektet bed6mer ar graden av halsa.
Om forekomsten av sjukdomar kan han ofta inte saga nagot.
I: Det ar nagot ovant att skilja pa sjukdom och ohalsa pa det har
sattet. Maste vi verkligen g6ra det? Och hur gar detta egentligen
ihop med ditt begreppsanalytiska program? Var inte din utgangspnnkt det vanliga sprakbrnket? Och maste du inte halla med om
att vi ofta till vardags satter likhetstecken mellan sjukdom och
ohalsa?
F: Det ar bra att du pressar mig pa denna punkt. Den vallar ofta
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huvudbry. Lat mig da fa forklara sa noggrant jag kan. Jag hailer
naturligtvis med dig om art man ofta i dagligt tal sarter likhetstecken mellan "Pelle ar sjuk" och "Pelle har ohalsa". Men om vi
bara nagot mer synar vara intuitioner inser vi art det inte gar art
sarta ert enkelt likhetstecken dem emellan.Jag namnde redan i ert
tidigt samtal art ohalsa ocksa kan bero pa skador och defekter.
Det ar numera ocksa allmant vedertaget i sjukvarden, sarskilt
inom primarvarden, att en manniska kan ha ohalsa utan art det
foreligger nagra pavisbara sjukdomar. Slutsatsen av derta ar art
var vardagliga sprakliga intuition pa denna punkt vacklar. Da
maste man i en begreppsanalys giira en explikation som ar den
for teorin mest fruktbara. Sjalv finner jag det betydligt mera fruktbart art anvanda den mer allmanna betydelsen av ohalsa. Ohalsa
kan darmed bero pa ert Ilertal olika faktorer, varav sjukdomar tillhor de mest typiska.
I: Du menar alltsa art ohalsa kan bero ocksa pa annat an de tre
faktorer du namnt, namligen sjukdom, skada och defekt?

F:Ja, det menarjag bestamt. Ohalsa ar inte nodvandigtvis bunden
till yare sig sjukdom, skada eller defekt. En mannskas ohalsa kan
bero pa t ex existentiella problem. Daremot ar forstas sjukdomarna, skadorna och defekterna de mest typiska orsakerna till ohalsa.
Jag menar ocksa art de star i begreppsliga relationer till ohalsa,
men dock inte sa starka som din ursprungliga intuition antog.
I: Men nu har du faktiskt slunkit undan en av mina tidigare kritiska synpunkter pa dirt individrelaterade halsobegrepp. Du relaterade gransen for den acceptabla halsan till om individen accepterade sirt halsotillstand eller inte. Men tank om individen ar ert litet barn, en senildement person eller for den delen en person som
vi utomstaende anser vara psykotisk. Skall ocksa dessa personers
ord galla nar vi bedomer deras acceptabla halsa?

9+

F: Du iir skarpsynt och liirnnar inte nagra argument obeaktade.

Jag viiI da piirninna dig om nagra av de kvalifikationer jagjust har
gjort. For det forsta menade jag med halsobedomning inte detsamma som vad manniskor faktiskt sager som svar pa en fraga.
Jag talade om det tillstiind som ett subjekt finner acceptabelt om
hon Yore helt sanningsenlig och ocksa verkligen tankte efter nar
hon gjorde sin bedomning. Ett sadant bedomningsbegrepp har
inte tilliirnpning pa personer som overhuvudtaget inte kan tanka
efter, som inte kan bedoma sin situation. Sma barn, senildementa
och psykotiska personer iir exempel pa personer som just kan
sakna formaga till detta slags helhetsreflektion. I deras fall maste
en halsobedomning i praktiken utforas av en utomstaende person. Men det iir da viktigt att notera att denna maste goras ur subjektets perspektiv. Bedomaren maste forsoka se subjektets tillstiind som om han helt identifierade sig med subjektet. Varfor det
maste vara sa kommer att sta mera klart niir jag fil.r utveckla min
syn pa halsobegreppet.
I: Jag inser att jag behover se mera av ditt system for att kunna ta
stallning hiir. I niista samtal tanker jag darfor be dig ge din syn pa
den positiva halsans natur.

F:Ja, det iir viktigt att du ser pa detta samtal som ett mycket preliminiirt samtal. Niigra av de termer somjag anvant har - t ex uttrycket "anspriik pa livet" - kommer att ersattas av mera precisa
och valdefinierade begrepp. Om du har verkligt kritiska synpunkter bor de riktas mot vad som kommer och inte mot de preliminiira reflektioner jagjust givit i detta samtal.
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ELFTE SAMTALET

Halsa som handlingsformaga

samtallagt grunden till en systematisk karakterisering av halsa pa flera olika satt. Nil.gra av dessa satt har
varit negativa i den meningen att de avvisat tidigare forsiik. Vi avvisade forsiiket att bestamma halsan via en rent biologisk-statistisk eller biologisk-normativ definition. Vi har sedan forsiikt finna de typiska vardagliga ikonerna for olika slag av ohalsa. Vi fann
nagot olika ikoner for somatisk ohalsa och psykisk ohalsa, men
enade oss efterhand om att de nog trots alit hade en minsta gemensam namnare. I det senaste samtalet faststallde vi halsans
stallning som en dimension och skilde darmed mellan begreppen
optimal halsa och minimal halsa. Vi skilde ocksa ut halsa-ohalsaskalan fran begreppen sjukdom, skada och defekt.
F: VI

HAR I TIDIGARE

I: Skall vi nu ta ohalsoikonen som utgangspunkt? Ar ohalsa detsamma som lidande och invalidisering? Och 1ir halsa a1ltsa helt
enkelt franvaron av dessa ting?
F: Som en valdigt grov beskrivning stammer detta. Men sa kan
naturligtvis inte en noggrann karakterisering se ut. Du kan ju sjalv
med en gang finna problem med den definition du foreslog.

I: Ja, visst kanjag det. U.t mig biiIja: Det 1ir naturligtvis inte alit li-

dande som ar ohiilsa. Jag viigrar t ex att godta att sorg ar ohalsa.
Besvikelse oeh ilska iir inte generellt ohalsa, men bada dessa emotioner innehaIler lidande. Vi maste alltsa finna ratt slags lidande.
F: Det finns verkligen lidande av manga olika slag. Bara vissa av
dessa har direkt med ohiilsa att gora. De flesta av dina exempel pa
lidande avser emotioner. Emotioner ar kanslor som utmarks av
att de, vid sidan av sjiilva sensationen eller kiinslan, oeksa innehailer ett element av reflektion. Faekmannen kallar sadana begrepp for kognitiva begrepp. Ta t ex emotionen besvikelse. Nar
du ar besviken iir du besviken over nagot som du tanker pa eller
har tankt pa. Du kan vara besviken over att du misslyekats med
en tentamen. Besvikelsen farutsatter farstas att du ar medveten
om den misslyekade tentamen. Helt annorlunda ar det med de
enklare kiinsloma, som vi kallar sensationer. De farutsatter inte
nagon sMan tidigare reflektion. Typexempel har ar smarta oeh illamaende. For att kunna kanna smarta eller rna illa behover man
inte tanka pa nagot eller kanna till nagot.
I:

Ar det da lidande av sensationstyp som utmiirker ohalsa?

F: Detta ar i vmje fall det typiska, sarskilt for den somatiska ohiilsan. Saken iir mer inveeklad nar vi talar om psykisk ohalsa. Men
jag tror inte vi skall ge oss in pa det har. For mina syften i detta
samtal behovs det inte heller.Jag tanker namligen inte anvanda lidandet i min basdefinition av halsa oeh ohalsa.
I: Hur kan du mena detta? Smiirta oeh andra former av lidande ar

ju de mest typiska fenomenen i ohalsan. Du har ju sjalv, savitt jag
farstod dig i vmje fall, aeeepterat lidandet som en del av ohalsoikonen.

F:Ja, det harjag gjort. Lidandet finns farstas som ett element i var
vanligaste farestiillning kring ohalsa oeh sjukdom. Men lat mig
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upprepa: Nar vi skall ge en systematisk oeh sa universell karakteristik sam mojligt maste vi tanka noga efter. Du kom sjalv med
det viktiga papekandet all inte allt lidande har med ohalsa all
gora. Jag gor nu det lika viktiga papekandet all det finns ohalsa
sam inte ar direkt farbunden med lidande, i valje fall inte has subjektet.
I: Vad har du nu funnit for extrema fall?
F: Ell alldeles tydligt oeh inte sa extremt fall ar medvetslosheten.
Andra fallar de sam ar farbundna med vissa skador oeh defekter.
Det finns farlamningar sam inte ger nagra sam helst smartor; det
finns manniskor med viss typ av psykisk ohalsa som inte lider.
I: Men vad har da dessa gemensamt med ovriga former av ohal-

sa?

F:Jag menar att vi maste ta fasta pa det andra elementet i ohalsoikonen. Jag tror all ohalsans kama finns i invalidisering eller
handlingsofarmaga. Della ar det begrepp som har den storsta
ehansen all pa ell universellt sall karakterisera faltet av ohalsa.
MedvetslOshet oeh farlamningar innebar ju en myeket hog grad
av ofarmaga. Men handlingsofarmaga ar ju i hogsta grad oeksa
farknippad med lidandet. Lidande leder till handlingsofarmaga.
am man har myeket ont kan man inte fareta sig nagot overhuvudtaget. am man ar illamaende ar ens farmaga oeksa starkt begransad. Kart ullryekt: Ofarmaga till handling tyeks taeka in hela
det relevanta faltet; smarta oeh andra lidandesensationer har en
mera begransad raekvidd. Della ar inte sagt for all pa nagot sall
fameka den enorma roll som smarta oeh annat lidande spelar for
manga personer som har ohalsa.
I: Det ar alltsa handlingsofarmaga eller invalidisering som ar
nyekelbegreppet for dig i din karakterisering av ohalsa.
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F: Exakt. Ohalsan karakteriseras av m\got slags oformaga. anting-

en direkt orsakad avert inre fenomen. som i fallet forlamning. eller indirekt orsakad av smiirta. illamaende eller annat lidande.
I: Menar du oeksa art den psykiska ohalsan generellt har med

oformaga art gara?

F: Det ar i varje fall min hypotes. Spitzer oeh DSM III i USA
tyeks ju Mula med mig. Saken ar ju alldeles uppenbar i fallen depression. sehizofreni oeh de fiesta neuroser. Men aven manin.
som man kanske kan tro ar en motinstans. innebar en stor social
oformaga. Den utgors av en brist pa kontroll over den egna personen. som kan fa de mest katastrofala konsekvenser.
I: Men da ar ju den stora fragan: Nar foreligger oformaga. oeh
hur oeh vern bedomer den? Ar det en social bedomning eller
£inns nagra mera stabila kriterier?
F: Nu staller du en myeket intressant fraga som jag funderat

myeket pa. Det ar alldeles riktigt art man aldrig kan noja sig med
art tala om oformaga eller invalidisering. Har har den amerikanska psykiatrimanualen DSM, som jag tidigare namnde. myeket
ogjort. Oformagan maste stallas i relation till en norm. till en riktlinje som kan konstituera en frisk niva. Den friske maste kunna
hora, se. rora sig. tala, forsta oeh utfora en lang rad andra handlingar pa ert alldeles bestiimt sart for att kunna anses ha nart den
friska nivan. Om vi inte har nagon sadan frisk miniminiva. ja da
kan vi inte heller tala om oformaga i nagot av dessa avseenden.
I: Nu talar du om norm igen. Skall vi behova ta om normalitets-

resonemanget igen?
F: Nej.jag hoppas art var diskussion tidigare skall ha omojliggjort
forslaget art lata den statistiska normaliteten utgora norm for
mansklig formaga. Men det ar klart att vi behover nagon norm el-
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ler riktlinje av rent logiska ska!. Om man sager att ml.gon ar oformogen i ett visst avseende, ja da maste man kunna ange vad den
positiva formagan skall innebara i detta avseende.
I: Hur hittar vi da den riktlinjen?

Ar

det ett samhallsbeslut att
faststalla en sadan norm? Och nar ar ett sadant beslut rimligt?
F: Nej, det ar inget samhallsbeslut. Du vet mycket val att det inte

finns nagra myndigheter som i detalj faststaller hur mycket man
skall kunna hora, se, forsta, tala eller pa annat satt gora for att anses vara frisk. (Undantag galler krav som stalls pa personer som
skall fullgora mycket speciella funktioner, sasom brandman, sjoofficerare och flygare.) Nagra sadana angivelser finns inte ens i
WHO:s handikappklassifikation fran 1980, som ar det dokument
som i sa fall skulle komma narmast.
I: Men kan man inte saga att samhallet, i form av en behandlande lakare som sjukskriver en person, fattar ett beslut om var sadana nivaer skallligga?
F: Man kan kanske saga att lakaren fattar sadana beslut i det indi-

viduella fallet. Men han uppstaller ingen generell norm for hela
befolkningen. Dessutom ar ju det beslut han fattar inget godtyckligt beslut. I det typiska fallet samtalar han och forhandlar med en
patient, och de finner tillsammans att patienten ar i behov av halso- och sjukvardens hjalp och atgarder.
I: Ar da ohalsan ett tillstand vid vilket det finns ett hjalp- och atgardsbehov?
F: Det ar i alIa fall en bra utgangspunkt for tanken. En person ar i

ohalsa da hon, av orsaker som harror fran den egna personen,
inte klarar av sin livssituation sjalv. Det ar viktigt att papeka att saken just galler den egna livssituationen. Individers livssituationer
kan variera enormt. Du kan for din inre syn mi\la upp hur varda-
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gens krav skiljer sig mellan en statsminister, en biskop, en lantbrukare, en metallarbetare, en sjoman, en kokerska, en arbetsterapeut, for att bara ta nagra exempel. Just pa grund av denna variation kan man inte uppstalla helt generella normer for vad den friske skall kunna gora i olika avseenden. En frisk statsminister maste kunna gora delvis andra saker an en frisk metallarbetare. I vissa
avseenden kravs mer av statsministern, i andra avseenden kravs
mer av metallarbetaren.
I: Men menar du verkligen att normerna for det friska skulle vara
helt individuella?
F: Men en sadan asikt kan val knappast anses revolutionerande?
Efter denna modell har sakert de fiesta kloka distriktslakare och
distriktsskoterskor arbetat i alia tider, sarskilt i rehabiliteringsarbetet. Rehabilitering innebar ju att il.terfora en manniska till en
niva sa att hon skall kunna leva sitt gamla liv. eller ett liv salikt det
gamla som mojligt.
I: Men detta innebar ju bl a att man strangt taget inte kan faststalla halsa eller ohalsa hos en person utan att kanna till valdigt
mycket om henne. Man maste kanna till en stor del av personens
livssituation och am de krav sam denna situation staller.
F: Utmarkt. Jag tror jag snart kan anstalla dig i min upplysnings~anst. I vaJje fall kan man inte sakert faststalla nar positiv halsa foreligger forran man kanner personens livssituation och dess krav.
Ibland, och sarskilt i grava fall, kan man dock sakert faststalla att
ohalsa foreligger utan sadan allsidig kunskap.

I: Hur menar du da?
F: Betrakta t ex den medvetslosa manniskan eller den manniska
sam av andra skill inte kan kommunicera med sin omgivning. Eller tank pa en person som inte alls kan forflytta sig. I sadana fall
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kan man helt sakert saga att personen har ohalsa av det enkla skalet att aHa tankbara livssituationer kraver sadana formagor som
denna person saknar.
I: Man skulle alltsa kunna tala om ett universellt manskligt mini-

mum. Om manniskor faller under detta minimum maste de ha
ohalsa oavsett livssituation och krav.

F:Ja, det maste finnas ett sadant minimum, aven om det ar ganska svart att formulera dess granser exakt. En viss basal kommunikations- och rorelseformaga maste vara ett minimikrav. Men
sedan foljer en omfattande zon inom vilken de fiesta behover en
storre formaga, men nagra fa faktiskt inte gar det. Vad jag avser ar
att det finns manniskor som lever ett mycket skyddat och kravliist liv och som faktiskt kan klara sig val med ganska begransade
formagor.
I: Det finns nagot i uttrycket "min livssituation kraver formaga x"

som ar otillfredsstallande om man skalilata det utgora kriterium
for nar halsa eller ohalsa foreligger. Det ligger nagot statiskt i dettao Skall man nodvandigtvis alltid relatera manniskor till deras befintliga livssituation? Tank om livssituationen ar bedrovlig och
borde forandras. Tank om personen lever sitt liv som alkoholist
eller prostituerad. Det yore ju absurt att lata de fOrmagor som
kravs for att leva sadana liv utgora likare for vad deras halsa skall
innebara.
F: Visst. Manniskor kan leva i elandiga situationer. De kan ocksa,
aven om utgangspunkten inte ar sa elandig, ha arnbitioner att forandra sina liv, att utveckla sig. Sadant maste man ocksa inom rimliga granser ta hansyn till inom halso- och sjukvarden. I min formella karakterisering av halsa anvander jag danor inte heller uttrycket "livssituationen kraver". Som ett steg i vart resonemang
fungerade det dock ganska bra.
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I: VI1ket ar da det uttryek sam du sjalv faredrar?

F:Jag kammer att faresla uttryeket "vitalt mal". En individs vitala
mal inkluderar myeket mer an vad livssituatianen kraver, sam vi
nyss uttryekte ass. Genom att hanvisa till en persons vitala mal
kan vi ta hansyn till hennes pasitiva farandringsarnbitianer. Samtidigt inkluderar naturligtvis de vitala malen alldagliga krav sam
hor till den givna situatianen. For de fiesta manniskar ar det vitala mal att hillla fast vid sin farnilj, att ba kvar i sin bastad, att behillla sitt arbete, men aeksa sadana saker sam att fullfalja sin utbildning aeh att utveekla sin nuvarande arbetssituatian. De vitala
malen inkluderar bade statiska aeh dynamiska mal.
I: Men vad ar egentligen ett vitalt mal?
F: De vitala malen ar de mal sam ar sarskilt viktiga far persanen
att na eller bibehalla. Om inte dessa mal kan nils rar det kansekvenser far personens livstillfredsstallelse.

I: Milste alltsa de vitala malen uppnils far att persanen skall bli
Iyeklig?

F:Ja, sa kan vi saga, men det ar viktigt att kamma ihilg att vi talar
am ett slags minimallyeka. Det ar ju valdigt myeket vi skulle vilja
ha aeh sam, am vi far det, skulle farhoja var lyeka. En lonefarhojning, ett brev fran en k1ir person, litet sol till semestern, allt kan vi
onska aeh ra realiserat. Men det ar inte alit av detta sam utgor vitala mal. Alit ar inte farutsattningar far att vi skall fartsatta att leva
ett dragligt liv, dvs far att vilr minimala Iyeka skall vara siliad.
I:

Ar det ett slags basbehav du ar ute efter?

F: Detta uttryekssatt kan kanske leda dig ratt. Problemet ar bara,
sam fiera farskare har visat, att behavsbegreppet inte ger ass nagot tydligt svar. Att saga att nagan har ett behav ar att saga nagat
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ofullstandigt. Nar man har ett behov, sa har man ett behov av nagot (behovets objekt) far nagot (behovets mal). Vi har t ex ett behoy av mat far att kunna overleva. Har fungerar alltsa overlevnaden som behovets mal. Mojligen menar du med basbehov behov
far just overlevnad. Men detta m:l.ste vara otillrackligt om vi syftar
till en karakterisering av halsan. Som vi redan resonerat oss fram
till m:l.ste hiilsa vara nagot mer an farm:l.ga till overlevnad. Det ar
det som ligger harutover som jag vill fanga med de vitala malen.
For att vara vid hiilsa maste man ha farmagan inte bara att overleva utan ocksa att leva ett dragligt liv mot bakgrund av rimliga
omstandigheter.
I: Ja, vad ar det far omstandigheter som du avser har?
F: Det ar egentligen inte sa konstigt. Varje g:l.ng man noggrant beskriver en farmaga eller ofarmaga sa maste man tala om under
vilka omstandigheter den giiller. Du kan ju t ex inte lasa under vilka omstandigheter som heist. am du standigt stOrs av oljud eller
av nagon som p:l.kallar din uppmarksamhet da upphor din lasning. Du kan inte heller ro ut i en roddb:l.t under vilka omstandigheter som heist. am det ar full orkan pa sjon som du skall ro pa
kommer du ingen vart. Likval sager du att du har farmagan bade
att l:l.sa och att roo Nar du sager detta maste du ha nagon typ av
omstandigheter i tankarna. Ofta talar vi om "normala" omstandigheter, men i var diskussion tror jag att vi skall undvika denna
term.

I: Du valde alltsa att istiillet tala om "rimliga omstandigheter".
Vad vill du markera med detta uttryck?

F:Jag vill markera att den som tillskriver en manniska halsa havdar att denna manniska kan na sina vitala mal inom ramen far
omstandigheter som talaren uppfattar som rimliga. Detta beho-
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ver inte innebiira att omstandigheterna iir statistiskt vanliga. Det
finns ju statistiskt ovanliga omstandigheter som inte behaver satta sa myeket hinder i vagen for manniskors handlande.
I: Men "rimliga omstandigheter" ar val inte ett siirskilt upplysande uttryek?

F:Jo. det iir upplysande pa en viktig punkt. Det sager att avgransningen av klassen av omstandigheter inte ar fran baJjan given.
Den avgransningen gars normativt av talaren. Har har jag alltsa
ett viktigt skiil till att tala om hiilsa som ett varderelaterat begrepp.

I: Men om talaren avgar omstandigheterna hur skall vi da kunna
ha en kommunikation mellan manniskor; hur skailiakare kunna
kommunicera med varandra? Maste vi inte tillsammans bestiimrna oss for en viss klass av omstandigheter som skall uppfattas
som rimlig?
F: Alldeles riktigt. LM mig fi\ fortydliga vad jag forsaker gara med
min karakterisering av hiilsobegreppet. Min utgangspunkt iir ett
begrepp som iir givet i vardagsspraket. Det ar ett begrepp som aldrig fran baJjan givits en exakt tolkning. Det har i flera avseenden
ganska appna granser. Jag vill i min basanalys behalla myeket av
denna appenhet, aven om jag samtidigt hoppas att jag gar viktiga
klargaranden. bl a genom att jag pavisar de avseenden i vilka appenheten bestar.
Det finns vardagsanvandningar av halsobegreppet dar de problem uppkommer som du antyder. Talaren T sager att P inte iir
fullt frisk diirfor att han inte helt klarar av sitt arbete. Talaren TI
menar diiremot att P iir fullt frisk oeh forklarar P:s skenbara oformaga med hanvisning till vissa omstandigheter pa P:s arbetsplats
som TI inte finner rimliga. Talarna T oeh TI ar oense i sin rimlighetsbedamning. Sadana problem kan naturligtvis undvikas oeh
maste i hog grad undvikas inom sjukvarden oeh i hiilso- oeh sjuk-

vardsforskningen. Man kan pa olika satt skarpa de befintliga begreppen. Till detta amne vill jag aterkomma.

I: Ja, det skall du ta gora. Men nu ar jag nyfiken pa att verkligen ta
se din haIsodefinition precist formulerad.
F:Ja, jag foreslar foljande: En person P har opti11Ul1 hiilsa (iirftll-

komligtfrisk) om, och endast om, P iir sa beskaffizd (biologiskt och psykologiskt) att hon har en andra ordningensfiirmdga att, givet nmliga
omstiindigheter,fltverkliga alia sina vitola mdl
I: Ja, har serjag flera av de basbegrepp som vi just diskuterat samlade. Men det har tillkommit atminstone en egendomlig krumelur. Vad i allsindar ar en "andra ordningens handlingsformaga"?
Vanor inte "formaga" ratt oeh slatt?
F: For alia vanliga syften raeker det med "formaga" ratt oeh slatt.
Det finns emellertid situationer nar vi hamnar i problem om vi
bara beaktar en persons aktuella formaga. Vi kan betrakta foljande exempel: En tioarig pojke har av nagon anledning aldrig tall

lara sig all eykla. Han kan alltsa inte cykla. Sa flyttar hans familj
till en avlagsen plats i Norrland dar det omedelbart blir vitalt att
kunna eykla till skolan. Under en kort overgiingsperiod, innan
han 1m sig eYkla, blir pojken handikappad oeh maste transporteras av sina foraIdrar till skolan. Det vore emellertid egendomligt
all saga all han inte har full balsa. Han har givetvis den basala formagan all lara sig CYkla, dvs han har en andra ordningens formaga all cykla.
Vi kan finna manga liknande exempel fran en invandrares liv.
En invandrare som kommer till en ny kultur saknar helt pliitsligt
manga aktuella formagor. Han kan inte tala sprilket, kanner inte
till juridiska forhallanden oeh kanner inte manga av det nya
landets konventioner. Invandraren kan danor vara myeket handikappad i denna situation. Oftast har han anda formagan all lara

I06

sig alia dessa ting. Invandraren har danned en andra ardningens
forrnaga att klara sig i det nya samhiillet. SaIedes kan vi tillskriva
hanam hiilsa.
I: Ja, det hade varit absurt att saga att invandraren inte har hiilsan
bara diirfor att han av kulturella skal inte kan klara sig sjalv i den
nya miljiin.
F: Du tyeks alltsa haIla med mig i min diskussian.
I: Lat ass saga att jag forsiiker folja med i din tankegang. Annu sa
lange iir det for myeket att saga att jag haIler med. Jag maste utsatta dina ideer for en myeket hiirdare priivning.

F:Jag forutsatter att du biiIjar redan i nasta samtal.
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TOLFTE SAMTALET

Mer om vitala mal

I: DET TAR TID att smalta alia dina forslag och analyser. Jag tror
nu att jag forstar varfor du har landat vid vitala m:l.l och har avvisat ideerna bade am situationskrav och am basbehov. Men jag
tror att vi maste granska tanken am vitala m:l.l mycket narmare.
En forsta viktig fraga galler am dessa m:l.l maste vara medvetna
m:l.l. Avser du med vitala mal sadana sam manniskor medvetet
uppstallt for sig sjalval
F: Manga vitala mal kan vara medvetna. De fiesta iir ocksa avsiktliga. Men tank pa att skilja mellan dessa begrepp. Det finns omedvetna avsikter. Inte minst Freud kunde ju visa att vi inte alltid iir
medvetna am vad vi avsiktligt gor.
I: Men finns det inte manga manniskor sam aldrig uppstaller nagra m:l.l i livet, eller sam bara staller upp mycket triviala och kortsiktiga m:l.ll De kanske bara tanker pa behoven under de narmast
liggande timmarna, sam att skaffa mat for dagen, se till att det inte
regnar in i huset eller forsvara sig mot en inkriiktare.
F:Jo, det finns sakert manga i viirlden sam inte har fier medvetna
m:l.l. Men det iir oftast mycket latt att visa att de hiiruWver maste
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ha vissa grundl1iggande avsikter. De har praktiskt taget alltid den
grundl1iggande avsikten att leva ett sa langt liv som mojligt och
ocksa att leva ett sa dragligt liv som mojligt. De har oftast ocksa
atskilliga fler specifika avsikter, t ex att bo kvar i sitt fadernesland,
kanske ocksa i sin fadernebygd. De avser sakert ocksa manga
ganger att fortsatta att leva tillsammans med sina nara och kara.
I: Men finns det inte manniskor som inte ens har dessa grundlaggande avsikterl Jag tanker pa sma barn och farstandshandikappade manniskor. De kan ofta inte farestalla sig ting utanfar det som
finns omedelbart infar demo Det ar val mycket langsokt att tillskriva dem avsikten att leva ett sa langt liv som mojligt eller att
leva kvar i sin fadernebygd.
F: Nej, de har knappast sa iangsiktiga avsikter. Men det yore fel
att helt franskriva dem avsikter. Redan ett mycket litet spadbarn
uppvisar avsiktligt beteende. Hon griper efter nagot som hon vill
ha. Hon vfujer sig far nagot som skrammer henne. Hon soker sig
till den varme och omhet som mamman kan bereda henne.

I: Skulle du alltsa vilja saga att ocksa spadbarnet har vitala mall

F:Ja, sjalvklart maste jag saga det om jag hoppas att min teori
skall kunna vara generell. Spadbarnet maste kunna gripa, det
maste kunna suga, det maste kunna yanda sig far att vi skall saga
att det har halsan.
I: Men vad ar det da mera exakt som utmarker de vitala malen?

Vi har ju massor med avsikter, ibland de mest triviala och tarvliga
avsikter. Men dessa kan ju inte alia uppfYlla kraven pa att vara vitala mal, atminstone inte om din teori skall vara intressant. Maste
det far ovrigt vara sa att alla vitala m:l.1 motsvaras av avsikter?
F: Nej, det ar farstas inte sa att alia vara avsikter konstituerar vita-

la mal. Vi har, som du sager, manga triviala avsikter. Vi bor emel-

lertid skilja mellan olika sorters trivialitet. Med triviala avsikter
och handlingar menar vi ibland vardagens avsikter och handlingar. Men manga av dessa ar ju livsviktiga. Det ar livsviktigt for ass
att ata vara mal mat am dagen, det ar livsviktigt for ass att fa varme am vintern och att fa vila pa natterna. Dessa vardagens mal ar
logiska konsekvenser av vart vitala mal att overleva. De tillhor
medlen for att overleva och kan darfor sjiilva sagas vara deriverade vitala mal. Men det ar inte alia vardagliga handlingar sam har
en sadan central plats. Vi gar sma saker hela dagarna sam inte utgar delar av en mera langsiktig plan. AUt detta ligger utanfor de
vitala malen, yare sig vi talar am grundlaggande eller deriverade
sadana.
Du fragade ocksa am alia vitala mal maste motsvaras av avsikter has individerna. Nej, det behover inte vara sa. Vissa manniskor kan ha vitala mal sam de inte ens omedvetet avser att uppna.
I: Nu blir jag mycket forbryllad. Varfor anviinder vi da overhuvudtaget termen "mal"! Och hur kan vi tillskriva en viss person
ett mal sam han inte ens avser att uppna!

F: Du ar nag har fast vid den i och for sig vanliga anviindningen
av "mal" sam ett medvetet och avsiktligt mal. Mitt begrepp mal ar
frikopplat fran bade medvetande och avsikt. Samtidigt har jag
framhallit att i det typiska fallet ar en persons vitala mal ocksa avsiktliga mal.
I: Men vilken ar da den formella definitionen av begreppet vitalt
mal!

F: Med eft vitalt mdlflir personen P menarjag eft ttllstdnd i varlden
som ar sddant aft det utgiir en niJdvti"ndigflrutsattningflr P:s Idngsiktiga minimala lycka.
I: Det har var nagot att bita i. Lat ass boIja med "tillstand i varl-

no

den". Menar du verkligen var sam helst i varlden? Kan jag ha ett
vitalt mal sam rar tillstaudet pa Galapagosaarna eller pa Granland?

F:Jag vill inte utesluta detta Det ar farstas mycket osannolikt att
du har vitala mal sam rar Galapagosaarna eller Granland. Men
jag kan mala upp ett fall nar detta ar majligt. Vi kan tanka ass att
du faktiskt arbetar sam bistaudsarbetare pa Galapagosaama,
skaffar dig mauga vauner dar och engagerar dig i landets utveckling. Det finns farhallanden sam du trar att du faktiskt kan paverka dar och sam du i hag grad anskar paverka. I ett sadant fall ar
det helt naturligt att du formar ett vitalt mal sam rar livet i detta
land.
I: Nu sa du "formar" ett vitalt mal. Det lat sam ett medvetet beslut.
F: Det kan vara ett medvetet beslut men behaver inte vara det.
Ett vitalt mal kan t ex uppsta genom att man faralskar sig i en person. Och en fariilskelse ar siillan ett resultat av ett beslut.Jag medger att ordet "forma" kan tolkas sam en avsiktlig handling. Vart
svenska sprak ar ibland otillrackligt am man vill farsaka uttrycka
nagot exakt pa ett kortfattat satt.
I: Nar du niirnnde fariilskelsen inser jag omedelbart att vissa vitala mal maste kunna vara tillfalliga. Folk byter ju onekligen ibland
objekt far sina fariilskelser.

F:Ja, det finns inget i begreppet vitalt mal sam famtsatter bestiindighet. Vissa, de mest grundlaggande vitala malen ar bestandiga
has de allra fiesta av ass. Andra ar tillfalliga. Svaret pa den har fragan kompliceras litet avatt de vitala malen kan beskrivas pa olika
abstraktionsnivaer. Kanske ar det sa att karlek (abstrakt) ar ett bestiindigt vitalt mal far en viss person. (Jag ar far avrigt bajd att Ira
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att det ar ett universellt besHindigt vitalt mal.) Daremot ar kiirleken till en viss person kanske ett mera tillfalligt vitalt mal.
I: Nu kom ordet "universell" in i bilden. Hur ar det med olika
manniskors uppsattningar av vitala mal. Liknar de varandra. eller
ar de mycket olika?
F: Det har ar en fraga som i fOrsta hand maste utredas empiriskt.

Men nagot kan vi forstas saga med vir vanliga livserfarenhet och
genom rent tankearbete. De grundlaggande vitala malen. de som
rar den rena averlevnaden. ar universella. Troligen ar ocksa vissa
andra mal universella eller niistan universella Men det ar klart att
vi ocksa kan finna stora individuella skillnader. Frarnfor alit giiller
detta. som jag papekade nyss. nar vi skall beskriva malen mera
specifikt och konkret. Det ar allra lattast att se sadana skillnader
nar vi tanker pa hur olika arbetssituationer manniskor har. For en
sjakapten ar det ett vitalt mal att fl\ sina batar i hamn. For en
byggmastare ar det ett vitalt mal att uppfora sina hus. For en forfattare ar det ett vitalt mal att skriva fardigt sina backer.
I: Men forhallandet att manniskors uppsattningar vitala mal delvis ar olika f'ar forstas viktiga konsekvenser for hiilsobegreppet.
En sjakaptens halsa ser darmed nagot annorlunda ut an en forfattares. Ar inte det en ganska konstig konsekvens? Skall inte hiilsan
vara lika for oss alia?
F: Varfor tycker du att den konsekvensen ar konstig? Tank ett
agonblick pa vad den medicinska rehabiliteringen syftar till. Den
syftar till att aterfora manniskor till en situation dar de kan skata
sig sjiilva. sitt hushall och sitt arbete. (Det finns forstas Hera syften.
men tillat mig forenkla.) Alltsa maste rehabiliteringen ta hansyn
till vad det ar for slags arbete som personen har. Om en viss fardighet ar viktig eller alldeles oundganglig i detta arbete maste
denna uppavas sarskilt. Malen for rehabiliteringen maste rimli-
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gen vara m\got olika i de enskilda fallen. Full halsa maste betyda
nagot olika saker i de olika fallen.
Jag tror att din undran delvis beror pa att du framfor dig ser en
karikatyr av hur denna rehabilitering skall ske. Du kanske ser
framfor dig hur man har sarskilda rehabiliteringscentra for sjokaptener och sarskilda for forfattare, dar man intensivt inriktar sig
pa deras sararter och inte pa nagot annat. Detta ar forstas en karikatyr och inget annat. Vi maste komma ihag att sjokaptenen och
forfattaren har massor gemensamt; de har troligen en stor overensstammelse vad avser de fiesta vitala mal. Vi borju komma iMg
att ocksa en sjokapten behover kunna skriva. Han kanske dessutom rakar vara valdigt litterart intresserad. Aven forfattare har batar, atminstone segelbatar, och kan behova utfora nagra av de
handgrepp som tillh6r batlivet. En konsekvens av detta ar att
mycken rehabilitering maste sikta mot for manniskor gemensamrna mal. Min avsikt var barn att papeka att vissa vitala mal ar individspecifika och att i konsekvensens namn viss rehabilitering bor
vara av ett individuellt slag.
I: Jag tror jag forstar dig pa denna punkt och tar kanske MBa
med. Halsan kan kanske se nagot olika ut hos olika individer.
Men nu aterstar den fraga som jag tror du maste bava infor. Hur
avgor vi egentligen vilka de vitala maJen ar hos en viss person?
Nar exakt overgar ett maJ till att bli vitalt, och nar upphor det att
vara vitalt? Vi tar val agna ett sarskilt samtal at detta.

TRETTONDESAMTALET

Om den minimala Iyckan

F: DU SLUTADE forra gangen med att stiilla den kanske mest
grundlaggande fraga sam rar min och alia andra rivaliserande holistiska halsoteorier. Fragan kan formuleras pa litet olika satt. Det
mest vardagliga ar foljande: Hur skall vi avgara vad den friske
skall kunna gara for att vara frisk? Eller med min terminologi:
Hur skall vi finna P:s vitala mal?
I: Ja, du harju stangt darrarna for att bara fraga P. Han kan ju, har
du sagt, vara omedveten am sina egna vitala mal.
F: Teoretiskt har du ratt. Jag kan inte naja mig med att bara fraga
hanam. Men samtidigt har jagju havdat att i det typiska fallet vet
P mycket viil am sin uppsattning vitala mal. Rent praktiskt kan
man manga ganger komma langt med att stiilla fragor till manniskor. Men ibland, som du sjiilv papekat, maste man ocksa tillgripa
andra kunskapskiillor. Den viktiga utgangspunkten ar forstas sjiilva kriteriet pa nar ett vitalt mal foreligger. Efter mycket funderande fram och tillbaka fann jag ingen annan begreppslig utgangspunkt an lyckobegreppet. Ett mal ar ett vitalt mal om det star i en
stark relation till innehavarens lycka. Sjiilv uttryckte jag det som
en nadvandig forutsattning. Ett mal ar vitalt for P om det ar en

nadvandig forutsattning for P:s framtida langsiktiga lycka.
I: Varfor har du med langsiktigheten har?

F: Helt enkelt danor att lilngsiktigheten ar viktig for ass. Ett mal
sam ar nadvandigt for min lycka under tva timmar, men egentligen inte mer, milste betraktas sam mycket lattviktigt.
I: Men nar kan man anse att ett mil.! ar langsiktigt? Rar det sig am
en vecka, en milnad eller ett ar? Eller, kraver du for resten av livet?
F: Detta ar en omajlig, och skulle jag vilja saga, ganska meningslas fril.ga att stlilla till mitt projekt sam ar ett begreppsanalytiskt
projekt. Det ar klart att vi pa denna punkt inte kan fl\ nagot exakt
besked genom en ren analys av halsobegreppet. Daremot kan vi
naturligtvis stipulativt bestamma ass for en precisering pa denna
punkt. Detta tillhar det viktiga operationaliseringsarbete sam
man maste foreta inom bade forskning och sjukvard am man vill
fl\ ett nagorlunda precist hlilsobegrepp. Personligen anser jag
dock inte att man skall agna alltfor mycket eftertanke at just denna tidsdimension i den generella beskrivningen av halsa. En anledning ar naturligtvis att ocksa tidsdimensionen har en individuell aspekt. Att vara lycklig under en bestamd men mycket kart
tidsperiod kan i sig vara vasentligt for vissa manniskor. Det kan
t ex vara viktigt for en mycket gammal och bracklig mormor att fl\
vara lycklig under sitt barnbarns brallop, sam kanske inte pagar
under sa milnga timmar.
I: Men lat ass sa betrakta uttrycket "minimallycka" sam finns i
din begreppsbestamning. Varfor detta? Dessutom forstar jag inte

vad minimallycka ar.Jag brukar aldrig saga att jag kanner mig minimalt lycklig.
F: Nej, jag hoppas att du oftast ar nagot mer an minimalt lycklig.
Jag tycker heller inte am uttrycket "minimalt lycklig". Det ar en av

de terminologiska konstruktioner som man ibland tvingas till for
att tillfredsstalla vissa precisionskrav. Det finns dock en, hoppas
jag, mycket tydlig tanke bakom termen "minimal" lycka. Enkelt
uttryckt ar det den foljande: Halsan ar inte tillracklig for fullstandig lycka. Du kommer ihiig hur jag avvisade WHO:s definition.
Delvis samma synpunkter galler har. Viirt halsobegrepp ar knutet
till vara fYsiska och mentala formiigor. Aven om vi har de basta
siidana formiigor, och ocksii utnytljar dem, kan detta inte garantera att vi blir fullstandigt lyckliga. Lyckan beror forstiis ocksii pii
gynnsamma omstandigheter, och skall vi nii en riktigt hog grad
av lycka behover vi vara osedvanligt lyckosamma.
I: Jag tycker jag anar att du har en ganska fYrkantig och nastan
primitiv lyckoteori. Menar du att lycka ar ett slags hopfogning av
handlingsformiiga och lyckosamma omstandigheter?
F: Det ar mojligt att jag har en primitiv lyckoteori. Men jag tror
att din reaktion just nu ar betingad av att jag tvingas uttrycka mig
schematiskt. Om man forsoker vara klar i sitt &amstallningssatt
&amstiir man mycket latt som fYrkantig. Klarheten tar bort alia
poetiska dimensioner. Siidant blir sarskilt tydligt nar man talar
om ting som pii miinga satt beskrivits bast av poeter.
I: Varfor overliiter du dii inte helt till poeterna att definiera lyckan?
F: Nu blir du helt omojlig. Jag sa att poeterna "pii manga satt" beskriver lyckan battre an andra. Det innebar inte att poeterna iir
battre an t ex filosofer pii att reda ut relationen mellan halsa och
lycka.

I: Men liit oss dii gil. tillbaka till din bild av lyckan. Ar lyckan ett
slags konglomerat av handlingsformaga och gynnsamma omstandigheter?
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F: Nej, inte riktigt. Lyckan kan vara en konsekvens av handlings-

formaga, utovande av denna handlingsformaga och gynnsamma
omstandigheter. Men lyckan kan ocksa vara en konsekvens enbart av mycket gynnsamma omstandigheter. Vi kan ju t ex fl\ gavor, och nu menar jag inte bara konkreta giivor utan ocksa andliga giivor. For den kristne t ex kan lyckan uppsta nar han kommer
till insikt om de religiosa sarnmanhangen, omJesus som varldens
fralsare. Och detta senare 1ir ju ett starkt exempel pa lycka som
inte 1ir resultatet av nagon handling fran personens sida.
I: Att vara frisk 1ir siiledes inte enda sattet att na lyckan.
F: Nej, var teori skulle ju vara alldeles absurd om vi kom till ett sa-

dant resultat. Halsa ar absolut inte identisk med lycka. Det ar inte
heller en nodvandig forutsattning for lycka. Daremot 1ir halsa en
viktig bidragande orsak tilllycka. Under vanliga omstandigheter
kan den friska manniskan na langt i sin stravan efter lycka. Detta
hindrar inte att brist pa halsa i viss utstrackning kan kompenseras.
Personer med begransad handlingsformaga kan hjalpas. De kan
ges speciella mojligheter for att klara av sina dagliga behov. Halso- och sjukvardens rehabiliteringspersonal arbetar ju hart med
detta. Sarskilt arbetsterapeuterna bidrar till att den sjukes yttre
forhiillanden skall fungera. Den handikappade kan fl\ hjalpmedel;
hennes arbete liksom hennes bostad kan anpassas for att hon
skall kunna lOsa sina uppgifter. Men det ar naturligtvis inte bara
ting som dessa som kan ge lycka.Jag antar att du inte bara glader
dig over att du kan fungera och arbeta.
I: Nej, men jag hiiller med om att handlingsformagan ar basal
ocksa for lyckan. Det slilr mig att vi nog behover saga mer om
lyckans natur for att vi skall fl\ en riktig forstaelse av ditt halsobegrepp.

FJORTONDE SAMTALET

Om Iyckans natur

din asikt att vi mliste saga mer om lyckan. Inte
minst vill jag gama tvatta bort mitt rykte hos dig attjag har en fYrkantig lyckouppfattning. Kanske kan vi boIja med din observation att handlingsfarmaga anda verkar vara en villdigt viktig komponent far var lycka. Som du vet har vi en mycket namnkunnig
fareglingare som gick annu langre an vi i att koppla samman
handling och lycka. Aristoteles menade att lyckan ar identisk
med mansklig aktivitet som upp/)'lIer vissa villkor. Aristoteles
placerade alltsa lyckans kama, eller lyckans ontologi, pa ett annat
stillle an vi vanligtvis gor idag. Vi uppfattarju vanligen lyckan som
en kansla, medan lyckan far Aristoteles inte hade nagot med vlirt
kansloliv att gora.
F:JAG DELAR

I: Finner du nagon anledning att atergli till Aristoteles lyckobe-

grepp?
F: Nej, det gor jag inte. Framfar alit menar jag att det yore ett

hopplost faretag att farsoka reformera ett sprlikbruk som blivit sa
cementerat som vlirt pa denna punkt. Det ar ocksa cementerat
inom filosofin. En av de mest inflytelserika etiska teoriema, utilitarismen eller lyckomoralen, antar ett lyckobegrepp dar lyckan ar
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en kansla eller en klass av kanslor. Hela detta tankande kan inte
refonneras i en handvandning.
I: Har vi da nagot att lara av Aristoteles?

F:Ja, vi har fantastiskt mycket att lara av Aristoteles, ocksa pa
manga andra omraden an detta. Han var ju en foregangare inom
nastan alia av den modema filosofins avdelningar. Vid sidan av
sina arbeten inom vaWirdsteori och etik kan man saga att han
grundlade logiken, semantiken och vetenskapsteorin. Men om vi
nu skall halla oss till fragan om lyckans natur kan man saga att
han anda ger oss viktiga insikter. Aven om vi inte skulle dela Aristoteles lyckobegrepp kan vi ganska latt oversatta hans observationer till vart spn'k. Nar Aristoteles t ex sager att det ar den mattfulla och danned dygdiga aktiviteten sam utgor lyckan kan vi latt
se att det ar en sadan aktivitet sam utgor en forutsattning for varaktig lycka i var mening. Aristoteles antog for ovrigt ocksa detta.
Den dygdige mar ocksa val i den meningen att han har behagliga
upplevelser.
I: Ar detta sjalvklart? Varfor skulle den mattfulle vara den sam alltid mar bast? Jag tycker att det later sam ett ganska trakigt liv. Ar
det inte det variationsrika och spannande livet sam ar det lyckligaste?

F:Jag hiivdade inte att Aristoteles svar skulle vara ett tillrackligt
svar pa var fraga am vad sam skapar lycka.Jag menade bara att vi
har saker att lara av honom aven am vi ser pa hans text framst
fran synpunkten vad sam utgor betingelserna for lycka. Jag tror
du har ratt i att ett varierande liv och ett liv med ett visst moment
av spanning ar viktigt for en hog grad av lycka. Men du kan inte
havda att detta skulle vara basen for lycka?
I: Hur menar du da?

F: Hur lyeklig blir man av variation oeh spanning om man inte
har grundtrygghet? Det ar ju forst nar alit riktigt viktigt i livet fungerar som man overhuvudtaget kan boIja tanka pa variation oeh
spanning. Tank dig att du forlorar ditt arbete eller att du forlorar
din familj. Vilken gladje har du da av ett spannande liv?
I: Jag medger att saken ar komplieerad. Vilket reeept pa lyeka har

du da att gel

F:Jag har inget genomtankt reeept pa lyekan. Men jag vill oeksa
framhalla for dig att viirt resonemang nu har sparat ur. Den lilla
utvikningen kring Aristoteles har fort oss till fragan om reeept for
att na lyekan. Var grundfraga var egentligen den begreppsliga:
Vad ar lyeka? Fragan om vagama tilllyekan kan bara delvis besvaras i filosofiska samtal. Empiriskt psykologisk kunskap ar ju
oeksa har oundgiinglig. Vi maste veta myeket am manniskans
bade biologiska oeh psykologiska natur for att pa ett hallbart satt
kunna saga nagot om lyekans forutsattningar.
I: Forlat utvikningen. Men vad ar da lycka for dig?
F: Jag skul1e vilja sammanfatta pa foljande satt: En manniska ar

lyeklig am han finner att tillvaron pa det hela taget ar sam hon
onskar att den skall vara. Hon ar lyeklig am savill yttre forhallanden, i form av ekonomiska omstandigheter oeh tysisk oeh kulturell miljo, som iure faktorer, i form av energi, harmoni oeh emotionell stabilitet, ar sa sam han onskar att de skall vara.
I: Men stopp ett tag. Den har beskrivningen verkade alltfor forenklad. Du tyeks saga att en manniska automatiskt ar lyeklig om
hennes yttre oeh iure forhallanden ar gynnsamma. Men sa enkelt
ar det naturligtvis inte. Lyekan ar en kansla som vi inte rader over.
Den kan infinna sig vid de mest overraskande tillHillen. Den kanske ar vanligare nar omstandigheterna ar gynnsamma. Men det
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behover inte vara sa.
F: Du gor diskussionen bade svar och intressant nu. Men forst
miste jag korrigera ett misstag. Jag uttryckte mig inte riktigt sa
som du tolkade mig. En manniska ar inte lycklig pa grund av att
hennes situation iir i sti:irsta allmanhet gynnsam. En forutsattning
ar forstas att hon bedomer situationen vara sa som hon onskar att
den skall vara. Det iir personens egen bedomning och hennes
egen onskan som iir avgorande.
I: Men lycka iir inte bara en bedomning och en tillfredsstalld ons-

kan. Lyckan ar en kansla, ibland en himlastormande kansla, som
kan komma och g:l utan att vi alltid forstar varfor.
F:Jag h:l.ller forstis med om att det finns en kansla vi kallar lycka.
Den kan vara stark och till och med himlastormande som du sager. Men jag h:l.ller inte med om att lyckan alltid bestar av en sadan kansla.
I: Nu forstar jag dig inte alls.
F:Jo, tank efter. Du talar kanske ibland om att en av dina kamra-

ter ar en lycklig manniska. Eller du kanske sager att han under det
senaste aret till skillnad fran tidigare ar har varit en lycklig manniska. Du sager darmed att han har haft lyckan under en lang
sammanhangande period.
I: Vad ar det for problem med det?
F: Det ar inget problem for mig men mojligen for dig. Skulle du

namligen vilja saga att din kamrat haft en himlastormande lyckokansla oavbrutet under denna langa period?
I: Nej, det ar nog sallsynt. Men lyckokanslan kan val ibland fa
vara av mild natur.
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F: Det dicker nu inte med detta medgivande. Vilken lyckokansla

tror du att din kamrat har nar han star och diskar, nar han betalar
sin parkeringsbot eller for den delen nar han sover?
I: Nu tycker jag att du hemfallit at en rent parodisk filosofisk
verksamhet. Man maste val fatta ett pastaende som en vuxen
manniska. Det ar klart att jag inte behover mena att den lycklige
har en lyckokansla i vmje ogonblick. Vad jag menar ar att lyckokanslan ar hans dominerande kiinsla under den period da jag kallar honom lycklig.
F: Men nar du sager detta narmar du dig i sjalva verket min

analys. Jag menar namligen att man nar man ar lycklig har en disposition for att uppleva en lyckokansla. Man tenderar just att ha
denna kansla nar man tanker pa lyckans foremal, t ex nar man
tanker pa sin karaste eller pa en forestaende semesterresa. Men
man behover inte alltid ha den.
I: Sa langt kan jag val halla med. Huvudsaken ar att du inte gliimmer bort lyckokiinslan.
F: Men det fanns ett annat element i din kritik som jag maste dis-

sekera.Jag tror inte attjag hailer med dig pa den punkten. Du verkade anse att det egentligen inte finns nagon koppling mellan en
persons omvarldsbedomning och hennes lycka. Lyckan kan
komma overraskande, sa duo Den kommer och gar utan att vi alltid forstar varfor.
I: Ja, sa ar detju.

F: Pa ett plan forstar jag vad du sager. Men det du sager ar anda
otillfredsstallande darfor att du verkar ha givit upp hoppet om en
ordentlig analys av lyckobegreppet.
I: Kanske detta ar ett omrade dar man skall gora halt och inte
analysera vidare.
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F: Nu ar det du som ar obegriplig. Om du skulle vilja gora halt hiir
skulle du omojliggora all teoretisk viilHirdsforskning.

I: Forlat, ga vidare.

F: En viktig utgangspunkt for forstaelsen av lyckans natur iir att
konstatera att lyckan liksom alia andra emotioner har ett objekt.
Nar man ar lycklig iir man lycklig over nagot. Man iir lycklig over
en framgang, over en gava eller over att man funnit fi>lgot atraviirt. Det gar att mera generellt beskriva hur ett lyckoobjekt skall
vara beskaffat. Detta var just vad jag forsokte gora niir du avbrot
mig.
I: Du menar alltsa att de gynnsamma omstiindigheterna skulle
vara lyckans objekt.
F: Nej, aterigen maste detta objekt formuleras noggrannare. En

person iir lycklig over en situation som hon finner vara sa som
hon onskar att den skall vara. Det iir personens egen bedomning
av situationen, och det iir personens egen onskan det kommer an
pa.
I: Men menar du alltsa att det riicker med att ett sadant objekt iir
for handen - och att individen iir medveten om det - for att hon
skall vara lycklig?

F:Ja, striingt taget menar jag det. Men som jag redan sagt, harav
foljer inte att personen har en lyckokiinsla.
I: Skulle det alltsa enligt ditt synsiitt vara omojligt att vara lycklig
over just ingenting eller att bli overraskad av en lyckokiinsla?
F: Nej, jag tror inte att man kan vara lycklig over ingenting. Diire-

mot kan det siikert nilgon gang hiinda att man iir omedveten om
lyckans objekt. Man kan sitta och kiinna sig lycklig och for ett
ogonblick inte riktigt veta varfor. Men detta betyder inte att den12 3

na lycka skulle sakna objekt. Antagligen skulle man sjalv sa smaningom komma pa varfor, eller ocksa skulle en narstaende kunna
paminna en.
Visst kan man bli iiverraskad av en lyckokansla i den meningen
att en gynnsam situation kan uppsta helt iiverraskande. Diiremot
kan inte lyckan vara iiverraskande i den meningen att den uppstiir
utan nagot sam heist objekt.
I: Vad ar detta for dogmatism? Skulle inte en kiinsla av lust kunna
uppsta utan att en yttre situation behiiver foriindras?
F: Nu, kiire van, inforde du ett helt nytt begrepp. Lust och lycka
iir helt olika saker. Lustsensationer har inte objekt av det slag sam
lyckan har. De utmarks ocksa oftast av att de kan lokaliseras till
en bestamd del av kroppen. Lustryllda smaksensationer kan lokaliseras till tungan, och den sexuella lusten kan lokaliseras till genitalierna. Nagon sadan lokalisering av lyckan iir inte miijlig.

I: Jag biiIjar mer och mer forsta att du har ett kvalificerat lyckobegrepp sam ar kringgardat av olika begreppsliga staket. Samtidigt iir det forstas bra att staketen blir tydliga. Jag forstiir dina teser lattare nu.

F:Jag ar sjalv tacksam att du pressar mig hart i denna del. Lyckobegreppet har ju en central plats i den halsoteori jag forsiiker lansera. Alltsa maste vi bli ordentligt iiverens am vad det iir for slags
lycka jag talar am.
I: Lat mig da ta upp en kritisk synpunkt av ett helt annat slag.
Ditt lyckobegrepp ligger pa ett satt niira begreppet livstillfredsstallelse. Men det tycks mig farligt att anviinda det sam grund
bade for valHirdspolitik i allmanhet och for halsopolitik i synnerhet.
F: Tanker du nu pa att manniskors ansprak kan vara sa olika?
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I: Ja, somliga manniskor har ill och obetydliga onskningar. De
kan alltsa bli tillfredsstallda och Iyckliga i din mening under obetydliga materiella omstandigheter. Andra bade onskar och kraver
mycket och har svilrt att bli tillfredsstallda. Det som bekymrar
mig ar om vi pa nagot satt har skall kanna oss moraliskt skyldiga
att ta hansyn till de kravande manniskorna.

F:Jag har svart att se varfor nagot sadant moraliskt krav skulle behova uppsta. I sig ar det du namner knappast ett teoretiskt problem. Det ar en djup sanning att den som har sma ansprak har lattare att bli lycklig an den som har stora ansprilk. Detta maste en
riktig analys av Iyckan kunna uttrycka.
I: Lat mig da forsoka artikulera mina farhagor battre. Min ut-

gilngspunkt ar din halsoteori. Att vara vid halsa fOr dig ar att ha
formagan att realisera sina vitala mill. De vitala millen ar i sin tur
knutna till individens minimala lycka. Anta nu att en mycket kravande person har en lag grad av halsa just pa grund av sina hoga
krav pa livet. Gransen for hans minimala Iycka ligger hogre an for
manga andra manniskor. Anta ocksa att det ar halso- och sjukvardens plikt att bispringa manniskor som har en lag grad av halsa. Harav foljer att de kravande kan fl\ betydligt mer uppmarksamhet an de mindre kravande. Detta uppfattar jag som ett stort
moraliskt problem som vidlader din teori.
F: Tack for den kangan. Ditt argument kraver egentligen en lang

utlaggning som svar. Lilt mig har bara noja mig med nagra konstateranden. For det forsta har jag ingenstans i vara samtal hittills
sagt nagot om vad som ar en rimlig fordelning av halso- och sjukvilrdens resurser. For det andra vill jag uppmarksamma dig pa att
vi nog har gjort oss skyldiga till en betydelseglidning i den senare
delen av vilrt resonemang. Vi har overgiltt fran att tala om individers onskningar till att tala om manniskors ansprilk och krav. I

den senare delen av ditt argument talar du am hoga krav pol livet
ach am kravande individer. Vi har saledes glidit fran att tala am
vissa psykiska fakta has individen till att antyda nagat am vederborandes handlingsliv. Nar du talar am en kravande person kan
man latt fa farestiillningen att vi star infar en manniska sam stiiller hogljudda krav pol halsa- ach sjukvardens insatser. Det iir viii
egentligen forst i detta senare fall sam vart maraliska problem
uppstar. Vi anser det inte rimligt att sjukvardens resurser skall fardelas efter principen den hogljudde far mest, den lagmiilde mins!.
En manniska sam ar alyckIig - danar att verkligheten inte ails
overensstammer med hennes onskningar - behover inte ails vara
en kravande person i den mening du antyder. For det tredje, det
sam paverkar halsan ar huruvida de vitala malen kan realiseras
eller inte. Dessa utgor ju bara en delklass av de onskemal sam
maste upptyllas am en manniska skall bli "fullkamligt" lyckIig.
For det fjarde vill jag niimna nagat sam vi saker! far anledning att
aterkamma till. Halsa- ach sjukvard kan innebiira "malvard". En
manniskas halsa kan farbattras acksa genom en varsam paverkan
av hennes vitala mal. Hiilsavarden innebiir darmed ett slags realitetsanpassning.Jag tycker att en soldan hjalp kan vara helt legitim.
Jag kan inte se att det ar mindre befagat att hjiilpa en manniska
med anpassningssvarigheter an att hjiilpa en manniska sam drabbats av benbrott eller lunginflammatian.
I: Jag nojer mig med detta svar pol den har punkten. Lat mig istiillet fa testa en annan aspekt av din tearL Jag oraar mig namligen
over att det finns nagat statiskt i den.
F: Hur menar du?

I: Loll ass tanka ass en person med mycket sma onskemal. Vad
skall dol den persanen gora for att bli lyckIigare? Ja, han skall se till
att alia onskemalen blir tillfredsstiillda. Men vad hander sen? Kan
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hon sen averhuvudtaget inte bli lyckligare? Satter hennes lilla
uppsattning anskemal ett tak for hennes utveckling i detta avseende? Detta tycks mig i sa fall absurt.

F:Jag skulle kunna hjalpa dig med en illustration av din synpunkt.
Tank pa en ung pojke som lever under enkla forhallanden. Hans
familj ar fattig, och han har inte stora ansprak pa livet. Han vet for
avrigt mycket litet om livet utanfor den by dar han lever. Men de
ansprak han har ar fullt tillfredsstallda. Alltsa ar han pa ett satt
helt lycklig. Men det verkar orimligt att saga att han ar sa lycklig
han skulle kunna bli. Det kanske kan vara sa att pojken har en
mangd slumrande anlag. Han kanske ar en potentiell varldsmastare i schack, eller han kanske kan bli en stor musiker. Och borde
han inte kunna bli lyckligare om han upptackte sina formagor
och lick utveckla dem?
I: Detta ar precis min fraga. Men det ar du och inte jag som skall
besvara den.

F:Jag skall forsaka gara det. Men forst maste vi kanske renodla
fallet litet grann. Man kan forstas tanka sig fall dar pojken inte ails
skulle bli lyckligare av att utveckla sina musikaliska eller schackmassiga anlag. Det ar ju inte ails sakert att det pMrestande offentliga liv som en framstaende schackspelare eller musiker lever
skulle gara den har pojken lyckligare. Det kan mycket val vara sa
att det enkla livet i byn ar det ideala for honom.
I: Nej, det har du ratt i. Det ar klart att forverkligandet av vissa talanger kan medfora komplikationer. Man kan tvingas leva ett liv
som ar pafrestande och sam darmed inte tillfredsstaller andra
anskningar man har, t ex sadana som rar den egna personens integritet och lugn och roo Du har alldeles ratt i detta. Om man har
manga anskningar att tillfredsstalla, da linns en sWrre risk for intressekollisioner.
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F: Lat ass darfor tanka ass att arnbitionema ar lagre. Den unge
pojken upptacker sitt schackintresse eller sin musikalitet och
kommer sedan att agna sig at dessa varldar pa en opretentios niva
och utan att behova konfronteras med det offentliga livet. Ar det
inte nu rimligt att anta att han genom att odla dessa intressen
skulle kunna leva ett rikare och lyckligare liv an am han fortsatte
sitt enkla liv i byn?
I: Jo, det skulle jag kunna tanka mig.
F: Det ar mot bakgrund av exempel sam dessa sam jag menar att
lyckoteorin maste forfinas en smula. Jag menar att karakteriseringen av lyckan inte bara kan ta Mnsyn till aktuella onskningar
utan ocksa sadana onskningar sam ar potentiella, dvs sadana
sam skulle uppsta has en person am han blev varse andra mojligheter i livet.
I: Jag forstar och hailer med. Men det finns val ocksa andra vikti-

ga tillagg att gora. Du har inte sagt nagot har am tidens betydelse. Den var ju aktuell for ass i samband med diskussionen am vitala mal. Vi kan ju tanka ass en person sam ar lycklig under en
mycket kart slund, t ex under en kart sarnvaro med en nara van.
Ar du beredd att kalla denna person verkligt lycklig?
F:Ja, jag tycker inte att vi skall forneka hans lycka, men vi skall
sarntidigt, precis sam du framhaller, understryka tillfalligheten i
den. Det finns korta stunder av lycka, och det finns en mera varaktig lycka. Det ar givetvis den senare sam ar av intresse for ass
och sam vi skall arbeta for. De vitala malen sam jag talar am i min
hlilsokarakteristik ar sadana sam skailligga till grund for varaktig
lycka.
I: Vad sager du da am den lycka sam ar baserad pa en logn eller

ett rent sjalvbedrageri? Tank pa en person sam har en fullstandigt
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felaktig bild av sig sjiilv oeh av sin omvarlds uppfattning om
honom. Anta oeksa att denna bild ar myeket positiv oeh att
personen bygger hela sin harmoni pa den. Ar detta verklig
lyeka?
F: Visst ar det lyeka. men det ar en myeket braeklig lyeka. Nar

som helst kan det intraffa att bilden ramnar. Nagon beskaftig eller
skadeglad medmanniska kan fJl for sig att ta ifran honom hans
sjiilvbild. nagot som sannolikt leder till en myeket stor personlig
katastro£ Sjiilvbedrageriet ar inte nagot jag rekommenderar till
den som onskar varaktig lyeka.
I: Jag haller med dig. Men nu kanner jag myeket starkt att jag
maste dra ihop tradarna fran vara senaste samtal.
Jag tyekte att var diskussion om lyekan gay mig myeket att tanka pa. men samtidigt insag jag att vi oeksa kom in pa spar som
inte direkt hade anknytning till hiilsans filosofi. Nu maste vi titta
igen pa hur hiilsa oeh lyeka forhaller sig till varandra. For mig
£famstar det som helt klart att hiilsa ar en viktig delorsak till
manga manniskors langsiktiga lyeka. Men det verkar oeksa helt
uppenbart att hiilsan inte kan garantera lyeka. Det finns manga
friska, men olyekliga. personer.

F:Jag hailer helt med dig pa den sista punkten. Halsa ar inte tillraeklig for lyeka. faktiskt inte heller for minimallyeka. som jag definierat den. Detta slog vi fast redan i vart trettonde samtal. Det
yore att fullkomligt utarma vart sprak om vi identifierade halsa
med lyeka. Det skulle t ex bli omojligt for oss att saga att nagon av
de olyekliga manniskoma i det krigshaJjade Bosnien ar frisk. Daremot vill jag giirna pressa dig pa din forsta formulering. Du sa att
halsa ar en forutsattning for lyeka. Menar du nagot sa starkt som
en nodvandig forutsattning for lyeka?
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I: Jag ar benagen att tm det, men jag inser forstas att jag maste
fundera narmare pa saken. am man ar allvarligt sjuk oeh ar oformogen att skota sig sjalv oeh sitt arbete, da maste det vara myeket svM att kunna bli Iyeklig. Ar det inte forresten en logisk foljd
av ditt eget balsobegrepp att den som har ohalsa inte kan na
Iyeka? am man har ohalsa kan man ju inte forverkliga alIa vitala
mal, oeh darmed kan man ju inte forverkliga alia forutsattningar
for minimallyeka.
F: Det glader mig att du tar mitt begrepp pa allvar. Men du hoppar over nagra led. For det forsta maste vi beakta att bade halsan
oeh Iyekan ar kontinuerliga dimensioner. Vi har under nagra minuter talat om dem pa ett forenklat satt som om de yore absoluta
tillstand. Vi har for ett ogonbliek glomt den galenska lardomen.
Att en persons balsa ar begransad innebar forstas inte att personen inte kan forverkliga nagot vitalt mal. Det ar ju forst vid en
myeket allvarlig sjukdom som hela personen slas ut och praktiskt
taget alia vitala mal ar utom raekhall. Men det viktigaste papekandet ar det foljande: Den sjuke nar visserligen inte alia vitala
mal av egen kraft, men inget hindrar att han kan na dem alia med
litet hjalp. Halsan har att gora med den egna formi\gan att na vitala mal. De vitala malen kan astadkommas oeksa med andra
manniskors hjalp.
I: am alia vitala mal for en person ar sadana att de kan uppnas
med hjalp av andra personers insatser da skulle alltsa en person
med myeket gray ohalsa kunna bli atminstone minimalt Iyeklig.
Oeh i den man som andra onskningar kan tillfredsstallas med deras hjalp kan hans Iyeka bli annu stOrre.

F:Ja, precis. Inget hindrar alltsa i princip att ohalsa ar forenlig
med en myeket hog grad av lyeka.
I: Men jag tmr att de fiesta bland sina vitala mal har just det fak-
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tum art de kan astadkomma vissa saker, t ex att skota sirt eget
hushall och art skota sirt eget arbete. Art andra manniskor hjalper
till ar tacknamligt men inte tillrackligt.
F:Jag tror art du har a11deles rart pa denna punkt. Art ha en viss
handlingsformaga ar i sig for milnga ett vitalt mal som inte kan
fullt kompenseras. Avsaknad av handlingsformaga far danor
nastan a11tid negativa konsekvenser for individens lycka.
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FEMTONDE SAMTALET

Om subjektiv
halsa och ohalsa

I: VI HAR NU uppehilllit ass lange kring flera av de tearetiska forutsattningama for ditt halsabegrepp, sarskilt kapplingen tilllyekabegreppet. Detta har fort min uppmarksamhet bart fran en viktig forutsattning i ditt halsabegrepp sam jag nu vill ta upp igen.
Halsa ar ju for dig i grund aeh batten handlingsformaga. Att ha
halsan ar att kunna g6ra vissa saker. Sam vi tidigare har sagt svarar denna ide bara delvis mot vara grundintuitianer. Halsa, aeh
annu mer ahalsa, har ju aeksa myeket med vara upplevelser att
g6ra. Vi fOrknippar halsa med valmaende, aeh vi forknippar ahalsa med smarta aeh lidande. Detta syns inte direkt i din kaneeptian.Jag kammer ihilg att du har svarat pa varfor. Du har bl a sagt
att det finns ahiilsa sam inte innehaIler lidande, aeh du menar att
lidandet nar det forekammer tydligt dyker upp aeksa i ditt system, helt enkelt danor att lidande alltid begransar en manniskas
handlingsformaga.
F: Men jag ser att du fartfarande inte ar n6jd.

I: Nej, det ar jag inte.Jag tyeker att en god halsateari maste speg-

la det forhaIlandet att smarta aeh lidande spelar en sa fundamental roll i ahalsan. Upplevelsedimensianen maste synas myek-
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et tydligare i sjalva karakteristiken av halsa och ohalsa. Den kan
inte bara komma in indirekt genom kopplingarna till framtida
Iycka eller olycka.
F:Jag forstar dig pa sart och vis.Jag tycker ocksa art upplevelsedimensionen har en mycket viktig plats i beskrivningen av halsan.
Diiremot ar jag inte sa iivertygad om art den maste ha en framtradande plats i definitionen av halsa och ohalsa. LM mig forsiika
fortydliga detta.
I var diskussion hirtills har vi huvudsakligen sysslat med ett abstrakt definitionsarbete. Vi har visserligen forsiikt konkretisera sa
mycket vi kan med hjalp av exempel. men vart huvudsyfte har
gal1t nagot mycket abstrakt. Vi har velat finna det allmanna halsobegreppets (liksom det allmanna ohalsobegreppets) karakteristika. Derta ar ett viktigt grundlaggande arbete. men det iir langtifran alIt som kan sagas om halsa och ohalsa. Nasta steg blir att
forsiika beskriva halsans och ohalsans olika former. Sarskilt pa
ohalsosidan ar ju derta redan gjort i detalj. Fa ting ar ju sa val beskrivna som manskliga sjukdomar och defekter. Ilarobiicker i patologi och medicin kan vi ra detaljerade beskrivningar av sjuklighetens orsaker. utvecklingsformer och konsekvenser. Vi rar ocksa
veta mycket om symtom och yttre tecken. Bland symtomen finns
ofta upplevelser som triitthet. smarta. klada och andra former av
lidande med. AUt derta finns alltsa minutiiist beskrivet. och det
finns ingen risk att det kommer att gliimmas bort.
I: Men nu ar vi ju inne pa de enskilda sjukdomarna. I tidigare

sammanhang har du varit mycket man om att skilja mellan sjukdomar och ohalsa. Jag anser art ocksa ohalsan i allmanhet utmarks av att man mar daIigt.
F:Ja,jag vill heller inte fOrneka att detta ofta giiller. Men definitioner skall i miijligaste man leta efter universella egenskaper. Min
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tes har varit att ofarmaga till handling iir en battre kandidat som
universell egenskap an vad lidandet ar.
I: Skulle da inte definitionen kunna utvecklas till att inkludera
ocksa andra vanliga egenskaper?

F:Jo, pa ett satt har jag redan tidigare fareslagit detta. Och jag vill
giirna utveckla det far dig nu. Jag vill giira det med hj1ilp av tva
nyckeltermer. Den farsta termen utgiirs av ett engelskt ord, namligen "illness", den andra av det svenska uttrycket "subjektiv halsa".

I: Varfar skall vi behiiva anvauda engelska?
tillrackligt rikt sprak?

Ar inte svenskan ett

F: Nej, svenskan ar inte ett sa rikt sprak som engelskan. Och just
vad g1iller sjukdom har engelskan osedvanligt rika uttrycksmiijligheter. Engelskan har atminstone tre vardagliga termer far sjukdom, namligen "disease", "illness" och "sickness". I vanligt sprakbruk anvands de ofta om varandra med sma betydelseskillnader.
De markerar dock ibland vissa nyansskillnader, som frarnfar alit
antropologer och sociologer har tagit fasta pa far att skapa ganska tydliga och distinkta begrepp. I modem medicinsk antropologi
och sociologi betecknar dessa tre ord sMedes tre olika sjukdomsbegrepp.
I: Vad far slags skillnader avser de? G1iller det tre olika slags sjukdomar?
F: Nej, inte om tre olika slag i den meningen som tumiirer, infektioner och blodproppar iir tre olika slags sjukdomar. On farstar
nog battre om jag sager att de betecknar tre olika aspekter av
sjukdomar. Den farsta aspekten ar den organiskt biologiska. "Disease" betecknar den patologiska farandringen i kroppen. "Illness"
betecknar individens upplevelse av den patologiska faraudringen.
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Har ingar olika former av sjukdomskansla, inklusive smarta och
annat lidande sam vi talat sa mycket am. Med "sickness" slutligen
avses den sjukroll som individen intar nar hon har uppfattat sig
som sjuk. "Sickness" markeras t ex av att individen saker sig till
halso- och sjukvarden.
I: Anvandningen av "sickness" tyckte jag var egendomlig. Fran
mina gamla lektioner i engelska kommer jag ihag att uttrycket "r
am sick" normalt betyder att jag lit illamaende.
F: Precis. De hlit uttrycken har numera fatt renodlade tekniska

anvandningar. Du far inte hanga upp dig pa lexikonets angivelser.
Min mening lit inte heller att vi behover svalja denna begreppsapparat. Min poang var bara att saga att det finns en lard diskussion dar termen "illness" har kommit att beteckna den form av
ohalsa som du slitskiIt viIllyfta fram.
I: Det galler a1ltsa ocksa ohalsa och inte bara upplevelsedelen av

sjukdomama.
F: Det glader mig att du ar sa observant. Ja, "illness" anvands for
att beteckna ett a1lmant tillstand av att rna daligt, liksom ocksa
denna aspekt inom de olika sjukdomama.

I: Men vad vill du nu gara av detta i en teori som skall vara for-

mulerad pa svenska?
F: Dar kommer mitt andra uttryck in, namligen "subjektiv halsa".

I: Skulle du a1ltsa vilja foresla att de manniskor som lider och har

ont har subjektiv ohalsa?

F: Bland andra dessa har subjektiv ohalsa. Men kategorin lit
mycket storre. Mitt forslag lit att lata kategorin vara grundad pa
individens uppfattning. Den manniska som tror att hon har ohalsa har, enligt mitt forslag, subjektiv ohalsa.
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I: Men nu vet jag inte om vi ar inne pa ratt spar. Skalen till att

man tror att man ar sjuk kan ju vara valdigt olika. Ett skal kan ju
t ex vara att man filtt en information fran en lakare.
F: Bra, men nu gar du handelsema litet i fdrviig. Jag vill anda ta

min utgangspunkt i lidandet eller i vaIje fall i det vi vagt kallar
sjukdomskanslan. Paradigmfallet ar det fdljande: En manniska
vaknar en morgon och kanner sig krasslig. Han kanske har ont i
halsen och kanner sig trott och olustig. Hennes nastan omedelbara reflektion ar:Jag mar inte bra. Jag tror jag har filtt en infektion.
Det som galler om henne ar alltsa att hon pa basis av vissa upplevelser och sensationer gar den bedomningen att hon har filtt en
sjukdom och att hennes halsa ar paverkad. Denna person har da i
vaIje fall subjektiv ohalsa.
I: Men det troliga ar val ocksa da att hon ar sjnk pa allvar och att
hennes halsa faktiskt ar fdrsamrad.
F: Naturligtvis. Har finns ingen som helst motsattning mellan

subjektiv och objektiv ohalsa. ( Det senare ar vad vi hittills kallat
ohalsa kort och gott.) Den som har subjektiv ohalsa har normalt
ocksa objektiv ohalsa. Den som ar subjektivt sjuk ar normalt ocksa objektivt sjnk.
I: Men det finns, menar du, fall dar det inte behover fdreligga na-

gon overensstammelse?

F:Ja, det har ju redan framgatt av vart resonemang att man kan
ha objektiv ohalsa, t ex nar man ar medvetslos, utan att ha subjektiv ohalsa. Den subjektiva ohalsan kraver ju ett medvetande.
Men ocksa det omvanda kan galla. Man kan missta sig om sina
handlingsbegransningar, man kan tro att man har en sankt halsa
pa grund av att man filtt nagra kroppsliga symtom. Men nar man
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val gatt upp oeh kHitt sig oeh skakat av sig sina olustkanslor sa visar det sig att man fungerar utmarkt.
I: Jag hailer med om att det finns sadana fall. Sjalv har jag en
egendomlig benagenhet att ha en sjukdomskansla de flesta morgnar. Lik farbaskat kommer jag anda sa smaningom normalt pa
benen. Men, jag tyeker anda att det finns saker som inte har fallit
pa plats i den utvidgade teori som vi nu har framfar oss. Det ar atminstone tva farh:lllanden som jag finner besvarande.

F:Jag ar idelora.
I: For det farsta har du ju i tidigare samtal framhallit det viktiga
sambandet mellan smarta oeh lidande, a ena sidan, oeh redueerad
handlingsfarmaga, a den andra. Om man har en hOg grad av lidande, har du sagt, da farsamras handlingsfarmagan. Lidande leder s:lledes till ohalsa. Alltsa ger en viss form av subjektiv ohalsa
automatiskt objektiv ohalsa. Det var min farsta observation.
F: Den iir vardefull oeh tankvard. Vilken ar din andra observa-

tion?
I: Min andra observation har att gora med sjalva avgransningen
av faltet subjektiv ohalsa. Annu sa lange verkar det vara sa myeket som ingar, alltifran sensationer oeh andra upplevelser till sjalva
bedomningen att man har ohalsa.
F: Det verkar nu som om jag skulle kunna lata dig overta kommandot over diskussionen. Du gar myeket relevanta iakttagelser.
Det iir sant att jag annu inte har gjort nagon skarp definition av
begreppet subjektiv ohalsa. Men jag tyekte samtidigt att det skulIe kunna finnas en poang i att vi tillsammans fiek upptaeka detta.
Du bar dessutom veta att manga av de larda diskussionerna om
"illness" lider av en liknande oklarhet.
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I: Vad har du da for recept for att forbattra situationen?
F: Vi behover for det forsta botja gora de distinktioner som du re-

dan antytt. Vi bor skilja pa olika medvetandeformer som ar relevanta i detta sammanhang, dvs skilja mellan sensationer, emotioner, sinnesstamningar och bedomningar. Som jag sa redan i borjan av vart samtal menar jag att bedomningskategorin - eller den
kognitiva kategorin som man sager i vetenskapliga sammanhang
- har en nyckelstallning. For manga syften behover vi ha ett siirskilt begrepp for det fall nar en manniska bedomer eller tror att
hon har ohiilsa eller ar sjuk.
I: Skall vi kanske reservera uttrycket "subjektiv ohiilsa" for just
denna innebord och istiillet mynta andra termer for ovriga fall?
F: Oet ligger nagot i detta forslag. Men vi kan kanske vanta till
dess att vi har funderat litet mera. Vi bor ju notera att det finns ett

viktigt samband mellan a ena sidan de olika slags upplevelser som
jag slarvigt kallat sjukdomskanslor och a andra sidan bedomningen att man har ohiilsa. Sjukdomskansloma utg6r ju normalt skalen till att man gor sin bedomning. Oetta ar saIedes ett motiv till
att man kan sammanfora de olika kategorierna under ett paraply.
I: Jag kan se denna relation.

A andra sidan noterade jag for en

stund sedan att en person kan ha helt andra skiil for sin bedomning an vanliga sjukdomskanslor. Man kan helt enkelt ha !att ett
auktoritativt besked fran sin lakare. Eller man kan ha gjort iakttagelser rorande sin egen kropp eller sitt eget beteende och diirav
dra slutsatsen att ens hiilsa ar reducerad.
F: Ou har alldeles ratt.Jag kan sjiilv tillfoga ytterligare en komplikation. Oet gar forstas att ha en rad smartsensationer och kiinslor
av illamaende och angest utan att danor gora bedomningen att
man har nedsatt halsa. Vi behover bara tanka pa alIa dessa som

inte har begreppet hiilsa i sin egen tankerepertoar.Jag har i atanke
t ex spadbarn och gravt dementa personer. Ett he1t parallellt resonemang kan vi ju ocksa gora om ohiilsan i djurvarlden. Savitt vi
vet har ju inte ens de hogst staende djuren nagot som liknar var
begreppsviirld. Diiremot betvivlar vi inte att djuren, liksom vara
spadbam och dementa. kan hysa de fiesta former av smarta och
lidande.
I: Det vi hittills kallat subjektiv ohiilsa ar saledes ett komplicerat

falt.

F:Ja. samtidigt tror jag att redan vart lilla samtal har fort diskussionen framat. Vi behover atminstone gora foljande distinktioner:
1. A:s bedomning att A har ohalsa.
2. A:s skiil for denna bedomning. Dessa skal kan vara baserade pa
a. egna sensationer. emotioner och sinnesstamningar
b. egna observationer
c. andras observationer och diagnoser.
3. A:s uppleve1ser av olika slag. vilka inte utgor underlag for nagon egen bedomning men som hos andra personer skulle utgora
skiil for en ohiilsobedomning.
I: Bor vi ha olika namn pa alla dessa kategorier?
F: Om vi skall utfora ett noggrant teoriarbete pa det har omradet
blir det siikert nodvandigt. Annars racker det med att ha de hiir
olika fallen i atanke och kunna uttrycka demo
I: Jag tror att vi diirmed anser iirnnet subjektiv hiilsa slutbehand-

lat.
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SEXTONDE SAMTALET

Konsekvenser for hal sooch sjukvarden

I: BASTE BRODER. Vi har gatt igenom ett antal grundbegrepp nu
som ar centrala i din teori.Jag tror art tiden nu ar mogen art se vilken anvandning vi kan ha av dessa begrepp i den faktiska halsooch sjukvarden. Eller annu viktigare: Vi maste se om sjalva teorin
kan vara anvandbar och ocksa uppfartas som rimlig. Det slar mig
da: Hur skall man forresten kunna visa art en teori som din ar rimlig? Finns det nagon form av test, liknande dem vi har nar vi testar
empiriska vetenskapliga tearier, som kan anvandas i derta fall?
F: Nej, vi kan inte testa pa riktigt samma sarto Min teori om halsa
ar ingen teori om ett orsakssamband mellan fenomen i yttervarlden, som de fiesta vetenskapliga teorier ar. Om vi skall tala om en
teori i det har sammanhanget bor vi kalla den en karakteriseringsteori. Den forsoker karakterisera ert begrepp som ar centralt
bade i vardagsvarlden och forstas inom halso- och sjukvarden.
Som jag forsokte forklara i ert av vara forsta samtal ar ambitionen
inte art helt enkelt beskriva hur termen "halsa" faktiskt anvands i
t ex var kultur, utan ambitionen ar delvis ocksa normativ. Jag forsoker rekonstruera ert begrepp som kan vara anvandbart i en
ambitios kommunikation om halsa och andra darmed relaterade
foreteelser.

I: Finns det da inga test ails?

F:Jo, det gor det i hogsta grad. Hela var dialog ar en betydande
del av ett sadant test. Ou har stiillt en rad viktiga kritiska fn'gor.
Ou har for det forsta forsokt gora teoriu forstaelig. Ou har bidragit till att gora tolkningar sa att vi mera konkret kan se pa teorins
tilliimpningsomrade. Ou har papekat vissa absurda tolkningar
som har tvingat mig till att forklara mig narmare eller ibland modifiera teorin. Ou har bidragit till att kontrollera att teorin inte ar
sjiilvmotsagande, att den uppfYller grundlaggande logiska krav.
Allt detta tillhor den viktiga pr6vningen av teorier om begrepp.
I: Skulle den provning som vi hittills gjort vara tillracklig for att
faststiilla dess anvandbarhet?
F: Nej, det trorjag inte. Oet ar ocksa viktigt att notera att anvandbarhet kan galla olika nivaer. Oet finns en mycket a1lman niva av
anvandbarhet. Oet ar pa den nivan WHO:s hiilsobegrepp opererar. Har ror det sig om att staka ut en allman fardriktning for hiilsopolitiken att ange de hoga malen for verksamheten. Oenna niva
ar inte oviktig, men den beror kanske inte sa mycket den vanliga
hiilsoarbetaren i den dagliga garningen. En mera konkret, men
fortfarande allman, niva ar nar hiilsobegreppet utgor bas for olika
operationaliseringar antingen i det vetenskapliga arbetet eller i
det kliniska utvecklingsarbetet. Jag tanker bl a pa utarbetandet av
instrument for att mata hiilsa och livskvalitet. Bakom sadana matinstrument masteju ligga en ide om hur hiilsa skal] uppfattas. Och
vi kan ganska tydligt se hur olika en biostatistiker och en holist
skulle utforma sina instrument. Men den mest konkreta anvandningen uppstar om hiilsobegreppet skulle kunna bli levande for
hiilsoarbetaren i det dagliga arbetet.
I: Hur skulle det kunna bli det?

F:]o, pa det sattet att halsoarbetaren dagligen och stundligen gor
sina bedomningar av manniskors halsa utifran detta begrepp. I
det biostatistiska fallet avgor man om halsa fareligger pa basis av
om det finns en uppenbar patologi eller inte. I det holistiska fallet
avgor man om halsa fareligger pa basis av individens allmantillstand och en pa detta allmantillstand grundad handlingsfarmaga.
I: Har du nagra illusioner om att du med en filosofisk teori om
halsan skulle kunna na dithan?
F: Nej, personligen har jag inga sadana illusioner. Det yore absurt
att tro att just den egna varianten av en teori skulle kunna ha en
sadan slagkraft. For ovrigt nar vi talar om faktisk slagkraft, i den
meningen att nagot faktiskt implementeras, sa kommer sa miinga
andra faktorer med i bilden. Det maste finnas en mottaglighet i
tidsandan. Det maste finnas inflytelserika institutioner som ar beredda att satsa pa ett budskap. Budskapet maste sedan i sin tur
vara lattillgangligt och val marknadsfOrt. Men att arbeta med detta senare tillhor inte filosafens arena. Han eller han skal!, enligt

min mening, inte propagera. Filosofen skall argumentera sa lidelsefritt och sa sakligt som mojligt. Filosofen skall lyssna pa alIa
motargument och vara beredd att andra sig. Detta innebar inte
att filosofen skall sky den praktiska verksarnheten. Han eller hon
maste farsoka tala om vad det innebar konkret om man faljer en
viss etisk princip eller om man omfattar ett visst begrepp. Darfar
ar jag gama med dig nar vi nu ocksa talar om den praktiska tilllampningen av den holistiska halsoteorin.
I: Men, om ni ligger sa fi-nktansvart Iftgt och inte vill propagera
far er vara, hur skall det da kunna bli nagra farandringar i begreppshanteringen? Borde man inte krava mera krafttag aver?
Borde ni inte litet tydligare delta i det halsopolitiska arbetet?

F: Detta ar for mig personligen en svar fraga, men jag hoppas att
jag kan ge ett tydligt svar. Jag kan halla med om att det finns en
allman etisk plikt for dig och mig som privatpersoner att engagera oss politiskt. Samhallet skulle inte kunna fungera om vi inte
med jamna mellanrum tog stallning i olika politiska fragor. Vi bor
ga och rosta i politiska val; vi bor efter formaga och fallenhet ocksa engagera oss mera konkret, t ex delta i politiska manifestationero Det ar ocksa rimligt att vi som vetenskapsman ibland tar politisk stallning i fragor dar vi har expertkunskap. Man jag vill garna skilja min roll som politisk privatperson frlm min roll som filoso£ Den politiska aktiviteten ar inte lidelsefri. am man ar riktigt
engagerad for en sak ar risken stor att man inte lyssnar pa alia
motargument. Och detta kommer omedelbart i konflikt med det
filosofiska, rationella idealet. Alia argument maste provas och bedomas efter fortjanst.
I: Jag frtr val acceptera din hallning. Kanske ar det vi utomstaende som frtr vardera olika filosofiska forslag inom den etiska och
den teoretiskt begreppsliga sHiren. Jag misstanker att det ar just
vad jag nu hailer pa med. Men nog skulle jag onska att du vore en
mera politisk person. Lat mig nu ga tillbaka till huvudsparet och
stalla fragar om det holistiska begreppets anvandbarhet. Skulle
du faktiskt vilja saga att ditt holistiska halsobegrepp ar anvandbart pa de tre olika nivaer som du skisserar?

F:Jag tror att det kan ge svar pa alia dessa nivaer.Jag har i sjalva
verket redan antytt hur. Pa den allmanna nivan sager det var halsans kama finns, dvs i manniskors handlingsformaga och inte i
fYsiologiska kroppsforandringar. Pa nasta plan ger det foljaktligen
riktlinjer for hur halsoinstrument skall utarbetas. Och pa det mest
konkreta planet ger det oss en utgilngspunkt for att tala om nar en
manniska har halsan eller inte.
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I: Menar du verkligen att din teori ger tydliga svar ocksa pa den

senare fragan? Kan den knivskarpt dra gransen mellan den mska
delen av halsoskalan och den sjuka?
F: Som jag redan sagt vill jag undvika att tala om den sjuka delen
av skalan. Jag foredrar att anvanda termen "ohalsodelen". Mitt
svar pa din fraga ar enkelt. Teorin ger inte underlag for en knivskarp grans mellan halsa och ohalsa. Det gar knappast heller nagon rivaliserande teori. Fragan ar om det skulle vara lyckat med
en knivskarp grans. I nagra mycket speciella, t ex byrakratiska
sammanhang, maste vi kanske astadkomma nagorlunda skarpa
granser. I sadana fall menar jag att vi helt enkelt maste komma
averens om dem och fatta ett gemensamt beslut. Vi f:lr t ex tillsammans komma averens om att vissa kriterier skall vara uppfYllda for att man skall kunna uppbara sjukpenning. I det kliniska
sammanhanget anser jag annars att avgiirandet oftast bar ske i en
dialog mellan kliniker och patient. Detta blir ju extra naturligt
med en holistisk teori som bakgrund. Patienten ar nastan alltid
den som bast ser om han eller hon vid en viss tidpunkt kan realisera sina vitala mal. Patienten ar diirfor oftast den som kan avgara om en situation ar otillfredsstallande. Det blir dol. niirmast absutt om klinikern skulle forsaka finna oberoende kriterier for att
dra en knivskarp grans mellan denna individs halsa och ohalsa.

I:

Ar fallet psykisk ohalsa ett undantag fran denna regel?

F: Bara vissa former av psykisk ohalsa. I vissa psykoser nar vi har

skal att saga att individens omdame har begransats, kan vi inte
langre fOrlita oss pol. vad han eller hon sager om sina vitala rna! eller om nar dessa har realiserats. Dol. f:lr avgarandet bli mera komplicerat. Vi far kanske konsultera patientens anhariga, och vi f:lr
kanske gara bedamningar utifran kunskaper i allman psykologi.
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I: Men aven psykiskt fullt friska kan val giira felbediimningar om
sina vitala mal? Vad tror du egentligen att du skulle for svar om
du fragade ett barn eller for den delen en tonaring om hans eller
hennes vitala mal?

ra

F:Ja, naturligtvis. Och for att undvika alia missforstand pa denna
punkt: Det ar inte vad P sager om sitt tillstand och om sina vitala
mal som utgiir kriteriet pa om han har halsan eller inte. Vad jag
sager ar bara att under normala omstandigheter ar personens utsagor de basta medel vi har for att ta reda pa dessa forhallanden.
Men vi rar naturligtvis alltid ta utsagor med en nypa salt och
kritiskt jarnfora olika utsagor med varandra.
I: Skall vi nu kanske lamna denna allmanna metodiska diskussion
och istallet se pa vissa praktiska konsekvenser av din teori och
stalla kritiska fragor kring den fran en klinisk horisont. Jag tanker
biiIja nasta samtal med att fraga dig om klinisk sjukdomsdiagnos
och halsobediimningar.

145

SJUTTONDE SAMTALET

Om relationen mellan
sjukdomar och hal sa

I: VI HAR DISKUTERAT Hinge am halsa och ohalsa och am relationer tilllycka och vitala mal. Jag vill nu ta ner diskussionen till
vardagsniva och till den medicinska varld sam ar tylld av sjukdomar, sjukdomsdiagnoser och yard av sjukdomar. Paverkas denna
varld alls av dina abstrakta resonemangl Har du nagra asikter am
dettal
F: Det ar mycket i denna vardag sam inte paverkas och sam jag
inte har nagon anledning att forsoka paverka. For ovrigt ar jag
okunnig am mycket sam gors i denna vardag. Den viktigaste konsekvensen av vara resonemang iir att den grundlaggande sjukdomsidentifikationen skulle bli nagot annorlunda 1in den
ibland ar idag.
I: Hur menar dul

F:Jo, iden am biologisk och psykologisk abnormitet - i betydelsen ovanlighet - fungerar ibland fortfarande sam en ledsyarna vid
identifikationen av nya sjukdomar. Sam du miirkt har jag polemiserat mycket starkt emot denna ide. Vi har ingen anledning att
kalla ovanliga kropps- eller sjalsfunktioner for sjukdomar.
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I: Men pa vilka grunder identifierar da du sjukdomarna?
F: Sjukdomarna ar sadana kroppsliga och psykiska processer sam
tenderar att forsarnra en manniskas halsa. En sjukdom, t ex en
lunginflammation, leder normalt till feber och trotthet och nedsatter darmed personens formaga att handla. I det typiska fallet
blir personen helt enkelt sangliggande och oformogen att arbeta
eller att foreta sig nagot annat sam ar viktigt. Detta ar, menar jag,
det typiska kannetecknet for sjukdomar. Sjukdomar leder - i typfallet - till ohalsa i den mening sam jag tidigare karakteriserat begreppet ohalsa.
I: Sjukdomar leder i typfallet till ohalsa, sager duo Du menar tyd-

ligen att en person kan ha en sjukdom men anda vara vid full halsa Det later underligt.
F: Ar det verkiigen sa underligt? Jag laste haromdagen en intres-

sant artikel i en star dagstidning am mannens alderssjukdomar.
Bl a diskuterade man sjukdomen prostatacancer. Den utmarks
alta av att ha ett mycket langsamt forlopp. Ibland kan en man ga
med denna sjukdom i tjugo ar utan att marka av den. Till min fOrtjusning uttryckte sig tidningen pa foljande satt: "Manga aldre
man har prostatacancer utan att denna paverkar deras halsa:'
Journalisten uppfattade det tydligen sam helt mojligt att ha en
sjukdom men anda vara vid full halsa.
I: Jag forstar tanken aven am ditt sprakbruk fortfarande bjuder

mig nagot emot. Men nu tror jag att jag har ett starkt argument
mot hela ditt halsotankande. Niistan alia sjukdomar har ju ett inledningstillstand sam ar sadant att innehavaren inte marker av
nagot. Aven den farligaste och snabbaste cancer boIjar med cellforandringar sam inte upplevs av patienten. Under denna tid, fran
begynnelsen till dess att synliga tecken och symtom upptrader,
foreligger alltsa en sjukdom, kanske till och med en allvarlig sjukI47

dom. Samtidigt foreligger da full halsa i din mening. Ar inte detta
en absurd situation? Har du inte har en slutsats som kommer i
konflikt med alit normalt sprilkbruk?
F: Ou formulerar detta argument mycket tydligt, oehjag iir taek-

sam att du lyft fram del. Mitt svar iir emellertid att ditt argument
ar ett argument mot nagot annat an min halsoteori. Situationen
blir absurd bara om jag skulle havda att inget bar garas at den
person hos vilken en a1lvarlig sjukdomjust diagnostiserats. Aven
om denna sjukdom iinnu inte paverkat halsan hos personen utgar
sjukdomen naturligtvis ett myeket starkt hot mot personens halsa. Oeh sadana starka hot bar naturligtvis halso- oeh sjukvarden
ingripa emot. Att bekampa denna sjukdom utgar diirmed ett
nadvandigt led i ohalsopreventionen for denna person.
I: Vad du gar ar att du satter delvis nya etiketter pa valkiinda ae-

eepterade foreteelser. Ou lamnar verkligheten som den iir.
F: Att lamna verkligheten som den ar, iir en god filosofisk praxis.

Var primara uppgift ar ju att kartlagga oeh tolka, inte att forandra.
Men det iir fel att saga att jag lamnar alit som det ar. Om vissa
verksamheter ar inkonsekventa eller oriktiga mot bakgrund av
min analys, da vill jag papeka det oeh foresla en foriindring.
I: Vad ingriper du da emot?
F: Ibland ar det betydelsefullt att saker oeh ting far sina ratta

namn. Sjukforklaringen av sexuella avvikelser innebar nagot
myeket drastiskt for en stor grupp av miinniskor. Oessa miinniskor fiek sitt kiirleksliv k1assat som sjukt oeh nagot som samhallet
borde ingripa emot med medicinska medeL Oenna sjukforklaring
var inte baserad pa eftertanke. Spitzer, som jag talade om i ett tidigare samtal, gjorde en analys betriiffande homosexualitet oeh
kom till slutsatsen att homosexualitet inte rimligen kunde k1assifi-

ceras som en sjukdom pa de grunder som anforts. Jag hade sjalv
kommit till en liknande slutsats.
Pa liknande satt menar jag att inte vaIje avvikelse fran det normala skall klassificeras som sjukdom. En forandring i ett organs
funktionssatt eller en cellforandring ar inte per definition en sjukdom, enligt mitt satt att se. Sadana forandringar eller avvikelser
bor utsattas for halsovilrdens uppmarksamhet forst om man har
anledning att misstanka att de just utgor ett hot mot halsan uppfattad pa vart holistiska satt.
I: Far jag gil in pa ett annat spar? Finns det nagra andra hot mot

halsan an sjukdomar?
F: Din fraga kan forstas pa tva satt. Man kan forstil den som en

fraga om yttre hot. Da blir fragan oandligt stor och passar egentligen inte vilr diskussion. Det handlar bi a om sadant som indirekt
hotar halsan genom att orsaka sjukdomar. Vi kan borja tala om
fororeningar, rokning, forgiftning liksom om stress och ett brutaliserat saInhalle. Den andra tolkningen ar den som jag tror att du
avser. Finns det annat an sjukdomar - i en manniskas inre - som
kan hota halsan? Pa den fragan ar mitt svar enkelt. Skador och defekter ar andra typiska orsaker till ohalsa. Gransen mellan a ena
sidan sjukdomar och a andra sidan skador och defekter ar naturligtvis svilr att dra. Det finns dock nu en konvention bland medicinteoretiker att tala om sjukdomar som processer, medan skador
och defekter uppfattas som mera statiska tillstilnd. Skador antas
vara forvarvade tillstand, medan defekter ar medfodda tillstaud.
Nagra aInerikanska teoretiker saInmanfattar sjukdomar, skador
och defekter under beteckningen "maladies".
I: Finns det da nagot annat an "maladies" som orsakar ohalsa?

F:Jag menar att det ar sa. "Maladies" ar de typiska, och vid en viss
tidpunkt naInngivna, orsakema till oMlsa. Men ohalsa kan upp-
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sta ocksa av andra orsaker. En manniska kan vara i en livskris, eller hon kan kanna existentiell angest, och hennes handlingsformaga kan vara kraftigt reducerad. Hon har darmed ocksa ohaIsa.
I: Men varfor kallas da inte livskrisen respektive angesten for
sjukdomar eller "maladies"?
F: Det principiella svaret skulle vara att en livskris eller en period
av existentiell angest inte behover paverka en manniskas haIsa, eller inte ens typiskt gar det.
I: Men om man skulle kunna avgransa en viss typ av livskris eller
en viss typ av angest som faktiskt ganska generellt satter ner en
manniskas haIsa. skulle den da inte omedelbart transformeras till

en "malady"?
F: Du har en logisk poang hliT. Vatje inre process eller tillstand
hos en manniska som typiskt leder till forsamring av haIsan blir
enligt mina definitioner en "malady".
I: Men vatje foreteelse tilihOr ju en kategori. Detta galler alltsa
ocksa om inre processer som satter ner en manniskas haIsa. Och
en inre process som satter ner en manniskas haIsa gar det i kraft
av att den tillhor en viss kategori. Denna kategori maste i princip
kunna definieras. En sadan kategori maste alltsa alltid varn en
sjukdom. (Pa liknande satt kan vi resonera om andra "maladies".)
A1ltsa maste alla orsaker till ohaIsa vara sjukdomar eller andra
"maladies",
F: Du har nu utvecklats till en slipad kritisk filosoE Ditt grundresonemang ar riktigt. Men det finns tva viktiga kommentarer att
gora som begransar giltigheten i vad du sager. For det forsta
maste du komma ihag att villkoren for A:s haIsa inte ar helt identiska med villkoren for B:s haIsa. Detta foljer av att A:s vitala mal
inte liT helt identiska med B:s vitala mal. A1ltsa kan man tanka sig

att ett visst iure tillstand hos A begransar A:s formaga att realisera ett mal som iir unikt for A. Men identiskt samma tillstand hos
B far inte samma konsekvenser. B:s halsa blir inte paverkad, eftersom B inte har detta vitala mal. Tillstandet ar alltsa inte en typisk
orsak till ohiilsa. Saledes iir det inte en "malady".
En andra viktig synpunkt ar mera pragrnatisk. Det ar visserligen sant att vaJje tillstand maste kunna kategoriseras. Och om ett
tillstand har en viss konsekvens maste det ra denna konsekvens i
kraft av att det tillhor en viss kategori. Men i ett visst historiskt
ogonblick kan vi kanske inte finna och definiera denna kategori.
A1ltsa kan vi inte heller namnge kategorin och fora in den i nomenklaturen over sjukdomar. Foljaktligen kan vi alltid saga att
det finns instanser av ohalsa som inte orsakats av viilkiinda och
namngivna sjukdomar.
I: Nar du talar om relationen mellan sjukdomar och ohiilsa slas
jag av ett annat forhallande, som jag uppfattar som besvarande.
Ditt hiilsobegrepp iirju individrelaterat. En individs hiilsa ar beroende av uppsattningen av de vitala mal som individen har. Sjukdomsbegreppen diiremot iir generella kategorier. Cancer ar nagot
som kan drabba vern som heist i universum, och de olika cancerformerna har - i vaIje fall i princip - universella definitioner. Men
hur kan vi
ett fungerande internationellt sjukdomssprak om
villkoren for miinniskors hiilsa kan varieral

ra

F: Den hiir synpunkten ar viktig men ocksa viilkiind for mig. Den
gor ocksa att karakteriseringen av sjukdomsbegreppet maste formuleras precist, sa att inga missforstand uppstar. Pa ett grundliiggande plan ar svaret ganska enkelt och tydligt. Vi har ett universellt sjukdomssprak, som iir kodifierat i Viirldshalsoorganisationens nomenklaturer och klassifikationer. Att det ar mojligt att ha
ett sadant universellt sprak beror pa att de fiesta sjukdomar tenderar att drabba manniskor och manskliga aktiviteter pa ett basalt

plan. Manga sjukdomar medfor sm1irta och stor trotthet. De nedsatter darigenom individens generella handlingsformaga. Det
spelar da inte sarskilt stor roll vilka handlingar som iir viktiga for
individen, dvs vilka hennes vitala m:ll ar. Sjukdomen blir diirmed
i nastan alIa sina instanser en handlingsnedsattande orsak. Alltsa
uppfYller den vara kriterier pa att vara en sjukdom. Men vi kan
naturligtvis tanka oss en typ av kroppsforandring som drabbar en
mycket udda funktion, som bara iir av betydelse for mycket spedella individer.Jag brukar ibland namna exemplet med en cirkusclown som har ett viktigt nummer som innebiir att han maste viCta med sina orono Antag att en nerv paverkas sa att han inte langre har kvar den formagan. Hans hiilsa, i min mening, ar diirmed
reducerad. Den typ av forandring han har - om den inte ocksa
drabbar nagot annat, t ex genom att medfora allman sm1irta uppfYller daremot inte kriteriet pa att forsamra manniskors hiilsa
i allmanhet. Den kommer da inte heller att vara en sjukdom (eller
annan "malady") enligt min teori.
I: Har har vi nog en konsekvens som sunda fomuftet kanner sig
litet konfunderat avo Men nu vill jag fraga dig: Har du funderat
over i hur hog grad din klass av sjukdomar sammanfaller med
den internationellt accepterade?
F: Som jag sa tidigare ar det sakert en mycket god overensstammelse. De fiesta erkanda sjukdomar, skador och defekter leder till
nagon form av begransning av individens handlingsformaga, antingen direkt eller indirekt via smarta, trotthet och annat lidande.
Alltsa kan de automatiskt ta plats pa min lista over "maladies".
I: Det ar ju i sa fall ett egendomligt sammantriiffande. Vill du diir-

med mena att det i praktiken iir din definition som ligger bakom
det naturliga sjukdomsbegreppet?
F: Nej, naturligtvis inte min definition i betydelsen nagot som jag

formulerat. Men om det ligger n:l.got i min analys sa ar det samma
tiinkande som ligger bakom det naturliga sjukdomsbegreppet.
I: Naja, sa har latt skall du inte komma undan. Jag skaU sa smaningom aterkomma till nagra, som jag tror, a11varligare problem
bade for ditt halsobegrepp oeh for ditt sjukdomsbegrepp. De har
att g6ra med din halsoteoris relation till handikappomradet. Men
innan vi behandlar detta fall skall jag ta upp en annan brannande
fraga som ror halsoarbetet oeh olika vagar for att na halsa.
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ARTONDE SAMTALET

Om vagarna till halsa

I: VI HAR NU agnat ganska I>lOg tid at att granska halsans natur
enligt ditt holistiska satt att fatta den. Men det ar klart att de flesta av oss kanske ar mera intresserade av en mera praktisk £raga,
namligen hur vi nar och behaller halsan och hur vi undviker alIa
hot mot den. Denna fraga har egentligen inte till ditt bord som filoso£ Men det slar mig nu att vissa saker om arbetet fdr halsan
faktiskt fdljer av sjalva definitionen. Lat mig fdrklara narmare. Enligt din definition ar ju halsa ett slags relation - jag tror filosofer
skulle kalla den en trestallig relation - som dder mellan en individs handlingsfdrmaga, individens vitala mal och en klass av omstandigheter. Denna relation kan paverkas pa i princip tre olika
satt. Vi kan fdr det fdrsta paverka handlingsfdrmagan. Detta ar ju
den metod som vi normalt tanker oss inom halso- och sjukvarden
och ocksa inom det allmanna halsoframjandet. Vi paverkar individens kropp nar vi botar eller lindrar sjukdomar; vi fdrsaker ocksa indirekt paverka kroppen nar vi ger rekommendationer om
mathallning och livsstil. Men detta borde, enligt ditt synsatt, inte
vara den enda ingangen till att paverka individens halsa. Man
skulle ju mycket val ocksa kunna fdrandra halsan till det hattre eller samre genom att fdrandra individens vitala mal, eller genom
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att foriindra hennes omstandigheter.

F: Din observation betriiffande logiken har ar riktig. I princip kan
hiilsan andras genom pilverkan av alla leden i relationen.
I: Men blir inte detta viildigt konstigt? Menar du att jag skulle

kunna forbattra min hiilsa genom att bara sanka mina ansprilk pil
livet, sil att de battre passar de formilgor jag faktiskt har? Eller att
jag pil motsvarande satt kan pilverka min hiilsa genom att flytta
till en annan milj6 eller lilta min narmilj6 bli sil anpassad till mig
att jag skulle klara mig battre? Sarskilt den forsta metoden att nil
hiilsan verkar ju i och for sig vara ett suverant svar pil halso- och
sjukvilrdens ekonomiska kris. Kostnaderna for halsoarbetet skulle
darmed reduceras drastiskt. Har du talat med nilgra landstingspolitiker om ditt 16sningsforslag?
F: Nej, jag har inte mat till nilgra landstingspolitiker. Jag vantade
mig din frilga. Du ar inte den forste som kommit med den. Jag har
en hel del att saga som svar pil den. Och nar du h6rt svaret tror
jag du hillier med mig om att landstingspolitikerns intresse torde
svalna.
Du b6tjade med att tala om att du skulle kunna forbattra din
hiilsa enbart genom att sanka dina ansprilk i livet sil att en jamvikt
skulle kunna skapas mellan dina ansprilk och dina formilgor. Du
skulle darmed genom ett enkelt beslut kunna pilverka din hiilsa.
Detta lilter helt absurt for dig.Jag hilller med om att det lilter ganska absurt. Men betank dil att du valt ett annat begrepp an det
som anvands i min teon och som vi diskuterat ganska ingilende i
vilra samtal. Ansprilk och vitala mill ar inte samma sak. Ett ansprilk kan forandras genom ett enkelt beslut. Ett vitalt mill kan
inte forandras sil latt.
I: Kan man inte sjiilv forandra sina vitala mill?
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F: Vitala mal kan naturligtvis farandras. Framfar alit kan malen
farandras genom paverkan fran andra manniskor och genom livets gang. Ett eget beslut kan ocksa hjaIpa till. Om tiden ar mogen kan ett eget beslut sakert bidra till att ett vitalt mal farandras.
Men kom for ett ogonblick ihag definitionen igen: Ett vitalt mal
ar ett tillstand sam ar en n6dvandig farutsattning for individens
langsiktiga lycka. Det ar givetvis inte sa att alIa de mal vi beslutar
ass for att realisera ar vitala mal i denna mening. For en genuin
farandring av ett vitalt mal kravs en fOrandring av personligheten.
Det kravs att man genuint uppskattar det liv sam fOrverkligandet
av det vitala malet pekar emot.
I: Ar psykoterapi att se sam en haIsovard sam beror de vitala malen? Ar psykoterapi ett slags "malviird"?

F:Ja, delvis. Psykoterapi ar sakert den traditionella behandlingsform sam mest kommer in pa fragor am individens livsmal och
am hennes relation till sina livsmal. Psykoterapin skall ju bidra till
att individen far en hogre grad av sjalvkannedom och darmed en
realistisk hiillning i motet med livets krav. Realism ar en viktig farutsattning for halsa. Men det yore fel att saga att psykoterapin
bara sysslar med malvard. Den riktar sig i lika hog grad mot psykiska farhallanden sam begransar en manniskas handlingsfOrmagao
I: Men am jag fattar dig ratt kan man alltsa hoja sin grad av haIsa
genom att de vitala malen blir mindre ambitiosa. Din invandning
mot min tidigare framstaIlning var egentligen bara den att det
inte ar sa latt att farandra vitala mal. De ar inte faremal fOr enkla
beslut. Att mera konsekvent infara "malvard" skulle inte nodvandigtvis sanka kostnaderna for landstingen. Men ar tanken am en
"malvard" overhuvudtaget rimlig? Mina problem med denna ide
ar av tva slag. Dels undrar jag am haIsan verkligen farbattras am

maJen sanks. Jag sitter alltsa fortfarande fast i det begreppsliga
problemet. Men jag har oeksa ett annat problem. Ar det verkligen
etiskt riktigt att f6rsoka paverka manniskors vitala mal? Skall vi
verkligen vara sa klafingriga att vi skall f6rsoka farandra manniskors personlighet?
F: Utmarkt, utmarkt. Lat oss forst ta tag i dina kvarvarande begreppsliga dubier. Varfar kan du inte tanka dig att en manniskas
halsa kan farbattras genom att de vitala malen farandras? Det ar
kanske lattast att se denna mojlighet om man har vissa former av
psykisk ohalsa i atanke. Psykisk ohalsa kan vara farenad med en
bristande verklighetsuppfattning oeh med bristande realism. Personen tror sig vara mera kapabel an hon ar. Hennes mal, oeksa
vissa av de vitala maJen, kan darmed vara helt orealistiska. Personens handlingsfarmaga, jarnfard med vanliga "friska" personers,
kan daremot vara helt utmarkt. For mig tyeks det uppenbart att
halsoarbetet i ett fall som detta bar rikta in sig pa den orealistiska
verklighetsuppfattningen oeh pa de orealistiska malen.
Sa till etiken. Det ar alldeles riktigt att en halsoarbetare inte hur
som heIst far paverka en manniskas vitala mal. Men detta ar bara
ett speeialfall avail yard oeh behandling. Individens ratt till integritet oeh sjalvbestammande skall alltid respekteras. Den psykoterapeutiska behandling som vi talar om i vara exempel pa "maJvard" skall bedrivas med samma farsiktighet oeh med uppratthaJlande av en respektfYlld relation. Det ar sakert oeksa sant att detta blir extra betydelsefullt nar saken galler f6rhallanden som ar
knutna till den egna personligheten.
I: Lat oss da lamna "maJvarden" oeh istallet betrakta "miljovarden". Enligt din halsorelation maste man ju kunna fOrbattra halsan oeksa genom att byta miljo eller genom att anpassa sin miljo
till sin farmaga. En person som har ohalsa i miljo I har kanske
inte ohalsa i miljo 2. Detta farhaJlande kan oeksa te sig egendom-
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ligt mot bakgrund av var vanliga uppfattning om halsans natur.
F: Aven nar det galler detta led i relationen ber jag dig noga beak-

ta hur jag formulerat mig. Jag har inte sagt att en manniska har
ha.lsan om hon kan farverkliga sina vitala mal ijust den miljo hon
befinner sig. En sadan karakterisering skulle f:l. absurda konsekvenser. Da skulle vi kunna farandra manniskors halsa bara genom att placera dem i mycket olika miljoer. En manniska som
satts i fangelse skulle t ex omedelbart f:l. en mycket dalig halsa. I
fangelset ar ju hennes handlingsfarmaga starkt begransad. En
manniska som a andra sidan tilldelas stora maktbefogenheter och
f:l.r mycket service skulle omedelbart f:l. en mycket hog grad av
halsa.
I: Men ar detta egentligen sa absurt? Tror du inte att fangelsemil-

jon skulle skapa ohalsa? Och kan inte den /Tihet som maktsituationen innebar bidra till att hoja graden av halsa?
F:Jo, pa sikt kan dessa situationer leda till halsofarandringar. Men
min argumentation handlade inte om sadana tankbara orsaksrelationer. Den halsoteori som du verkade tillskriva mig, men som
jag inte omfattar, skulle f:l. som en automatisk konsekvens att en
fangelsekund har en lag grad av halsa och att den maktige har en
hog grad av halsa. Fangen har en lag grad av halsa, enligt denna
uppfattning, helt enkelt danar att fangelsevaggama och f:l.ngvakten hindrar honom fran att utfara det vardagliga livets handlingar. Den maktige skulle ha en hog grad av halsa danar att situationen mojliggor far honom att utfara saker som inte ar farunnade
de fiesta andra.
I: Men vad ar det egentligen du sager om de omstandigheter
som ingar i definitionen av halsan?

F:Jag sade att en frisk person maste ha farmagan att farverkliga

sina vitala mal under rimliga omstandigheter. Detta utveeklar jag
giirna nagot mer har. Ordet "rimlig" anger pa vilket satt hiilsa ar
ett varderande begrepp. Den person som tillskriver en annan
manniska (eller sig sjiilv) hiilsa anger att denna individ kan na sina
vitala mal under omstandigheter som tillskrivaren varderar som
rimliga. Sadana rimlighetsbediimningar kan variera. am hiilsobediimaren inte tillfogar en narmare farklaring blir ett pastaende
som "Pelle ar frisk" ett oklart pastaende. Pastaendet blir darmed
alldeles otillrackligt bade for klinisk oeh vetenskaplig kommunikation. Vad som skall utgiira en rimlig situation maste darfar narmare fixeras. Man maste komma iiverens om en standardsituation eller en klass av standardomstandigheter. Sadana iiverenskommelser ar, tror jag, oftast bara underfarstadda oeh har inte direkt kommit pa prant. En lang tids kommunikation mellan medlemmarna i ett vardlag kan till sist giira klart vad som ar klassen
av standardomstandigheter for dem.
I: Skulle man inte kalla dessa omstandigheter for "normala" om-

standigheter, om jag nu skall provoeera dig nagot?
F: Det tror jag sakert att manga skulle giira. Men ordet "normali-

tet" skulle har inte saga mer an mitt ord "standard". Ordet "normalitet" skulle dessutom snarast vara farvillande for tanken, om
man med det farknippade iden om frekvens eller vanlighet.
I: Men biir inte standardomstandigheterna vara de omstandig-

heter som individen oftast kommer i kontakt med?
F: Visst finns det en koppling har. Ett begrepp standardomstan-

dighet som bara inkluderar myeket ovanliga situationer yore fullkomligt oanvandbart. Vi ar bara inte identifiera standardomstandigheter med de vanligast farekommande omstandigheterna. Vi
skulle da hamna i problem som liknar dem vi diskuterade i det
sjatte samtalet. Det kan myeket viii finnas, oeh finns helt sakert,
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myeket ovanliga omstandigheter som ar sadana att vi finner det
rimligt att en person skall klara sig i dessa. For att forenkla for tanken: Det finns ovanliga men myeket gynnsamma omstandigheter
som bor inga i klassen av standardomstandigheter. Ett vinterklimat po. plus 20 grader Celsius ar myeket ovanligt i Sverige. Men
det ar forstas en situation som vi forvantas klara av om vi ar £fiska.

I: Jag inser att vi blir tvungna att analysera hur vi skall identifiera
omstandighetstyper om vi skall fora resonemanget vidare po. den
har punkten.Jag hailer med dig om att ett vinterklimat po. plus 20
grader ar ovanligt. Daremot ar inte ett klimat po. plus 20 grader i
allmanhet (om vi inkluderar sommarhalvaret) ovanligt. Saken beror po. den generaliseringsniva vi befinner oss po. nar vi identifierar
situationen.

F: Det ar en viktig observation att man kan identifiera typer po.
olika generaliseringsnivaer. Typernas frekvens kan vara helt beroende av detta. Men denna observation far konsekvenser i bada
riktningarna. am man speeifieerar situationer tillraekligt myeket
ar ingen situation vanlig. Oeh om man generaliserar tillraekligt
myeket ar varje situation vanlig. Vi maste darfor bestamma oss for
en generaliseringsniva som blir differentierande, sa att vissa typer
av situationer blir vanliga oeh andra ovanliga. Men anta att vi har
gjort detta oeh tar fasta po. de ovanliga situationerna. (Lat oss
saga att de intriiffar h6gst en gang om aret.) Jag havdar att det
bland dessa finns situationer som bor inkluderas i standardsituationerna som definierar halsa. Flera av dessa situationer kan vara
sadana att den friske skall kunna agera inom ramen for demo
I: Kan man dO. ails paverka halsan hos en person genom att forandra hennes omgivning? Det gar ju inte bara genom att sanda
henne i fangelse eller sanda henne pa en rekreationsresa till Kanarieoarna.
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F: Tank igen pa ditt uttryckssatt. Det ar latt att uppfatta dig som
om du talar om en orsak-verkanrelation. Visst kan man kausalt
paverka en manniska genom att forflytta henne till andra miljoer.
En manniskas psykiska halsa blir saker! forsamrad efter en langre
tids fangelsevistelse. Pa liknande satt kan saker! manga sjukdomar
Jindras och botas genom miljoombyte sa att halsan paverkas till
det battre.
Men det ar som jag sagt tidigare inte denna relation som min
halsodefinition beskriver. Fragan rar istallet formuleras pa foljande satt: Kan man - med automatik - hoja eller sanka en persons
grad av halsa genom att paverka omstandighetsledet i halsorelationen? Svaret ar:Ja, det kan man, men det forutsatter att man forandrar hela klassen av standardomstandigheter.
I: Det later som en fiuktansvart komplicerad operation. Jag kan

inte alls forsta hur den skall g:J. till.
F: Rent praktiskt behover denna operation inte ails vara komplicerad. Det enklaste sattet ar att lata personen permanent flytta till
en annorlunda miljo. Tank dig att en person fran Sverige permanent flyttar till Centralafrikanska republiken. Hon forandrar sina
Jivsvillkor radikalt. Klimat och kultur ar helt annorlunda. Vad som
skall anses vara rimJiga Jivsvillkor i denna miljo ar nagot annat an
i Sverige. Till de rimliga livsvillkoren dar hor t ex en stadigt mycket hog temperatur och en mycket hog luftfuktighet. Miljon ar
kanske befriad friln det vasterlandska ternpot men innehaller
istallet andra stressmoment, framfor allt osakerhet gentemot
myndigheter men ocksa infor naturliga hot som sjukdomar och
farliga djur. Personen kan mycket val na sina vitala mal i Sverige
men inte i den afrikanska republiken. Hon har darmed halsa i relation till sin ursprungsmiljo men inte i relation till den nya miljon.
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I: Nat jag hor dig tala om rimliga livsvillkor undrar jag aterigen
vern som bestammer om denna rimlighet. Ar detta med mansklig
hiilsa trots alit en fraga om makt? Ar det myndigheter som dikterar villkor om rimlighet? Pa nagot otackt satt kanner jag mig ater
ford till var diskussion om den psykiska hiilsan i det foma Smjet.
Spelar det nagon roll att vi faretar dessa farfinade analyser om saken till syvende och sist skall avgoras av politikema eller tanstemannen inom ett lands sjukvard?
F: Nu blev jag konfunderad. Du hoppar raskt over till en helt an-

nan diskussion - en politisk diskussion - och fragar hur begreppsanalyser av det har slaget kan komma att paverka politiska beslut
och tillampningar inom hiilsoomradet. Det at en viktig och intressant diskussion i sitt slag, men den skulle kriiva en helt annan
ansats och helt andra kunskaper hos oss.
I: Jag ser inte att min synpunkt ar illegitim. Vill du lagga lock pa
diskussionen?
F: Nej, jag vill minst av alIt lagga nagot lock pa vart samtal.Jagvill

bara se att samtalet ar sammanhangande och fruktbart. Tank dig
att va< diskussion istallet for att giilla hiilsa hade giillt begreppet
kunskap. Tank dig att vi pa sokratiskt vis funderat over den basta
karakteristiken av detta begrepp. Sen hade du helt plotsligt boIjat
tala om skolan och latamas makt att definiera vad som ar kunskap och relevant kunskap. Och du hade klagat over att vi med
va< abstrakta diskussion inte skulle kunna paverka nagonting av
kunskapssyn och kunskapsfarmedling i skolan. Skulle inte detta
innebara att vi farde in samtalet pa ett sidospar?
I: Jag tycker att du at orattvis. Jag reagerade pa en mycket specifik punkt i din framstallning och din karakteristik av hiilsan, namligen iden att hiilsan skall relateras till en klass av rimliga omstandigheter eller standardomstandigheter. Hat finns ett godtycke in-

byggt som inbjuder makthavare att bestamma efter eget skon.
Ditt halsobegrepp skulle helt enkelt kunna bli ett farligt begrepp.
F: Nu ar det jag som tycker att du ar orattvis. Jag menar att min

analys har fort mig till att begreppet halsa primm ar ett varderande begrepp oeh att varderingselementet i forsta hand finns i
ledet "rimliga omstandigheter". Precis som med alla andra varderande begrepp, isynnerhet de rent varderande som "god", "diilig",
"skon" oeh "ful", innebar detta att manniskor kommer att anvanda dem pii olika satt, tillskriva dem olika objekt, alltefter manniskomas privata varderingar. Det innebar oeksii att myndigheter
kan anvanda dem pii sitt satt oeh i kraft av sin makt fa ett stort inflytande pii deras anvandning. Men skulle det forhallandet att
myndigheter kan trumfa igenom sina varderingar i olika sammanhang gOra vardebegreppen generellt till farliga begrepp?
I: Men vern ar det som skall vardera omstandighetema enligt ditt

satt att se?
F: Det beror pii vad vi sysslar med. Det finns en vardaglig kommunikation i vilken vern som heist £Ir gora detta. Om du oeh jag
yttrar oss om var egen oeh varandras halsa £Ir vi givetvis gora
vara egna varderingar av de omstandigheter som vi finner rimliga
for viir halsobedomning. Om personal inom halso- oeh sjukviirden gor bedomningar som skaliligga till grund for viirdiitgiirder,
dii blir situationen en annan. Dii blir kravet pii niigorlunda enhetliga bedomningar stort. Det finns bl a en rattssakerhetsdimension
har. Men denna enhetliga bedomning behover ju inte vara foljden
av ett diktatoriskt beslut. I ett land som viirt ar det ju naturligt att
fora resonemang oeh pii ett demokratiskt satt komma fram till
konsensus i viktiga friigor.
I: Menar du alltsii att man skulle fora konsensusdiskussioner om

vad man skall mena med "standardomstandigheter" i samband

med halsoavgoranden? Blir inte detta en narmast lojlig sysselsattning?
F: Passa dig for att doma ut nagot som IOjligt i fortid. Jag har annu

inte sagt nagot om angelagenhetsgraden av sadana diskussioner.
De har sannolikt inte hogsta prioritet i tider av ekonomisk nedskarning. Det enda jag sager ar att diskussioner och beslut om
klassen av standardomstandigheter ar en forutsattning for ett nagorlunda precist halsosprak. Ibland ar precisionen inte aIldeles
nodvandig. I sadana sammanhang kan vi siikert vanta. Diiremot
finns det situationer dar jag bedomer att precisionen iir mycket
viktig.
I: Vilka skulle det vara?
F: Tank pa rehabiliteringsomradet. En sjukgymnast, arbetstera-

peut eller rehabiliteringslakare som verkar for att hoja manniskors hiilsostatus genom att direkt forsoka paverka deras handlingsformaga maste ha ett ganska exakt hiilsosprak. For att overhuvudtaget kunna bedoma patienternas framsteg maste rehabiliteringspersonaIen standigt precisera omstandighetsfaktorer. Ta
exemplet med en person som varit forlamad i ett ben och som
haller pa att lara sig ga igen. Forst stapplar han fram nagra steg pa
ett jamnt golv med direkt stod av personaIen. Sen kan han kanske
ta sig fram genom ett rum utan stad. Forst diirefter kan han ga
nodtorftigt ute pa ojamn mark. Nasta moment iir att ta sig uppfor
nagra trappsteg. Darefter skall han forsoka utfora olika prestationer inom samma ovningsmoment osv. I vatje steg ffiaste vi nam-

na under vilka omstandigheter personen kan gao Dessa omstandigheter ar nodvandiga forutsattningar for att overhuvudtaget
forsta vilka personens framsteg iir. De ar givetvis da ocksa nodvandiga forutsattningar for en effektiv kommunikation mellan
medlemmarna i vardteamet och med andra kolleger.

I: Alit detta forstar jag och hailer med om. Men an sa lange har

du talat om olika grader av ohalsotillstand. Omstandigheterna
har varit begransade. Harav fOljer val inte att du skulle behava beskriva omstandigheterna i det ideala halsotillstandet.
F: Nej, kanske inte i det ideala halsotillstandet. Men tank igen pa
halsans latitud. Vi maste skilja mellan perfekt halsa och sadana
tillstand som iir acceptabla. I den vanliga friskskrivningen far vi
naja oss med att beakta det senare tillstandet. Vi miiste veta nar
det iir rimligt att saga att en miinniska ar Hirdigrehabiliterad.

I: Men skall vi verkligen fOrsaka hitta en generell uppsattning

standardomstiindigheter? Skall vi inte bara beakta de omstiindigheter som individen kan raka ut for? Borde inte detta folja av ditt
individrelaterade halsobegrepp?
F:Jag menar inte att vi i den praktiska situationen skall forsaka
k1arlagga alia tiinkbara omstandigheter. Vi kan da mycket val begransa oss till sadant som rimligen kan intriiffa. Kom bara ihiig att
det faktiskt ibland hander helt oforutsagbara saker som kan begriinsa manniskors handlingsmajligheter. Det generella uttrycket
"standardomstiindigheter" ar valt for att utesluta sadana oforutsiigbara situationer.
I: Jag tror att vi nu far avsluta diskussionen om vagarna till halsa.

I nasta samtal skall jag ta upp £ragan om handikapp och halsa.
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NITTONDE SAMTALET

Om halsa och handikapp

farstas inte helt nojd med alia dina svar. Men jag
kan tillsta att du faktiskt har svar pa ganska manga av mina Ufsprungliga fragor. Nu, daremot, tanker jag ta upp ett omrade som
jag tror iir besvarande far dig. Detta galler din teons relation till
handikapp och funktionsstiirningar. Jag har sviirt att se att du kan
uppratthalla nagon granslinje mellan ohiilsa och handikapp. Hela
ditt ohiilsobegrepp vilar pa iden om ofarrnaga till handling. Men
detta iir ju kiirnan i begreppen funktionsstorning och handikapp.
Den funktionsstorde och handikappade kan inte utfara vissa saker. Men ar det inte absurt att satta likhetstecken mellan sjukdom
och handikapp? Det ar just detta likhetstecken som handikapporganisationerna varjer sig emot.
I:

KARE F .Jag iir

F: Tack far att du pressar mig pa denna punk!. Det iir sant att re-

lationen mellan ohalsa och handikapp iir stark i min teon. Detta
kan vid farsta anblicken tyckas konstigt och besvarande far teonn. Men jag ar inte saker pa att det gor det niir jag har farklarat
mig. LM mig farst saga nagot om terrninologin. "Handikapp" iir
inte den enda term som anvands far att beteckna handlingshinder. Pa det engelska sprakomradet gar man nu mer och mer
iii-an terrnen "handicap". Termen anses ha en nedsattande klang
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och ersatts danar oftast med "disabled" atminstone i behandlingssammanhang och vetenskapliga sammanhang. Till detta
kommer att det numera finns en komplicerad nomenklatur, ursprungligen utarbetad av WHO, som farsaker sarskilja olika nivaer av handlingshinder. Denna nomenklatur har nyligen provaversatts till svenska. Den skiljer mellan tre huvudsakliga nivaer, pa
svenska kallade funktionssvikt, aktivitetsbegransning och handikapp. Den farsta nivans termer betecknar starningar i organ eller
omedelbara effekter av sadana starningar. Den andra nivan omfattar huvudsakligen motoriska starningar och beteendestOmingar. Den tredje nivan, slutligen, handikappen, omfattar sadana
handlingsbegransningar som uppstar i kontakten med yttervarldens krav och omstandigheter. Detta ar ett intressant Hilt att penetrera narmare. Det ar ocksa svart att dra tydliga granslinjer
mellan de olika begreppsnivaema.
I diskussionen har med dig skall jag inte ge mig in pa dessa
spetsfundigheter. Jag tillater mig att anvanda det svenska ordet
"handikapp" for att beteckna hela klassen av handlingsbegransningar, a11tifran ofarmagan att rara ett finger till ofarmagan att
skata sin ekonomi eller att klara av sitt arbete. Relationen till mitt
begrepp ohalsa ar lika tydlig over hela faltet.
I:

Ar det nagon skillnad mellan att ha ohalsa och att ha ett han-

dikapp? Finns det nagon skillnad vad galler t ex mal och omstandigheter?
F: Har galler det att ha tungan ratt i mun. Talar vi om mitt begrepp ohalsa och mitt begrepp handikapp? Eller jamfar vi mitt
begrepp ohalsa med niigot officiellt begrepp handikapp?

I: Finns det verkligen ett officiellt handikappbegrepp?

F:Ja, faktiskt. Den WHO-nomenklatur somjag talade om har definierat handikapp pa faljande satt: I hiilsosammanhang or eft han-

dikapp en oliigenhetfiir en given indivtd och enfiif;d av enfimktionssvikt eller en aktivitetsbegriinsning som inskriinker eller hindrarfitl1ftlJandet av en rollsom lirnonnal (beroendepd dlder, kb'n, sociala och kulturellafizktorer) fiir den indivzden.
I: Ja. har noterar jag flera saker. Forst har vi den eviga nonnalite-

ten igen.Jag undrar vad det ar for slags nonnalitet. Ar det en ren
frekvensnormalitet? Jag marker att WHO oeksa introdueerat begreppet roll. Jag undrar hur det forhillJer sig till dina mill. Oeh sedan noterar jag att ett handikapp. enligt WHO. maste vara betingat av en funktionssvikt eller en aktivitetsbegransning. Detta
innebar att det maste vara betingat av en mera basal stiirning i
den egna personen. Rena yttre hinder kan silledes inte ge handikapp. enligt WHO. Vardagsspraket ar ju mera generost. Nog kan
man till vardags bli handikappad oeksa av att nagon Jagger direkta hinder i vagen.
F: Det sista ar en viktig observatioo. Men den gor oeksa att

WHO:s handikappbegrepp ligger narmare mitt ohalsobegrepp
an det oppna vardagsbegreppet handikapp gor. WHO foreslar oeksa en nomenklatur for halsokontexter. Meningen ar att
denna nomenklatur skall hjalpa personal inom halso- oeh sjukvarden att klassifieera funktionsstiirningar oeh handikapp.
I: Men hur ar det med rollbegreppet?
F: Roll ar ett begrepp som jag hittills inte har beaktat i var diskus-

sion. Detta beror inte pa att jag tyeker att rollbegreppet ar oviktigt. Det har en stor soeiologisk betydeJse. oeksa for den medieinska soeiologin. Som du vet talar man ju ibJand om att ga in i en
sjukroll.
I: Vad ar en roll for nagot i detta sammanhang?
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nero Nar man giir in i en yrkesroll, t ex polisens, innebar detta att
man aeeepterar de normer som omgiirdar polisarbetet. Man aeeepterar de plikter, tillatelser oeh forbud som ar forknippade med
att vara polis. Dessa normer kan vara direkt inskrivna i yrkesreglementet, men de kan oeksa vara outtalade. De kan vara konventioner som aldrig skrivits ner men som anda i praktiken reglerar yrkesarbetet i den kultur som man verkar.
I: Roll verkar ju vara ett helt annat begrepp an ditt malbegrepp.
Hur skall vi nu kunna jiirnfora era synsatt?

F:]avisst ar rollbegreppet nagot helt annat. Men det ar myeket
latt att gara en jiirnforelse. Anledningen ar att rollbegreppet anvands i WHO-manualen just for att karakterisera de relevanta
malen for individens handlingar. En person anses ha ett handikapp om hon inte helt kan tylla den roll som ar normal for hennes
alder, kan oSV.
I: Roll maste saledes har ses som ett oerhart vitt begrepp. Det
kan inte bara vara £ragan om en yrkesroll.
F: Alldeles ratt. Yrkesrollen ar en myeket liten del i sammanhang-

et. Det ar ju inte heller sa att alia manniskor har en yrkesroll. Vad
WHO har maste tanka sig ar en ide om en allman samhallsroll,
som for manga oeksa inkluderar en yrkesroll. Det ar inte helt latt
att se vad denna samhallsroll skall innefatta. Det enda man kan
saga ar att den maste innefatta nagot mindre an det jag menar
med vitala mal.
I: Varfor detta?
F: Det ar inte sa att alit det vi vill gara ingar i nagon av vara roller
i livet. Vi kan ha vitala mal utanfor det som ar definierat som var
hushallsroll, var yrkesroll. var samhallsmedborgarroll eller nagon
annan roll vi kan komma pit Som tur ar ar inte aUt i vart liv reglerat.

I: Du uppfattar a1ltsa WHO-definitionen som a1ltfor begransan-

de?
F:]a,jag ar inte heller ensam om detta. Flera andra kritiker, ocksa
bland de praktiskt verksamma, onskar formulera malet pa ett annat satt.
I: Men om handikapp skall definieras i dina egna termer, i termer

av vitala mal, da blir likheten mellan ohiilsa och handikapp annu
storre. Blir det da nagon skillnad ails? Blir inte handikapp och
ohiilsa helt identiska foreteelser?
F:]o, det ar riktigt att detta blir en konsekvens. Att vara handikappad (ospecificerat) och att ha ohiilsa blir samma sak.
I: Lat mig da tilliimpa din egen kritiska metod som du riktade

mot WHO:s hiilsobegrepp. For den normale anvandaren av termerna "ohiilsa" och "handikapp" motsvaras dessa av tva skilda
begrepp. De tva termerna markerar darmed en begreppslig rikedom som gar forlorad om de skulle sta for samma sak.
F: Tack for angreppet. Detta tillhor de saker som jag verkligen
funderat pa och ocksa kant mig en smula oroad avo Dock tror jag
att jag kan forsvara mig. Ett forsta viktigt papekande aterigen ar
att ohiilsa inte skall identifieras med sjukdom. Nar t ex handikapprorelsen gor sin markering om handikappstatus da ar det
friimst en markering om att handikapp inte ar sjukdomar. Och pa
denna punkt kan vi vara rorande eniga. Handikapp, liksom varianter av ohiilsa, ar inte nagra kroppsliga processer eller nagra
kroppsliga skador. Handikapp kan daremot vara resultat av sadana processer eller skadar. Detta ligger for ovrigt mycket tydligt
inbyggt i WHO:s syn pa handikapp som konsekvens av sjukdomar och skador.
I: Men du kan ju ocksa tanka dig andra orsaker till ohiilsa. Skall
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samma oppenhet giilla orsakema till handikapp?
F:]ag kan mycket val tanka mig detta. Och jag tycker att detta ar
lika rimligt fdr explikationen av handikapp sam fdr explikationen
av ohalsa. Visst skulle ett handikapp kunna orsakas t ex av en existentiell kris.
I: Men du tanker dig fortfarande att handikapp, precis sam i fal-

let ohalsa, skall ha iure orsaker. Orsakema skall komma fran personens tysiska eller psykiska innandome.
F: Fragan ar litet knepig att besvara. Det giiller ju vad mitt syfte
med analysen skall vara. Hittills har jag sett sam mitt syfte att resonera kring, och fdresla fdrbattringar av, WHO:s handikappbegrepp, sam ar utarbetat fdr halso- och sjukvarden. For detta sammanhang ar det enligt min mening rimligt att utga ifran att de
ofdrmagor sam utgor handikapp skall ha iure orsaker. De handikapp sam halso- och sjukvarden skall handha kan darfdr knappast vara direkt betingade av t ex en krigs- eller strejksituation eller av politiska beslut. De kan knappast heller rora olagenheter
sam ar betingade av mera individuella yttre hinder, sam svarighet
att fa en bostad eller ett arbete.

I: Men du menar att det ocksa finns ett allmannare handikappbe-

grepp sam skulle kunna inkludera de senare situationerna.
F:]avisst. Redan det vardagliga begreppet har denna oppenhet.
Man ar handikappad helt enkelt genom att vara i en handikappande situation. Hur denna situation har uppstatt ar fdr termens
anvandning likgiltigt. Situationen kan ha uppstatt genom iure
hinder, t ex sjukdom, genom yttre hinder eller genom att kraven
(och darmed individens mal fdr handling) ar fdr hogt satta.
I: Ar det inte sa att handikapprorelsen garna skulle se att detta
oppna begrepp blir det allmant accepterade ocksa inom halso-

och sjukvarden?
F:Jo, man faredrar talet om handikappande situationer bl a for att

undvika att stampeln handikapp satts pa den enskilda individen.
I: Det ar farstas klart att det oppna handikappbegreppet blir ett

annat an ditt halsobegrepp. Ohalsa iir for dig ofarmiiga till handling. Men denna ofarmaga skall ha inre orsaker.
F: Alldeles riktigt.
I: Men lat mig da aterkomma till min grundlaggande kritiska fra-

ga som galler vissa av de handikapp som verkligen har inre orsaker men som normalt inte skulle klassas som ohalsa. Jag tanker
sarskilt pa begiivningshandikappen. En manniska med ett gravt
begiivningshandikapp ar helt ofarmogen att farverkliga sina vitala mal. Hon kan inte skota de mest basala farutsattningama for
livsuppehallet. Hon omhandertas i viirt land inte av halso- och
sjukvarden utan av omsorgsvarden. Det ar inte naturligt for nagon att saga att en sadan person har en farsamrad halsa.
F: Den grundlaggande beskrivningen ar riktig. Den gravt begiivningshandikappade ar en person som har en kraftigt reducerad
halsa enligt mitt system. Denna ohlilsa beror dock, normalt, inte
pa en sjukdom utan pa en medfadd defek!. !bland kanner vi till
denna defekt, som i fallet Downs syndrom, och kan mycket tydligt beskriva defekten pa kromosomniva. Det iir ocksa sant att begiivningshandikappade normalt omhandertas pa siirskilda institutioner och inte pa vanliga sjukhus. Men institutionsplacering och
byriikratisk klassifikation kan val knappast ha betydelse fOr viir
begreppsanalys. Vi har historiskt haft siirskilda institutioner ocksa
for siirskilda sjukdomskategorier. De mentalt sjuka har lange haft,
och har fortfarande i viss utstrackning, siirskilda institutioner. Tuberkulos och epilepsi har behandlats i siirskilda hem. Liingviirden

ar numera oftast separerad friln den vanliga sjukhusvilrden. Avgorande for institutionsordningen milste ju primart vara vad som ar
lampligt. Hur behandlar man mest rationellt och mest humant
manniskor som har olika slags problem.
I: Jag vill heller inte gora en stor afl':ir av institutionsfrilgan. Oet
mest avgarande for mig ar min intuitiva spri\kkansla.Jag skulle aldrig kalla den begilvningshandikappade sjuk.
F: Nu ar vi dar igen. Ou blandar samman ohalsa och att vara sjuk.
Jag sa nyss att ett begilvningshandikapp kan vara betingat av en
defekt men att det sallan ar betingat av en sjukdom i min mening.
Men lilt mig inte rida for mycket pil detta. Ou skulle troligen inte
heller saga att en person med begilvningshandikapp har ohalsa.
Oet finns en normalanvandning av termen ohalsa som stannar infor denna typ av defekter. Jag ar medveten om detta och inser att
detta ar ett fall dar min analys flir ett slags stipulerande effekt. Ou
erinrar dig vad jag sa om explikation av begrepp i vilrt tredje samtal.
I: Har ar alltsil ett fall dar vi tar godta att systematiken far en effekt som strider mot vara intuitioner.

F: Men detta behover inte alls vara av ondo. Om vilr tidigare anvandning av termer var osystematisk kanske vi nu tar effektivare
redskap bade for teoribildning och for praxis.
I: Ou ser inte att vi Merinfor den risk for stampling av handikappade som vi alldeles nyss talade om.

F:Jag tror inte det. Lilt oss forutsatta att vi har den grundlaggande relationssyn pil handikapp som vi just redogjort for. Oetta innebar att vi inser att ett handikapp konstitueras av en situation.
AHa delar av en situation, egenskaper i omgivningen, egenskaper
hos de krav eller mill som uppstallts, och egenskaper hos indivi-
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den kan var "upphov" till handikappet. Handikappet bestar av
samspelet mellan relationens termer. Men i analysen av en sadan
handikappande situation kan vi finna att en av termerna har en
sarskilt stor del i betingningen av handikappet. Vi forlagger "skulden" till denna term och inriktar var terapi pajust denna.Jag finner detta vara ett helt rationellt tillvagagfulgssatt.
Vi maste ibland - men sakert mera sallan an man traditionellt
gjort - havda att en manniskas oformaga att utfora komplicerade
handlingar huvudsakligen beror pa en egenskap hos henne sjalv.
Vi talar da om att hon har ett begavningshandikapp och ger henne hjalp och stiid for detta, ibland inom ramen for en institution.
Redan genom denna atgard har vi pa ett satt forlagt handikappet
till individen. Om nagon stampling har skett, sa har den skett redan har. Jag har svart att se att en karakteristik i termer av ohalsa
skulle gara en avgarande skillnad i detta avseende.
I: Jag ar forstas inte helt najd, men jag tror att vi maste avsluta
detta sv1lra samtal. I nasta samtal skall vi tala om vardbehov och
om jamforelse mellan v1lrdbehov.
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TJUGONDE SAMTALET

Om prioritering
och vardbehov

I: JAG TANKTE att vi idag skulle forsoka vara dagsaktuella och
tala om prioritering i sjukvarden. Du kiinner forstas till den svenska prioriteringsutredningen och dess betiinkande f/drdens mara
val, som for Diirvarande diskuteras i manga kretsar. Det kan viii
vara av intresse att se vad en hiilsofilosofkan erbjuda i denna diskussion. Finns det nagot i din hiilsoanalys som kan viigleda oss i
avgorandet av vilka hiilsotillstand som i forsta hand bor bli fore-

mal for vard och behandling?
F:Jag tror att vara redskap i hog grad kan hjiilpa ass att se var
problemen finns och kanske ocksa bidra till vissa losningar. Men
jag iir viii medveten om att mycket analysarbete kommer att kvarsta. Men kom an. Vi kan viii se var vi hamnar.
I: Som du vet utg:l.r utredningen i sin analys fran tre etiska huvudprinciper: miinniskoviirdesprincipen, behovs- eller salidaritetsprincipen och kostnad-effektivitetsprincipen. Den forsta av
dessa principer har den hogsta digniteten och skall tilliimpas
forst. Den sista har den liigsta digniteten ach skall tilliimpas sist.
Miinniskoviirdesprincipen innebiir att alIa miinniskar, oavsett ras,
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kon, alder eller livsstil, har lika rart till sjukvard. Behovsprincipen
havdar att det ar manniskans vardbehov som skall avgiira om
hon skall fl\ och hur mycket hon skall fl\ av yard och behandling.
Kostnad-effektivitetsprincipen slutligen menar art effektivitet och
kostnad skall var tungt vagande faktorer vid val av behandlingsformer.
F: J a, det finns naturligtvis manga fragor att stiilla redan infor denna trio av principer. Man kan fraga efter den djupare etiska motiveringen till att viilja just dessa, och man kan diskutera hur avvagningar mellan principerna skall goras i praktiken. Men jag tror art
vi har skall avsta fran att stiillajust dessa fragar. For det forsta darfor att jag personligen uppskartar dessa principer och ocksa den
ordning i vilken de star, for det andra danor art var dialog som
helhet inte handlar om etiska principer utan om hiilsobegrepp.
Det blir darfor naturligt art vi koncentrerar oss pa den narmare
tolkningen av en av dessa etiska principer.
I: Hur menar du?

F:Jo, vi bor noga analysera den andra principen, behovs- eller solidaritetsprincipen. Den ar i praktiken den viktigaste principen,
och den omfattar i hogsta grad de begrepp som vi diskuterat i alIa
vara samtal.
I: Hur kan den andra principen bli den viktigaste? Jag sa ju nyss
att manniskovardesprincipen har den hogsta digniteten.

F:Jo, men manniskovardesprincipen kan bara garantera den
grundlaggande etiska plattformen for prioriteringsarbetet. Den
garanterar framst att prioriteringsarbetet inte grundas pa ras, kon,
status, alder eller livsstil. Men nar det galler art diskrirninera manniskor for det verkliga prioriteringssyftet kan denna princip ge oss
mycket litet vagledning. Sjiilva prioriteringsarbetet startar pa

allvar genom behovsprineipen. Darfor blir denna princip i praktiken den viktigaste.
I: Jag forstar. Men hur kan du saga att vardbehovsprineipen anvander de begrepp som vi diskuterat? Vi har hittills inte sagt ett
ord om vardbehov.

F: Nej, termen vardbehov har inte namnts. Men du skall strax ra
hora var vara resonemang kommer in.
I: Skail vi da forst oeh framst bli pa det klara med vad behovs- eIIer solidaritetsprincipen faktiskt sager?Jag laser innantill ur utredningen: "Resursema bor satsas pa de omriiden (verksamheter, individer) dar behoven ar storst:' Vidare sager man (s II?): "Inneborden av behovs- eller solidaritetsprincipen ar att, om prioriteringar maste ske bland effektiva atgiirder, ge mera av vardens resurser at de mest behovande, de med de svaraste sjukdomarna
oeh den samsta livskvaliteten. Detta gaIler aven om konsekvensen da kan bli att alIa inte rar sina behov tillgodosedda. Skalet till
att viilja denna prineip iir att den har nara anknytning till den
grundlaggande humanitiira motiveringen for varden:' Solidariteten rar foljande tolkning (s lIS): "Solidaritet innebiir inte bara lika
mojligheter till yard utan oeksa en stravan efter att utfallet av varden skall bli sa lika som mojligt, dvs att alIa skall na basta mojliga
halsa oeh livskvalitet. ... Solidaritet innebar oeksa att sarskilt beakta behoven hos de svagaste, t ex de som inte iir medvetna om sitt
manniskoviirde, har mindre mojlighet an andra att gora sina roster horda eller utnyttja sina rattigheter:'
F: Bra. Da har vi nagra utgangspunkter for var analys. Vi kan sarskilt ha i minnet £rasen: Varden skall i forsta hand ges at de mest
behovande, de med de svaraste sjukdomarna oeh den samsta livskvaliteten. Lat oss ett tag £ramat fokusera behovsbegreppet. Som
vi redan tidigare sagt iir "behov" ett ord som beteeknar en rela-
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tion. En individ I har behov av nagot x for att uppna ett mal m. X
kan vi kalla behovets objekt, och m kaIlar vi behovets mal. Lat oss
ta ett exempel. En snickare har behov av en hammare (objektet)
for att spika upp en vagg (malet). Det ar meningslost att tala om
att man har ett behov ratt och slatt. Tyvarr har detta grundlaggande faktum kommit bort i vissa delar av den larda litteraturen.
Det finns texter dar man talat om manniskors behov utan att forsoka bestamma det mal som behoven ar relaterade till.
I: Hur kommer da vardbehov in i den har analysenl Vad ar behovets objekt, och vad ar behovets mall
F: Behovets objekt ar mycket enkelt. En person med vardbehov

har behov av yard eller behandling. Yard och behandling utgor
saledes objektet. Vardens mal ar inte pa samma satt sjalvklart.
Men har visar utredningen faktiskt pa en av sina fortjanster. Den
forsoker med viss tydlighet ange vardbehovens mal. Och den gor
det med hjalp av tva begrepp, namligen halsa och livskvalitet. Sa
har uttrycker man sig (s no): "Utredningen kommer i fortsattningen att anvanda behov i betydelsen halsorelaterat och livskvalitetsrelaterat behov. Det innebar att man har stOITe behov ju svarare sjukdom eller skada man har eller ju samre livskvaliteten ar
till foljd harav, men ocksa att man inte har behov av atgarder som
inte forbattrar halsan eller livskvaliteten." De tva begreppen halsa
och livskvalitet skall ocksa anses ha samma dignitet vid bedomningen av vardbehov (s 29): "Livskvalitetsrelaterade behov vid
sjukdom eller skada yager lika tungt som halsorelaterade behov:'
I: Men ar inte detta problematiskt/ Kan verkligen livskvalitet generellt bli ett behovsrelaterat mal inom halso- och sjukvardenl
Far inte detta ooverstigliga konsekvenserl Kan sjukvarden leva
upp till dettal
F: Varfor anser du detta som sa problematiskt/

I: Om det skulle tillkomma sjukvardspersonal att agna sig at att
forbattra patienters allmanna livskvalitet, da blir ju uppgiften
oandlig. Tank dig att lakare och sjukskoterskor skulle syssla med
aktenskapsproblem, arbetsloshet och andra livskriser. Da tar de
helt plotsligt en universell problem16sande funktion.

F: Det ligger nagot i din synpunkt. Men vi skall forsoka gora utredningen sa mycket riittvisa som mojligt. Utredningen talar om
livskvalitetsrelaterade behov vid sjukdom eller skada. Det kan saledes inte bli sjukvardens sak att ta hand om alia manniskors livskvalitetsrelaterade behov.
I: Det innebar forstas en viss begransning. Men fortfarande ar faltet mycket stort och tolkningarna ar manga. Skall vi mena sadana
behov som ar orsakade av sjukdom eller skada? Eller skall vi
mena sadana som i stOrsta allmanhet galler for en person som har
sjukdom eller skada?

F:]ag tror inte att utredningen vill gora den skarpa distinktion
som du antyder. Det yore inte heller rimligt. Man kan naturligtvis
tanka sig att sjukvardspersonal, inte minst kuratorer, hjlilper patienter med problem som inte direkt ar orsakade av patientens
sjukdom eller skada, men som anda uppkommer under sjukdomstiden.
I: Men da g1iller i hog grad min fraga. Ar det rimligt att sjukvarden skall ha ett sa stort beting? Hur mycket inkluderas forresten i
livskvaliteten?
F: Det sista ar forstas den helt avgorande fragan, och har ar utredningen nastan oforlatligt vag. Utredningen ger ingen analys av
begreppet livskvalitet. Man anger inte heller nagon niva pa livskvalitetsskalan som bar garanteras. Savitt jag kan se inskranker
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sig den egentliga karakteristiken till foljande rader (s 109): "Livskvalitet har fYsiska, psykiska, soeiala oeh existentiella dimensionero Viktigt i detta sammanhang ar t ex formagan att kunna rora
sig, kla sig, ata oeh drieka, kommunieera med omgivningen i tal
oeh skrift, ha mojlighet att engagera sig i arbete/sysselsattning
oeh fritid, ha fungerande soeiala relationer, tillfredsstallande somn
samt formaga oeh mojlighet till sexuell aktivitet:'
I: Det finns en sak som omedelbart slar mig nar denna lista pa exempel presenteras. For det forsta talas nastan bara om en myeket
basallivskvalitet. Detta ar naturligtvis oeksa rimligt. Listan tyeks
innehalla ett antal tillstand som torde vara vitala mal (i din terminologi) for de fiesta manniskor. For det andra ar det anmarkningsvart att flera av exemplen ar formulerade i formagetermer.
Viktigt ar, sager man, att ha formagan att rora sig, kla sig, ata oeh
kommunieera med omgivningen. Sadana formagor ingar ju i ditt
halsobegrepp.
F: Det ar riktiga observationer. Det blir komplieerat for mig att

kommentera utredningens forslag eftersom vi karakteriserar utgangsbegreppen olika. Flera av de element de namner i livskvalitetsmomentet skulle jag namna i halsomomentet. Men vi kanske
anda kan gora ett slags rekonstruktion i vara termer oeh se hur vi
da staller oss till forslaget.
I: Hur skulle vi kunna gora detta?
F: Uppenbarligen menar utredningen att det tillkommer halso-

oeh sjukvarden inte bara att forsoka bota oeh lindra sjukdomar
oeh skador utan oeksa att habilitera oeh rehabilitera manniskor
sa att de far en rimlig grad av halsa i var mening, namligen sa att
de kan realisera sadana basala vitala mal som att kunna rora sig,
kla sig, ata oeh drieka, kommunieera med omgivningen, engagera sig i arbete oeh fritid m m. I sadana fall dar man inte kan upp180

nil denna grad av halsa skall sjukvilrden farsoka kompensera patienten genom att hjalpa till att realisera dessa vitala mill. Man skall
helt enkelt hjalpa patienten att kla sig, att kommunicera med omgivningen, att engagera sig i arbete etc.
I: Skulle man kunna tanka sig att den livskvalitetsnivil utredningen har i Manke Jigger nilra din minimala Iyckal am patienterna
inte pil egen hand kan nil de vitala millen, dil ar det halso- och
sjukvilrdens sak att gora detta for dem och i deras stalle.
F: Som du farstilr ar detta en rimlig rekonstruktion for mig. Det ar
svilrt att saga omjag diirmed val har tolkat utredningen. Deras exempel talar dock for mio tolkoing.
I: Sillilngt nilgot om Jivskvalitet. Men vad sager man om halsanl

F:Ja, vi har ju redan sett att de tydligen har ett halsobegrepp som
iir snavare an mitt. Men det ar svilrt att saga nilgot mer precist

danar att man inte heller har gor en tydlig karakterisering.
Nilgot tydligare blir det nar halsa relateras till vilrdbehov. Utredningen sager pil s no: "Svilrighetsgraden av en sjukdom kan
bedomas langs olika dimensioner, det lidande den sjuka upplever,
den medicinska prognosen, den funktionsnedsattning och den
existentiella nod sjukdomen ger upphov till. Prognosen kan i sin
tur avse risk for dodlig utgilng pil kortare eller langre sikt vid ofullstandig eller utebliven vilrd, risk for invaliditet eller fortsatt lidande och nedsatt Jivskvalitet."
I: Skall vi alltsil farstil det sil att halsans svilrighetsgrad skall matas langs dimensionerna lidande, invalidisering och medicinsk
prognosl Och den senare skall uppdelas elter dimensionerna dod,
fortsatt Jidande och invalidisering. Lilt mig farsoka rita. Vi ilir faljande komplexitet:

Lidande

Invalidisering

Negativ medicinsk
prognos

Den negativa medicinska prognosen kan i sin tur galla olika ting:

Negativ medicinsk prognos

//////
Forkortat Iiv

~

Framtida lidande

Framtida
invalidisering

F:Ja, och komplexiteten blir enorm nar vi beaktar aHa tankbara
tidsspann i framtiden. En sjukdom eHer en form av ohalsa kan ju
pagil. i alit fran nagra 6gonblick till en hellivstid.
I: Hur skall vi kunnajamfora alia dessa storheter? Hjalper oss utredningen pa nagot satt?
F: Den sager: "Sammanvagningen av dessa olika aspekter pa halso- och livskvalitetsrelaterade behov till ett matt som kan ligga till
grund for prioriteringar kraver en helhetssyn" (s no). Samtidigt
som man erkanner svarigheten att gora dessa viigningar, betonar
man nodvandigheten av att de gors.
I: Har du sjalv nagra recept?
F: Nej, jag har inga enkla recept. Jag tror snarast att det finns en

fara i att forsoka finna enkla recept i detta sammanhang. Jag menar att det finns en risk for negativa konsekvenser om man infor
matematiska halso- och livskvalitetsskalor och forsoker finna ett
enskilt matt pa en manniskas halsa/livskvalitet. Man har ju tidigare gjort detta nar det gallt utvardering av medicinska teknologier. Nu skulle man kunna tanka sig att detta foresliis for att bedorna vardbehov.
I: Varfor menar du att det finns en risk med att anvanda sadana
skalor?
F: Lat oss betrakta niigra av de storsta svarigheterna. Forst har vi
lidandeskalan, som genom sin natur ar SV:lr att gradera. Aven om
vi begransar oss till ett enda slag av lidande, den fYsiska smartan
som resultat av en yttre skada, sa inser vi hur svart det ar att jamfora intensiteten i tva personers smarta. Betank sedan att det finns
smarta av olika slag. Smartan v1ixlar till sin natur fran organsystem till organsystem och fran akomma till akomma. Till detta
kommer att smarta olia ar forenad med annat lidande av mera existentiell natur. Detta lidande kan i sin tur vara av olika slag och
dignitet. Till detta kommer det emotionella lidandet, sorgen och
depressionen. AlIt kan vara av olika slag och dignitet. Forsok sedan att sammanvaga detta myller av lidande med invalidisering,
som har en lika stor mangfald. Invalidisering kan for det forsta
galla mycket olika slag av mansklig funktion. Den kan galla rorelseapparaten med alIa dess delar, den kan galla talapparaten, och
den kan galla de mentala funktionerna. Dessa funktioner har olika stor betydelse for olika manniskor beroende pa deras delvis
skilda vitala mal. Av principiella skal gilr det allts:! inte att finna ett
enhetligt matt pa invalidiseringarnas betydelse. Foga sedan till
detta den medicinska prognosen, som i sig galler tre dimensioner.
risk for dod, risk for fortsatt lidande och invalidisering. Samma
problem plus manga andra aterkommer igen. Till detta skall vi

Higga en tidsdimension. Du maste vara ganska duktig for att finna
talet som kan sammanvaga dessa narmast ojamfarbara storheter.
I: Men finns det inte en rad farenklingsstrategier att tillga? Vi behover ju inte ha illusionen av att finna ett exakt matt som placerar
en manniska pa en viss halsoniva. Huvudsaken ar ju att vi diskriminerar tillraekligt myeket sa att manniskor kan ordnas i relation
till varandra. Det ar ju detta som behovs i prioriteringssammanhanget.
F: Nu sager du nagot viktigt.Jag ar gama med pa farenklingsstrategier for att atminstone grovt kunna jamfara manniskors halsotillstand. Men da har vi slappt pa den ambition som jag kritiserar.
namligen ambitionen att kunna ge ett absolut matt pa en manniskas balsa langs alIa dessa namnda dimensioner. Jag ar nyfiken pa
att hora vilka farenklingsstrategier du vill faresla.
I: Jag tyeker att en viktig utgangspunkt ar individen sjalv oeh
hennes bedomning. Det bOr valligga i liJ1je med din egen filosofi
att bayda att individen sjalv vet bast vilket hennes halsotillstand
ar. Hon kan atminstone i kvalitativa termer avgora hurdant hennes lidande ar beskaffat oeh hur hennes funktioner oeh handlingsfarmaga har redueerats.
F: Med den medicinska prognosen maste hon farstas fa hjalp av
den medieinska expertisen. Vi kan tydligen inte helt overlata bedomningen pa henne sjalv.
I: Ja. jag menar inte heller att individen ar en helt paIitlig bedomare av sin nuvarande invalidiseringsdimension. Hon kan ta fel
bade nar det galler bedomningen av de tysiska oeh de psykiska
funktionerna. En utomstaende observator kan oeksa har ibland
vara av naden.
F: Var hamnar vi da? Skall vi farsoka skissera en bedomningssitu-

ation? En ung man soker sig till primarvarden eftersom han £att
ledvark och har £att svart att skota sitt arbete som renhaIlningsarbetare. Den konsulterade lakaren forstar pa beskrivningen att varken ar ganska svar. Det ar tydligt att viirken i sig sanker mannens
livskraft. Lakaren konstaterar samtidigt att flera ledfunktioner,
frarnfor alIt i armar och hander ar nedsatta. I sarntalet, da mannen
beskriver sitt jobb och de arbetsmoment som ingar, liksom da
han berattar att han iir aktivt utovande idrottsman - han spelar
handboll - kan de tillsammans konstatera att hans halsa ar kraftigt reducerad. Flera viisentliga vitala maI kan inte realiseras. En
noggrann medicinsk undersokning av mannens tillstand vidtar.
Med ganska stor sakerhet kan man har konstatera att mannen lider av ledgangsreumatism. Den medicinska prognosen ar inte
helt saker, men foljande kan sagas: Risken for snar dod ar narmast
obefintlig. Daremot iir risken for langvariga, eventuellt livslanga,
besvar i form av smarta och ororlighet i lederna ganska stor. En
viss risk finns for att symtomen med tiden kommer att forvarras.
Lat oss nu tanka oss att samme lakare £ar in ett pa flera satt
snarlikt fall. En ny ung man dyker upp med samma symtom. Han
har ocksa ett tysiskt kravande arbete och utiivar idrott. I hans fall
daremot finns ingen grund for att stalla diagnosen reumatism.
Det gar overhuvudtaget inte att finna en allvarlig sjukdomsbas for
denne mans symtom. Alit tyder istallet pa att han har £att en tillfallig virusinfektion, som har givit reumatismliknande symtom
men som sannolikt kommer att klinga av inom loppet av nagra
dagar.
I: Nu tycker jag att du har gjort det for tatt for dig.
F: Vad jag menar med att stalla dessa tva fall intill varandra ar att

saga att det naturligtvis finns situationer, manga situationer, dar vi
med sakerhet kan saga att en person har ett storre vardbehov an
en annan person. Vi kan klarlagga detta genom ett resonemang i

kvalitativa tenner - alltsa inte genom att infora nagon artificiell
matematik - for att III ett haIsomatt. I det har fallet ar situationen
ovanligt solkIar, det medger jag. Jarnforelsen forenkIas av att det
subjektiva haIsotillstandet kan bedamas vara ganska lika. Vi kan
s:l.1edes helt koncentrera oss pa den medicinska prognosen. Och
vad betraffar denna finner vi en enonn skillnad. Den ene har en
lang och allvarlig sjukdom, den andre har en ganska obetydlig
och tillfallig sjukdom. Den forre har darmed helt kIart det stOrsta
vardbehovet av de bada.
I: Ar vi da inte tillbaka pa ruta ett? Dessa intuitiva avervaganden
har val gjorts i varden i alia tider.
F: Ja, sjaIvkIart. Men vardpersonalen har inte tidigare statt infor

pressen att prioritera mellan patienter i den radikala meningen att
man kan lata vissa kategorier III sta helt utan yard. Man far darfor
anledning att ytterligare skarpa sina intuitioner om vad som ar ett
stort vardbehov.
I: Du har alltsa gott hopp om att vardpersonalens intuitioner kan
skarpas.
F: I hagsta grad. Att lyfta /Tam vardbehovsdimensionerna, som

utredningen gjort, och att noggrant granska deras inbardes relationer, som du och jag bOJjat gara, ar en forutsattning for att skarpa dessa intuitioner. Om detta sedan foljs upp i utbildningen, da
har vi kommit langt.
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TJUGOFORSTA SAMTALET

Om hal san igen.
Avslutande synpunkter

agnat myeket tid at alia mina fragor oeh invandningar kring dina tearier am hliIsa, livskvalitet, handikapp oeh andra begrepp. Manga fragor aterstat trots alit. Man inser under samtal sam dessa att man egentligen nastan pa vmje punkt skulle
kunna ga djupare, finna fler problem men oeksa intressanta
losningsforslag. Alit detta har varit en intressant upptaekt. Jag foreslat nu att vi agnar vart sista samtal at att ta upp nagra viktiga
tradar fran vara tidigare moten som jag finner sarskilt angelagna
att behandla vidare.
I:

NU HAR DU

F: Lat ass se vad du har i kikaren.

I: Jag vill giirna aterga till hliIsabegreppet, aeh jag kanner mig

siirskilt inspirerad att giira detta elter var diskussian forra gangen
om vardbehav aeh de manga vardbehavsdimensianerna. Det
slag mig da att begreppet vardbehov ar mera kamplex! an ditt
hliIsabegrepp. Ditt hliIsabegrepp kaneentrerar sigju helt pa handlingsinvalidiseringsdimensionen. Visar inte detta pa en begransning i ditt synsatt?
F: Kanske. Men lat ass undersoka saken. For det forsta iir vardbe-

hav knutet till tva begrepp: hliIsa oeh livskvalitet. Vi var visserli-

gen iiverens om att livskvalitetsbegreppet i utredningens sammanhang var ett begransat livskvalitetsbegrepp, men det g:lr i
varje fall nagot utiiver mitt halsobegrepp. Fiir det andra har vi redan tidigare diskuterat lidandesdimensionen. Jag vill pa intet satt
forneka den stara betydelsen av lidandesdimensionen inom ohalsa. Min poang var att lidande inte ar en komponent i all ohalsa.
Daremot ar nagon form av invalidisering, fYsisk, psykisk eller social, enligt min mening, en vanligt forekommande egenskap i
ohalsan. Ibland ar denna invalidisering en direkt konsekvens av lidande. Lidandet kommer alltsa indirekt oeksa in i min karakteristik.
I: Men den medieinska prognosen oeh hela tidshorisonten sak-

nas i din analys.
F:Jag menar inte att de salmas i min analys. Daremot finns de
inte i min definition av halsa oeh ohalsa. Men jag har inga som
heist problem att tillfoga dessa viktiga dimensioner.Jag kan mycket val tala om langvarig oeh kortvarig ohalsa. Jag ser det oeksit
som en myeket intressant oeh viktig farskningsuppgift att nu gil
vidare oeh klarlagga olika betydelser av uttryeket "allvarlig ohalsa". Nagra av gessa betydelser har forstas med tidsdimensionen
att giira. Andra ar direkt knutua till invalidiseringsgraden, dvs
den dimension som vi talat om mest hittills.
I: Skulle du inte kunna tanka dig att fora in lidandesdimensionen
som en separat dimension i en sadan utredning? Vill du anda inte
mena att lidandet har en kvalitet som g:lr lilngt utiiver dess roll
som orsak till invalidisering?

F:Jo, det vill jag mena. Graden av lidande ar i sig en dimension att
ta hansyn till vid bediimningen av halsans allvarlighetsgrad.
I: Men lat oss nu betrakta foljande fall, somjag inspirerats att fun-
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dera pol i samband med prioriteringsutredningen. En ung kvinna,
som ar vid basta vigor och utan nagra som heist krampor, finner
vid en sjalvundersokning en liten farhardnad pol sitt brost. Hon
uppsoker sjukvarden och tar snabbt diagnosen brostcancer. Hon
opereras omedelbart, men det visar sig omojligt att hejda sjukdomens utveckling. Hon blir snabbt samre, far svara smartor och avlider en kort tid senare. Hur skall vi nu beskriva detta fall i dina
termer? Det mest problematiska far mig ar att karakterisera henne vid den farsta tidpunkten. Eftersom hon dol egentligen ar vid
basta vigor skulle hon ju faktiskt kunna sagas ha full halsa i din
mening. Samtidigt bar hon pol en sjukdom som har en mycket dalig prognos. Hon har i sjalva verket en dodlig sjukdom. Hennes
vardbehov ar maximalt. Tycker du att detta gar ihop?
F:Jag farstar din fraga, men jag trodde att vi utrett den tillrackligt.
Jag har sagt att halsa ar fOrenlig med sjukdom. Halsa ar till och
med som i detta fall farenlig med dodlig sjukdom. Jag har farsvarat denna begreppsliga konsekvens med att det faktiskt gor det
mojligt far oss att uttrycka viktiga fakta. Lagg marke till vad du
sjalv sa. Du anvande termen "vigor". Du hade sjalv ett behov av
en term fOr att uttrycka att den unga kvinnan madde val och var
helt kapabel att klara av sin vardag. Men att en person har halsan
betyder inte att alit ar bra med henne. Som vi sett kan den medicinska prognosen vara mycket daJig. Hon kan ha en sjukdom
som motiverar omedelbar behandling. Du skulle kanske sjalv
saga: Kvinnan ar visserligen vid basta vigor, men hon har ett
mycket stort vardbehov.
I: Men varfar valjer du inte termen "vigor"? Varfar valjer du "hal-

sa" som har denna urgamla koppling till sjukdomsbegreppet?
F: Nu, kare van, gor du mig besviken. Har hela var diskussion va-

rit fargaves? Du tycks tro att jag av rent godtycke valt ordet "hal-

sa" for att beteckna nagot som ratteligen borde kallas nagot annat.]ag har ju fort en lang argumentation, som du foljt med i och
hallit med om, vilken ar grunden for min hallning.
I: Forlat omjag tappat greppet. Kan du kort sammanfatta din argumentation igen?

F: Det skall jag garna gora. Lat mig fOrsoka gora det sa pedagogiskt som mojligt.]ag redogor for resonemanget punktvis.]ag avstar forstas fran en lang rad utvikningar som vi har gjort.
1.

Utgilngspunkten for hela var diskussion var den giingse iden
att hlilsa skulle vara detsamma som frilnvaro av sjukdom.

2.

Denna tanke forutsatter att sjukdom skall kunna definieras
utan referens till halsa. (Annars blir definitionen helt cirkular.)

3. Vi forsokte definiera sjukdom i termer av abnorm kroppsfunktion eller obalans. Vi fann ingen statistisk tolkning av normalitet som kunde Binga den intuitiva inneborden av sjukdom. Vi
fann ingen anviindbar tolkning av balansbegreppet som inte
redan forutsatte ett sjukdomsbegrepp eller ett hlilsobegrepp.
4- Vi valde istlillet att forsoka karakterisera hlilsobegreppet utan
referens till sjukdom. Vi utgick fran de klassiska begreppen
vlilbefinnande och handlingsformaga liksom deras motpoler
lidande och invalidisering.
5. Vi fann handlingskategorin vara den mest generellt anvandbara for en heltackande karakterisering av hlilsa och ohlilsa.
6. En handlingsformaga maste kunna specificeras i termer av vad
man skall kunna gora. For hlilsobegreppet har vi valt att definiera handlingsformagan i termer av vitala maJ. For detta val
har jag redogjort i detalj, och du har utsatt det for en kritisk
granskning.

Det ar saledes ett mycket langt resonemang. med halsobegreppet
i fokus. som fort oss till slutsatsen att just halsobegreppet bor knytas till begreppet handlingsformaga.
I: Tack for din nyttiga sammanfattning. Det har emellertid varit
viktigt for mig att inse - oeb troligen for dig ocksa - att vardbehovsbegreppet delvis ar slolt fran halsobegreppet. En manniska
vid full halsa kan ha ett stort halsorelaterat vardbehov. Hon kan
niimligen ha en sorts vardbehov som ror den framtida halsan.

F:Ja, detta ar en mycket viktig observation. Vardbehovsbegreppet ar oundgangligt som komplement till saval halso- och sjukdoms- som livskvalitetsbegreppen.
I: Kanske vi har har funnit en naturlig slutpunkt for var diskussion. Jag fick dig i alia fall att nagot ta itu med en politiskt aktuell
fraga, niimligen den om prioriteringar i sjukvarden. Det har varit
intressant att tala med dig. Du har overtygat mig pa vissa avgorande punkter. Men pa vissa punkter ar jag fortfarande mycket
tveksam och forbryllad.
F: Det hade varit mycket konstigt och egentligen alarmerande
om du inte hade fortsatt att vara forbryllad. Filosofisk reflektion
ar en verksamhet som aldrig har natt ett slutmaJ. Darfor far den
heller aldrig avslutas. Det finns alltid fler infallsvinklar an dem
man hittills presenterat. Alia svar pa de stora svara fragorna kan
alltid forbattras.
I: Det dar Iat valdigt pessimistiskt. Kommer vi aldrig nagon vart?
Varfor haller vi pa att reflektera om vi inte nagonsin finner nagon

slutpunkt?
F:Jag tror du blandar ihop tva saker. Det faktum att det aldrig
finns en absolut slutpunkt for filosofisk reflektion (detsamma galler for ovrigt den empiriska vetenskapen) ar inte detsamma som

att vi inte gor framsteg. Ou och jag ar mycket visare idag efter alia
vara samtal an vi var tidigare. Men vi skulle kunna bli annu visare.
Men 1M mig nn ocksa tacka dig. On har ffttt mig att tanka mer
pa vissa saker som jag tidigare f6rsnmmat. On har ffttt mig att
bade vackla och starkas imina nppfattningar. Oet har varit nyttigt.

Sammanfattning av
begrepp och deras
definitioner

ett antal mera precisa definitioner av m\gra av de begrepp sam behandlats i texten.
NEDAN PRESENTERAS

Haaa, enligt Galenos definition: Halsa :if ett tillstand i vilket vi
inte lider nagot ant eller :if f6rhindrade att utf6ra nagra av det
dagliga livets uppgifter.
Haaa, enligt den biostatistiska definitionen: Fullstandig halsa
:if den totala frilnvaron av sjukdomar (definierade biostatistiskt, se
nedan).

Hiilsa, enligt den holistiska definitionen: En manniska A:if fullkomligt frisk, am och endast om A har en andra ordningens f6rmaga att na alia sina vitala m:l.l under standardomsHindigheter.

Sjukdom, enligt den biostatistiska definitionen: En sjukdom ar
ett tillstand i en manniskas kropp eller psyke sam antingen utg6rs
av eller orsakar subnormal kroppsfunktion eller subnormal psykisk funktion.

Sjukdom, enligt den holistiska definitionen: En sjukdom ar en
process i en manniskas kropp eller psyke sam tenderar att reducera hennes halsa ( definierad holistiskt, se ovan). Skada och de193

fekt kan ges helt parallella definitioner. "Process" byts da istallet
ut mot "tillstand".

Disease, enligt Marinkers definition: "Disease" star for en patologisk process, oftast tysisk som vid en halsinfektion eller en lungcancer; ibland har den ett okant ursprung, som vid schizofreni.
Den egenskap med vilken man identifierar "disease" ar en avvikelse fran nagon biologisk norm.

Dlness, enligt Marinkers definition: "Illness" ar en kansla, en upplevelse av ohalsa som ar helt personlig, och som harror fran patientens iure. !bland kan "illness" foreligga utan att nagon "disease"
kan aterfinnas.

Sickness, enligt Marinkers definition: "Sickness" ar ohalsans offentliga existensform. "Sickness" ar en social roll, en status, en position som ar resultatet av en forhandling.

Vitalt mdl, enligt Nordenfelts definition: Ett vitalt mal for A ar
ett tillstand vars realiserande ar ett nodvandigt villkor for A:s minimala lycka.

Lycka, enligt Tatarkiewi<;z definition: Lycka ar en langvarig,
fullstandig och rattfardigad tillfredsstallelse over livet som helhet.

Lycka, enligt Nordenfelts definition: En manniska A ar fullstandigt lycklig, om och endast om
(i) A onskar att (xr...xnl skall vara fallet
(ii) (xr...xn ) utgor totaliteten av A:s onskningar
(iii) A finner att (xr-..xnl ar fallet.
Vtirdbehov, enligt prioriteringsutredningen: A har storre behov
av yard ju svarare sjukdom eller skada A har eller ju siimre A:s
livskvalitet ar till foljd harav. A har inte behov av atg1irder som
inte forbattrar halsan eller livskvaliteten.

Behov, enligt Liss definition: A har behov av x, om och endast
om
(i) det existerar en differens mellan sakHiget och ett iinskvart tillstand for A
(ii) x ar ett niidvandigt medel for eliminering av denna differens.

Vtirdbehov, enligt Liss definition: A har behov av yard, om och
endastom
(i) det existerar en differens mellan saklaget och ett iinskvtirt tillstand for A
(ii) Yard av A ar ett niidvandigt medel for eliminering av denna
differens.

Handikapp, enligt WHO i skriften ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps): I hiilsosammanhang ar ett handikapp en olagenhet for en given individ
och en foljd av en funktionssvikt eller en aktivitetsbegransning
som inskranker eller hindrar fullfoljandet av en roll som ar normal (beroende pa alder, kiin, sociala och kulturella faktorer) for
den individen.
Handlingsbegransning, enligt ICIDH: I hiilsosammanhang ar en
aktivitetsbegransning vaIje begransning av eller brist pa formaga
att utfora en aktivitet pol. ett normalt satt och inom granser som
anses normala for en manniska.

Funktionssvikt, enligt ICIDH: I hiilsosammanhang ar en funktionssvikt varje forlust eller avvikelse i psykologisk, fYsiologisk eller anatomisk struktur eller funktion.
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Goda introduktionsbocker om medicinens filosofi pa svenska iir
Henrik Wulff, Andur Pedersen och Raben Rosenberg, Medicinens
ftlosifi, Stockholm 1992, Germund Hesslow. Medicinsk vetenskapsteon; Lund 1979, och IngvarJohansson-Niels Lynoe, Mediczn och
ftlosifi, Stockholm 1992. Mycket gedigna amerikanska introduktioner till modern medicinsk filosofi iir Tristram H Engelhardt
och Edmund Erde, "Philosophy ofMedicine" i P T Durbin (red),
A Guide to the Culture if Science. Technology and Mediczne. New
York 1981, och Edmund Pellegrino och David Thomasma, A Pht~
losophical Basis ifMedical Practice. Oxford 1981. En fransk filosof
och Hikare som spelat en stor roll for utvecklingen av halsans filosofi ocksa inom engelskt sprakomrade iir Georges Canguilhem
genom Le normal et Ie pathologique, Strasbourg 1943. Den finns i
engelsk oversattning under titeln On the Nonnal and the Pathologz~
cal, Dordrecht 1978.
En lattlast engelsk introduktionsbok om halsans fi10sofi ar David Seedhouse, Health: T7ze Foundations ifAchievement, Chichester
1986. Pa svenska finns Lennart Nordenfelt, Livskvalitet och hiilsa.
Stockholm 1991. En svensk debattbok som studerar halsa ur oli-

ka ideologiska och filosofiska perspektiv ar Nils Uddenberg och
Sten Philipsson m fl, Hiilsa som lz'vsmening, Stockholm '989'

Om Platon, 427-347fKr och Aristoteles, 384-]22fKr. Dessa antikens giganter inom filosofin har givit bidrag ocksa till medicinens
och halsans filosofi. I Platons Staten, sarskilt fjarde boken, finns reflektioner om halsa men ocksa om halso- och sjukvard i allmanhet. For en kvalificerad kommenterad utgiiva se 17ze Republic,
Loeb Classical Library, Harvard 1982 och '987. En ny svensk utgiiva av Staten ar Nya Doxas fran '993. En fin intraduktion till
Platons halsoliira pa svenska ar Bo Peterssons "Platon, halsan och
lakarna" i Hiilsosamma tankar utgiven av Bo Petersson och PerErik Liss, Nora '995. Hos Aristoteles finns kommentarer om halsan i t ex Fysiken. I Fysiken, liksom ocksa MetqJysiken och Nikomakiska etzken har Aristoteles utvecklat sin lara om praxis och andra
handlingsbegrepp. Engelska utgiivor av dessa arbeten ar 17ze Physics, Loeb Classical Library, Harvard '934, 17ze Metaphysics, Loeb
Classical Library, Harvard 1980 och 17ze Nicomachean Ethics,
Loeb Classical Library, Harvard '982. En kommenterad svensk
version av Ntkomakiska etzken utgavs av Natur och Kultur, Stockholm '967'

Om Galenos, ca I30-200 eKr. Denne var fadd i Pergamon i Mindre Asien, utbildade sig i Alexandria och kom sedermera till Rom
dar han verkade som lakare och som en osedvanligt produktiv
farfattare. Galenos beharskade sin tids medicin suverant och bidrag i hiigsta grad sjalv till dess utveckling. Galenos var ocksa teoretiker och filoso£ Han var man om att ge en filosofisk bas far
sitt medicinska tiinkande. Bara delar av hans farfattarskap finns
oversatta till moderna spriik, [ramst italienska, tyska och engelska. Tanken om halsans latitud finns utvecklad i hans skrifter De
temperamentis och Ars medica. Den senare skriften av Galenos ar
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kanske den mest lasta genom tidema. Den finns oversatt till tyska
under titeln Ober die Hezlkunst av R Peters, Hamburg 1978. En utmiirkt introduktion till den galenska medicinen iir Owsei Temkin.
Galenism: Rise and Decline 0/a Medical Phl7osophy, lthaka 1973. En
svensk forskare som val beskrivit galenismens dominerande roll i
medeltida medicin iir P-G Ottosson i Scholastic Medicine andPh,:
losophy, Neapel 1984.

Om ReneDescartes. IS96-I6so. Denne iir en av portalgestalterna
till nya tidens filosofi. Hans viktigaste insatser ligger inom kunskapsteori och vetenskapsteori. Han foretradde en rationalistisk
kunskapsteoretisk uppfattning. Harmed avses att han menade att
en mycket stor del av vart vetande kan hiirledas fran nilgra fa intuitivt insedda grunduppfattningar. Descartes iir ocksa viilkiind
for sin dualistiska ontologi. Han menade att verkligheten iir uppbyggd av tva viisensskilda substanser, en kroppslig och en sjiilslig
substans. Descartes hiilsofilosofi tog huvudsakligen fasta pa
kroppslig hiilsa och beskriver den i mekanistiska termer. Hiilsa
skiljs darmed mycket tydligt fran totalt viilbefinnande, som ju i
hog grad beror den sjalsliga substansen. I sin senare filosofi kom
Descartes anda att mer ta hansyn till samspelet mellan kropp och
sjiil. For en lard analys av Descartes medicinfilosofi se H DreyfusLeFoyer, "Les conceptions medicales de Descartes" i Revue de
Metaphysique et Morale, 1937; 44: 237-286.
Om John Locke, I6J2-I704, och Thomas Sydenham, I624-I689'
Den forre var den modema empirismens grundare. Enligt Lockes
grundtankegang harstammar sjiilens innehall. dess forestiillningar
och ideer, helt fran erfarenheten. Dessa ideer utgor, enligt honom, kallan till all vilr kunskap om ytterviirlden. Det ar mindre
kant att Locke inspirerades till sin empiristiska filosofi genom sin
langa liikargiirning, genom sin medicinska forskning och sina

kontakter med en av medicinhistoriens stOrsta nydanare, namligen Thomas Sydenham. En beskrivning av Lockes liikargarning
och dess inflytande aver hans filosofi finns i Kenneth Dewhurst,
John Locke (I6J2-I704) Physician and Philosopher: A Medical Biography, London 1963. Dewhurst iir ocksll forfattaren till en tillgiinglig biografi med titeln Dr. Thomas Sydenham: His lift and On~
ginal Wn~ings, London 1966.
Thomas Sydenham sjalv var en extrem empiriker. Han avskydde metafYsiska medicinska system. All kunskap om sjukdomar
borde enligt Sydenham vara baserad pol. minutiasa fallstudier av
faktiska sjukdomsfall. Sydenham blev darmed for senare tider en
symbol for s k bedside medicine. Sydenham ville heist ocksa awisa anvandningen av allmanna sjukdomsbegrepp. Det fanns for
honom inga abstrakta sjukdomar som kunde betecknas med en
allman term. Det fanns bara enskilda sjukdomsfall. Thomas Sydenhams huvudarbete iir Obseroationes medicae, London 1676.

Om Fnednch Nietzsche, I844-I90o. Denne var ursprungligen
klassisk filolog och blev som mycket ung professor i detta amne i
Basel. Tidigt avbrat han dock den traditionella akademiska karriiiren och skrev en rad nydanande men samtidigt motsagelsefulla
skrifter om vetenskap, religion och moral. Bekant ar hans uppgorelse med kristendomen oeh hans i vissa skrifter pladerande for
en "herremoral" oeb diirmed forakt for svaghet. I nagra backer
siirskiit Die Frijhltche Wissenschqft, Munchen 1959, utvecklar
Nietzsche ideer sam forebadar en holistisk halsoteori. Den glada
vetenskapen har utgivits pol. svenska av Korpens forlag, Gateborg
1987. Nietzsche sager pol. s 130 i denna utgava under rubriken sjalens halsa:
En halsa i sig finns det inte, och alia forsiik att definiera en sak
pol. det sattet har iimkIigen misslyckats. Det galler att kanna till
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din m:l1sattning, din horisont, dina krafter, dina drivfjadrar,
dina villfarelser och isynnerhet idealen och fantasmema i din
sjal far att avgora vad halsa innebar ocksa far din kropp. Salunda finns det otaliga former av kroppslig halsa, och ju mer
man pa nytt tillilter det individuella och ojamfarliga att sticka
upp huvudet, ju mer man vanjer sig av med dogmen om
manniskomas likhet desto mer maste ocksa farestallningen
om normalhalsa, liksom normaldiet och en sjukdoms normalfarlopp komma tiT bruk bland vara medicinare.

Om Michel Foucault. Foucault fick sitt filosofiska genombrott med
Folie et deraison, I96I, i engelsk oversattning Madness and Civ,7,:
zation: A History o/Insanity in the Age o/Reason, New York I965.
Boken finns ocksa pa svenska under titeln Vansinnets histon'a under
den klassiska epoken, Arkiv farlag I983. Ett senare viktigt men svargenomtrangligt arbete ar Naissance de la clinique: une archeologie du
regard medical, I963, engeisk oversattning: The Birth 0/the clinic:
An Archaeology 0/medicalperception, New York I973.
Om medicinsk etik och rollen som sjukhusetiker. Litteraturen om
medicinska etiker i rollen som praktiska sjukhusetiker ar annu
inte sa stor. For en viss inblick se David Blake, "The Hospital
Ethics Committee: Health Care's Moral Conscience or White
Elephant", Hastings Center Report, jan/feb I992.

Om modem medicinhistona. En av de basta redogoreisema far
den medicinska revolutionen under slutet av I800-talet oeh borjan av I9oo-talet ar Richard H Shryrocke, The Development o/Mo-

dem Medicine: An Interpretation 0/ the SOCIal and Scientzfic Factors
Involved, I936 och I979. En fin svensk introduktion till medicinoch vardhistorien ar Roger Qvarsell, J1irdens idehistona, Stockholm I991.

200

ANDRA SAMTALET

Om tolkning och henneneutik. En lattliist men anda gedigen introduktion till sadana hermeneutikens klassiker som Wilhelm Dilthey, 1833-1911, Martin Heidegger, 1889-1976, och Hans-Georg
Gadamer, 1902-, iir Richard Palmer, Hermeneutics, Evanston
1969. En modem tyskspnlkig framstiillning iir Helmut Seifert,
EitifUhrung in die Henneneutik, Tubingen 1992. Tillgiinglig pa
svenska iir Georgia Warnkes Hans-Georg Gadamer - henneneutik,
tradition ochfiirm¢l, Goteborg 1995. En svensk introduktion fran
ett samhiillsvetenskapligt perspektiv ar Mats Alvesson och Kaj
Skoldberg, Tolkning och njlektion - vetenskapifilosifi och kvalitativ
metod, Lund 1994.
Om diagnoskntener och medicinsk begreppsbtldning. The US/UK
Diagnostic Project finns noggrant beskrivet iRE Kendell, Tlze
Role qfDiagnosis in Psychiatry, Oxford 1975. Sjalva projektet, som
innehil.\ler betydligt fler moment an dem som refereras i texten,
slutrapporterades 1972 i J E Cooper m fl, "Psychiatric Diagnosis
in New York and London" Maudsley Monograph No. 20, London.
Kendells bok ger manga ytterligare illustrationer till problemet
med en enhetlig medicinsk begreppsbildning. Liknande problem
med i huvudsak exempel pa somatiska sjukdomar diskuteras i
Lennart Nordenfelt (red), Hiilsa, gukdom, diidsorsak, Malmo 1986.
Begreppsliga problem med anknytning till dodsorsaksangivelse
och diidsorsaksstatistik behandlas i Lennart Nordenfelt, Causes qf
Death, Stockholm 1983.

Om intemationell standardisenng i begreppsbl7dningen. Som en
standard for sjukdomsnomenklatur och sjukdomsklassifikation
giiller Intemational Statistical Classification qfDiseases and Related
Health Problems, normalt farkortat ICD. Denna manual har utkommit i nya upplagor ungefar vart tionde iir. Den senaste ar den
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tionde revisionen (ICD-IO) utgiven pa engelska av WHO i Geneve 1992. Denna manual tacker alia former av hiilsoproblem. Inom
psykiatrin kompletteras dock ICD i manga Hinder med Diagnostic
and Statistical Manual 0/Mental Disorders, utgiven av American
Psychiatric Association. Denna manual fdreligger nu i sin fjiirde
upplaga DSM-IV, Washington 1994.

Om Immanuel Kant, I724-I804. Denne var professor i Konigsberg och bosatt dar i hela sitt liv. Siirskilt Kants teoretiska filosofi
innebar en revolution i vasterlandskt ffiosofiskt tankande. Konrad
Marc-Wogau sammanfattar i sin Ft70sqfisk uppslagsbok Kants kunskapsteoretiska grundtanke pa fdljande satt: "Det ar inte fdrstandet som rattar sig efter naturen utan naturen som mttar sig efter
fdrstandef' Denna ide iir utarbetad i Kntik der Reinen Vemunft
1781 och '787, och den mera kortfattade Prolegomena, 1783. En
lattillganglig introduktion till Kants ffiosofi iir Justus Hartnack,
Immanuel Kant, Kopenhamn 1968.

TREDJE SAMTALET

Omfilosqfisk stt7istill. For en oversikt pa svenska av mycket olika filosofiska tekniker, se Konrad Marc-Wogaus Ft70sqfin genom tiderna
i fern band, samtliga nyutgivna pa Thales fdrlag, Stockholm
1991-93.

Om begreppsanalys. Den s k Osloskolan under ledning av professor Arne Naess har en syn pa begreppsanalys och begreppsstudium som delvis avviker fran den av mig framfdrda. Naess pladerar starkt fdr empiriska studier av manniskors sprakbruk fdr att
kunna faststiilla termers mening. For en lattillganglig introduktion
till Naess semantiska lara, se hans Empirisk semantik, Stockholm
1970 .
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Om Wittgenstein och fizmiljebegreppen. Ludwig Wittgenstein,
1889-1951, ar en av detta arhundrades mest omskrivna filosofer.
Hans tankande ar fOremal fOr intresse has foretradare for de mest
skilda satt at! filosofera. Wittgensteins eget tankande genomgar
en saregen utveckling. Han tar under senare delen av sitt liv avstand fran sin ungdoms fIlosofi. Wittgensteins teori om familjebegreppen, som tillhor hans senare period, finns i hans PhIlosophical
Irrvestigations, Oxford 1953. Svensk oversattning: Ftlosr!ftska undersiikningar, Stockholm 1978. Den kommenterande litteraturen om
Wittgenstein ar nu enorm. En sarstallning intas av G P Baker och
PM S Hacker, An Analytical Commentary on the PhIlosophical Investigations, vars femte och sista del utkommer i Oxford 1996. En
lattillganglig hogklassig introduktion ar Anthony Kenny, Wittgenstein, London 1973.

Om Austin och sprdlifilosrji. John Langshaw Austin, 1911-1960,
var under 195o-talet ledare for den s k Oxfordskolan. Foretradarna for denna skola narmade sig filosofiska problem genom att ta
stor hansyn till den vardagliga anvandningen av filosofiskt relevanta termer. Man kallar ofta detta tillvagagangssatt for vardagsspraksfilosofi. Ingangen till vardagsspraket var for Austin ofta ett
avancerat lexikon. Austins mest beromda bok ar HiYW to do Things
with Words, Oxford 1961.

Om Platons filosr!ftska metod. Dialogen Theaitetos. Niistan alIa
kanda skrifter av Platon ar skrivna i dialogform. I flera av dem ar
Sokrates huvudpersonen. Sokrates teknik ar genomgaende att
han spelar okunnig am det problem sam skall behandlas och later sin dialogpartner gang pa gang demonstrera en tvarsakerhet
som Sokrates mycket elegant kan sla hal pa. Dialogen Theaitetos
som behandlar kunskapsbegreppet finns utgiven pa manga satt,
bl a i The Penguin Classics som Theaetetus, translated with an essay
by Robin A.H Watetfteld, Harmondsworth 1987. I utdrag finns
2°3

Theaitetos utgiven pa svenska i Konrad Marc-Wogaus Ft70sqftn genom ttdema, del I, Antiken, Medelttden och Reniissansen, Stockholm
I970. En a1dre svensk oversattning av hela dialogen finns i Doxas
Platon: Sknfter, del 4, Lund I984-I985.

Om sociologiska begreppsstudier. En modem sociologisk analys
av halsofarestallningar iir Gunilla Tegems, Frisk och {lUk: f/ardaglt~
gafiirestiillningar om hiilsan och dess motsatser, Linkoping I994. Tegem iir delvis inspirerad av den sociologiska teoribildningen
kring s k sociala representationer. Med en social representation
menas en, oftast farenklad, mental bild aven fareteelse, vilken delas och vidmakthalls inom en kultorell gemenskap. Forgrundsgestalter inom denna teoribildning iir S Moscovici och R M Farr. Se
deras Social Representations, Cambridge I984- Gestalten Mugwe
som namns i den fareliggande texten ar faremaJ for en ingaende
antropologisk stodie i Bernardo Bernardis T7te Mugwe, a Fat7ing
Prophet: A Study if'a Religious and Public Dignitary if'the Meruif'
Kenya, London I959.

F]ARDE SAMTALET

Om the International Classification if'Impairments, Disabt7ities and
Handicaps, (ICIDH). Detta iir en manual utgiven av WHO med
ett syfte som liknar ICD:s, niimligen att farse personal inom halsooch sjukvarden med en intemationellt gangbar nomenklatur och
klassifikation. (Se nittonde samtalet Om halsa och handikapp.)

Om difinitioner i medicinsk vetenskap. Karl Popper, I902-I994vander sig t ex i Conjectures and RefUtations: T7te Growth if'Scientt~
ftc Knowledge, London I963' framst mot den iden som g:lr ut pa
att alIa eller de allra fiesta vetenskapliga begrepp skall definieras.
Den farsta tanken ar absurd eftersom nagra begrepp av logiska
skal maste vara odefinierade. En definitionskedja maste alltid ha
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m\got odefinierat begrepp att utga iii-an. Men Popper menar dessutom att det ar ofruktbart att forsoka reducera antalet odefinierade begrepp till ett minimum. "We need many undefined terms
whose meaning is only precariously fixed by usage - by the manner in which they are used in the context of theories, and by the
procedures and practices of the laboratory;' (Conjectures, s 279.)
UffeJuulJensen ar en dansk filosof som pa ett intressant satt ili-agasatt behovet av definitioner ocksa i vetenskapliga sammanhang. Han har utvecklat detta synsatt bi a i boken Sjukdomsbegrepp ipraktiken, Stockholm 1983. En replik paJensens teser finns
i kapitel I av Lennart Nordenfelts Hiilsa, sjukdom, diidsorsak, Malmo 1986. Jensen har utvecklat sina ideer i Practice and Progress: A
T7zeoryJOr the Modem Health-Care System, Oxford 1987.

FEMTE SAMTALET

Om den s k WHO-difinitionen av hiilsobegreppet . Denna ingar som
en forsta paragrafi WHO:s konstitution, som antogs 22 juli 1946.
Har sags foljande:
The States Parties to this Constitution declare, in conformity
with the Charter of the United Nations, that the following
principles are basic to the happiness, harmonious relations

and securities ofall peoples:
Health is a state of complete physical, mental and social
well-being and not merely the absence ofdisease and infirmity ... (Official Records qfthe !fOrldHealth Organization, 1948; 2:
100, Geneve.)

Om biostatistiska hillso- och gukdomsbegrepp. Till de tydligaste forsoken att definiera halso- och sjukdomsbegrepp i modern tid hor

2°5

den amerikanske filosofen Christopher Boorses artiklar pa 1970talet. Den mest centrala av dessa iir "Health as it Theoretical
Concept" Phz7osophy qfScience 1977; 44: 5+2-573- En skandinavisk
forskare som helt oberoende av Boorse formulerade liknande ideer
iir den kande rattsteoretikern AlfRoss i "Sygdomsbegrebet" Biblz~
otek fir Laeger 1979; IJ1h: 1II-129. Boorse har kritiserats i
manga senare skrifter. En omfattande kritik finns i William Fulford, Moral Theory and Medical Practice, Cambridge 1989.

SJATTE SAMTALET

Om normalviirden och nftrensviirden. Kliniska kemister foredrar
numera termen "referensviirden" framfor "normalviirden" bl a av
de skal som presenteras i texten. For en gedigen introduktion till
detta amne, se Ralph Grasbeck och Torgny Alstrom, Riference T1zlues in Laboratory Medicine: The Current State qftheArt, Chichester
1981. Otto Klinebergs k1assiska studie som bl a behandlar kulturella variationer med avseende pa somatiska referensvarden heter
Tensions Afficting International Understanding: A Survey qfResearch,
Social Science Research Council, Bulletin 62, New York 1950. Se
sarskilt ss +6-+8. En av de mest djuplodande studier om normalitetsbegreppet som linns ar Georges Canguilhem, On the Normal
and the Pathological, Dordrecht 1978. En genomgang av en rad
olika normalitetsbegrepp som kan vara relevanta i medicinen
finns i Edmond Murphy, The Logic qfMedicine, Baltimore 1976,
kap itel 9'
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SJUNDE SAMTALET

am balans och homeostas. Den klassiska balansHiran som en teori
om halsa och sjukdom /inns redan hos Hippokrates, den medicinska etikens grundHiggare, som levde mellan 466 och 377 fKr.
Sarskilt val utvecklad ar den hos Galenos. Enligt Galenos foreligger balans, dvs halsa, om kroppens primara egenskaper, varme,
kyla, torrhet och fuktighet balanserar varandra. Konkret tolkades
laran sa att kroppens vatskor, vilka antogs vara blodet, slemmet,
den gula och den svarta gallan, stod i riitta proportioner till varandra Blodet var enligt Galenos och andra antika teoretiker varmt
och fuktigt, slemmet kallt och fuktigt, den gula gallan varm och
torr och den svarta gallan kall och torr. Walter Cannons moderna
balanslara, tolkad i termer av kroppens homeostatiska funktioner
/inns i The Wisdom qfthe Body, som utkom i New York 1932.

am HUGO-pr,!jektet och genetisk kartliiggning. Det gigantiska arbete som nu pagar for att kartlagga den miinskliga arvsmassan
har val beskrivits av Walter Bodmer och Robin McKie i The Book
qfMan, London 199+ En bredare beskrivning dar ocksa etiska
och ekonomiska aspekter behandlas ar Joel Davis, Mapping the

Code: The Human Genome Pr,!ject and the Choices qfModem Science,
Chichester 1990.

ATTONDE SAMTALET

am sjukdomsikoner. Den /)'ndiga termen "sjukdomsikon" som beteckning pa en sjukdomsbild myntades av Per Sundstrom i hans
doktorsavhandling Icons qfDisease, Linkoping 1987.

Om galenskapen. En introduktion till galenskapens historia ar
den ovan niimnda Madness & Civzlization av Michel Foucault,
engelsk utgiiva London 1967. En polemisk men i debatten infly207

telserik framstallning ar Thomas Szasz. Ideology and Insanity: Essays on the Psychiatnc Dehumanization 0/Man. London '970. En
analytiskt intrangande studie av galenskapen fran bade ett filosofiskt och ett sociologiskt perspektiv iir Jeff Coulter. Approaches to

Insanity. London '973'
Om schizqfrenZ: Detta iir den mest valkiinda och kanske mest
omdiskuterade av alia psykosformer. I DSM-IViir den mest pregnanta karakteriseringen av schiwfreni den fciljande:
Schizophrenia is a disturbance that lasts for at least 6 months
and includes at least one month of active-phase symptoms
(i.e. two or more of the following: delusions. hallucinations.
disorganized speech. grossly disorganized or catatonic behaviour. negative symptoms). (Schizophrenia can be subdivided
into Paranoid. Disorganized, Catatonic. Undifferentiated and
Residual. s 273,)

Om manodepressivitet. Detta iir den traditionella benamningen pa
den form av psykos som innebiir ett pendlande mellan ett rnaniskt. hyperaktivt. tillstand och ett depressivt tillstand. I DSM IV
beskrivs ett maniskt tillstand pa fciljande satt:
Manic episode is defined by a distinct period during which
there is an abnormally and persistently elevated. expansive. or
irritable mood. This period of abnormal mood must last at
least one week. The mood disturbance must be accompanied
by at least three additional symptoms from a list which includes inflated selfesteem or grandiosity. decreased need for
sleep. pressure ofspeech, flight ofideas. distractibility. increased involvement in goal-directed activities or psychomotor
agitation, and excessive involvement in pleasurable activities

with a high potential for painful consequences (s 328).
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I DSM IV har termen "manodepressivitet" ersatts med "Bipolar
mood disorder".

NIONDE SAMTALET

Om Platon och Cicero och den mentala hiilsan. Iden om att dygd och
mental halsa ar en och samma sak ar genomgaende i den antika
och senantika fdrestallningsvarlden. Hos Platon hittar man denna
tanke bl a i Staten, fjarde boken. Stoikerna var kanske de som tydJigast utarbetade denna tanke. Stoikernas mest kanda fdretradare
Chrysippos. 286-204 f Kr, utarbetade en hel psykiatri i denna
anda. Hos Chrysippos och stoikerna i a1lmiinhet gallde dessutom
att dygden utmarktes av att man levde i ett affektlost (apatiskt)
tillstilnd. Starka affekter utgjorde fdr stoikerna i sjalva verket sjalsJiga stOrningar. Denna lara finns beskriven pa ett mycket levande
satt hos Marcus Tullius Cicero, 106-43 fKr, i hans Tusculan Disputations, Loeb Classical Library, 1934. Dessa finns i svensk oversattning, Samtali Tusculum, Stockholm 1971. En fin oversikt av senantikt tiinkande pa bl a detta omrade ar Martha Nussbaum, 17ze
17zerapy ifDesire: 17zeory and Practice in Hellenistic Ethics, Princeton 1994.

Om psykiatnn i Sovjetunionen. ForhaIlandena inom den sovjetiska psykiatrin finns beskrivna och analyserade i bl a S Blochs uppsats "The Political Misuse of Psychiatry in the Soviet Union" i S
Bloch och P Chodoff, Psychiatnc Ethics, Oxford 1981. William
Fulford i England har (tillsammans med A Y U Smirnov och E
Snow) sarskilt uppmarksammat detta i uppsatsen "Concepts of
disease and the abuse ofpsychiatry in the USSR", Bnlish Journal
ifPsychiatry 1993; 162: 8ar-8Io. I Hawaii 1977 antog 6th World
Psychiatnc Assembly en internationell etisk kod fdr psykiatrisk
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yard och terapi. I denna avvisas mycket tydligt den typ av politisk
anvandning av psykiatrin sam texten refererar till. En svensk
aversattning av denna kod £inns i Vdr Losen 1986; 5-6: 426-428.

Om matning av psykisk hiilsa. Stephen Platt har i uppsatsen "Social adjustment as a criterion of treatment success. Just what are
we measuring?" i Psychiatry 1981; 44: 95-112, riktat uppmiiIksamheten pa fragan am vad man egentligen mater niiI man tror sig
mata psykisk halsa.

Om psykiatn' och homosexualitet. Ron Bayer har i Homosexuality
andAmenean Psychiatry: Tlze Politzes qfDiagnosis, New York 1981,
givit en livfull och detaljerad redogarelse for forhistorien till den
amerikanska psykiatrifederationens beslut am homosexualitetens
status.

TIONDE SAMTALET

Om Galenos och hiilsodimensionen. Per Gunnar Ottosson ger i sin
Scholastze Medicine andPhl7osophy, Neapel 1984, en genomgang av
Galenos liiIa am halsans latituder. En lattillganglig allman introduktion till Galenos medicin iiI Owsei TemkiDs Galenism: Rise
and Decline qfMedleal Phl7osophy, Ithaka 1973.

Om relationen mellan gukdomar och hiilsa. Ett resonemang sam
forsaker ange sjukdomarnas relation till halsa utfors i Lennart
Nordenfelt, On the Nature qfHealth, siiIskilt kapitel 4. Liknande
synpunkter frarnfors has Ingmar Pam, "An Equilibrium Model of
Health" i Lennart Nordenfelt, B Ingemar och B Lindahl (red),
Health, Disease and Causal Explanatzons in Medicine, Dordrecht
1984.
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ELFTE SAMTALET

Omfilosqfisk psykologz: I detta samtal tas vissa fragor upp som hor
till omradet fiIosofisk psykologi. Detta ar en gren av filosofin som
fatt en mycket stark stallning efter andra viirldskriget. Tva arbeten
har haft en sarskilt stor betydelse for denna utveckling. Det ena iir
Gilbert Ryle, T7ze Concept if Mind, London 1949. Det andra iir
Ludwig Wittgenstein, PhIlosophical Investigations, som publicerades postumt 1953. Forutom sjalva grundfragan om sjalens natur
och dess relation till kroppen diskuteras i denna tradition ocksa
hur de olika psykiska kategorierna skall karakteriseras och skiljas
fran varandra. Siirskilt Anthony Kenny har i Action, Emotion and
IFtII fran 1963 bidragit till en sadan analys. Kennys arbete liksom
nagra mycket senare avhandlingar t ex 0 H Green, T7ze Emotions:
A PhIlosophical T7zeory, Dordrecht 1992, ligger till grund for mina
egna reflektioner. For en narmare utlaggning om sensationer och
emotioner som diskuteras har, se Lennart Nordenfelt, On the
Nature ifHealth, ss 82-86.
Om den holistiska MIsoteonn. Ursprungsdefinitionen och motiven for min version av en holistisk halsoteori finns i On the Nature ifHealth, ss 46-96. Ett forsvar av denna teori i relation till tre
delvis likartade teorier ges i min Appendix till andra upplagan av
On the Nature ifHealth, 1995. Den har presenterade definitionen
av halsa som innehaller en referens till "rimliga" omstandigheter
innebar en viss revision av min ursprungliga definition i On the
Nature ifHealth. Resonemanget bakom denna forandring fors i
min Action, AMity and Health,under utgivning, kapitel9'

Om behllVsbegreppet. Detta har studerats noga i modern litteratur. En klar analys finns i Per-Erik Liss, Health Care Need, Avebury 1993. En beromd uppsats pa svenska iir Georg Henrik von
Wright, "Behov", som senast tryckts i Bernt Osterman och Kristi-

2II

an Klockars, Begrepp om hiilsa: Ft70sqftska och etiska perspektiv pa
livskvalttet, Mlsa och vard, Stockholm I996. Ett gediget arbete
som tar upp bade begreppsanalytiska och etiska fragor iir David
Braybrooke, Meeting Needs: Studies in Mora~ Political and Legal
Pht70sophy, Princeton I987.

TOLFTE SAMTALET

Om beslut, avsikter och mdl For en analys om olika slags m:ll i hiilsosammanhang, se diskussionen i On the Nature rf Health, ss
70-80. Om distinktionen mellan beslut, avsikter och onskningar
och andra viljebegrepp, se Lennart Nordenfelt, Explanation rfHuman Actions, Uppsala I974.

TRETTONDE OCH FJORTONDE SAMTALEN

Om lycka och It'vskvalt~et. Filosofihistorien inneh:lller manga framstiillningar om lycka. Nagra av de mest kiinda antika framstiillningarna finns hos Aristoteles i hans The Nicomachean Ethics, utgiven bl a i Loeb Classical Library, Cambridge Massachusetts, I934>
och hos Marcus Tullius Cicero, i det femte av hans Samtal i Tusculum, svensk utgava Forum I971. Tva inflytelserika moderna studier iir Wladyslaw Tatarkiewi\;z, Analysis rfHappiness, Haag I976,
och Elizabeth Telfer, Happiness, London I980. For en klassisk beskrivning av utilitarismen och dess lyckobegrepp, se J Bentham,
An Introduction to the Pnnctples rfMorals and Legislation, utgiven
av J H Burns och H L A Hart, London I970 och I982. En bred
allmiin idehistorisk oversikt ges i VJ McGill, The Idea rfHapptness,
New York I967. Ett av de mest omfattande arbetena i en empiriskt psykologisk tradition iir Ruth Veenhoven, Conditions rfHapptness, Dordrecht I984. Den moderna diskussionen om livskvali2I2

tet och halsorelaterad livskvalitet ar enorm. For en introduktion,
se bibliografierna i Lennart Nordenfelt, Concepts and Measurement
ifQuality ifLfft in Health Care, Dordrecht 1994. En skandinavisk
teori om halsorelaterad livskvalitet presenteras av Anton Aggernaes i Livskval#et, Kopenhamn 1989. Nagra av de komplikationer som ligger forborgade i lyckobegreppet och som jag diskuterar i texten behandlas noggrannare i min Quality ifLfft, Health
and Happiness, Avebury 1993.

FEMTONDE SAMTALET

Om tn'kotomin disease, 17lness och sickness. En grundlaggande distinktion mellan "disease" och "illness" gors av en stor grupp forfattare inom saval det medicinska som det filosofiska och samhallsvetenskapliga omradet. Distinktionens innebord kan ocksa
variera nagot mellan de olika forfattarna. I Quality ifLfft, Health
and Happiness, ss I03-II2, redogiir jag for f)rra olika grunder for
denna distinktion. En beromd medicinsk framstallning dar begreppet "illness" spelar en viktig roll ar A R Feinstein, Clinical
Judgment, New York 1967. Begreppet "sickness" har ffitt en central stallning i modern sociologisk och antropologisk litteratur.
Kort uttryckt kan "sickness" sagas innebara den sjukroll som en
individ ingar i nar han eller hon har erkiint sig som sjuk och normalt ocksa betraktas som sjuk av omgivningen. En klassisk uppsats om "sickness" ar A Young, "The Anthropologies of Illness
and Sickness" i Annual Revue ifAnthropology 1982; II: 257-285.
En svensk introduktor till denna begreppsvarld ar Lisbeth Sachs,
t ex i Medicinsk antropologz; Stockholm 1987. En kritisk diskussion
av alia tre begreppen finns i Andrew Twaddle och Lennart Nordenfelt, Disease, Illness and Sickness: Tltree Central Concepts in the
Tlteory ifHealth, Linkoping 1993.
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SEXTONDE SAMTALET

Om modema hiilsoteoner. Nagra europeiska forfattare som analyserat halsobegreppet i holistiska termer ar William Fulford, Moral
Theory and Medical Practzce, Cambridge 1989, David Seedhouse,
Health: Foundatzons 0/Achievement, Chichester 1986, och Ingmar
Porn, "Health and Adaptedness"'i TheoretIcal Medicine 1993; 14:
295-303. Ett ll<\got a1dre amerikanskt bidrag i samma anda ar Caroline Whitbecks "A Theory of Health" i A Caplans och H T
Engelhardts (red) Concepts 0/Health and Disease: Interdisciplinary
Perspectives, Reading, Massachusetts 1981. En diskussion kring
dessa halsoteorier pa svenska ar Lennart Nordenfelts "Om holistiska halsobegrepp" i Bernt Osterman och Kristian KIockars, Be-

grepp om hit1sa: FI10sqftska och etiska perspektiv pd livskvalitet, Mlsa
och vdrd, Stockholm 1996.

SJUTTONDE SAMTALET

Om ''maladies': Amerikanerna C M Culver och EGert har myntat
termen "maladies" som en samlingsbeteckning pa hela det patologiska omradet, inkluderande sjukdomar, skador och defekter.
Deras huvudskrift ar Phz1osophy in Medicine: Conceptual and Eth/~
cal Issues in Medicine and Psychiatry, Oxford 1982. I Culvers och
Gerts teori, liksom i min egen, betraktas sjukdomar som orsaker
till ohalsa. Per Sundstrom har i sin leons 0/ Disease, Linkoping
1987, argumenterat for att kliniska sjukdomsbegrepp i sig innefattar olika former av ohalsa.
Om unlversaliteten i medicinsk begreppsbl1dning. Fragan om mojligheten av universella sjukdomsbegrepp mot bakgrund aven holistisk halsoteori diskuteras narmare i On the Nature 0/Health, ss
12 9- 131.

ARTONDE SAMTALET

Om miljiivdrd och mdlvdrd. For dessa fYndiga termer i samband
med halsoarbete se Ingmar Porn, "Vardlara och vardvetenskap:
Nagra vetenskapsteoretiska synpunkter" i Socialmedicinsk Tidsknfl

'984; 7: 302 -3 06.

Om hiilsoarbete i allmiinhet. Detta kapitel handlar bara om halsoarbete i sa matto som formerna for detta arbete paverkas av
sjalva halsodefinitionen. Att pa nagot meningsfullt satt forsoka
karakterisera halsoarbete i allmanhet skulle fullkomligt spriinga
ramarna for denna lilla bok. Det kan emellertid vara viirt att namna en internationell forfattare som utarbetat en omfattande teori
om halsogenes. Israelen Aaron Antonovsky tar det positiva halsobegreppet pa allvar. Han intresserar sig till skillnad fran de flesta andra for att finna villkoren for halsa utan att i samma andetag
tala om sjukdomsprevention eller sjukdomsbot. Antonovskys
mest kanda arbete ar Unravelling the Mystery qfHealth, San Francisco I988.

NITTONDE SAMTALET

Om International Classification qfImpainnents, Disabt7ities and Handicaps (lCIDH ). Denna var forst en forsoksutgava utgiven av
WHO I980 men forvandlades till en officiell skrift I993. Socialstyrelsen planerar just nu (I995) att ge ut en svensk oversattning
under titeln: Klassifikation av ftnktionssvikt, aktivitetsbegrdnsning
och handikapp. De tidigare mest anviinda benamningarna pa de
tre begreppen har varit "skada", "funktionsnedsattning" och "handikapp". (Se t ex Marten Soder m fl, Handikappbegreppet - enjdmfdrelse mellan WHO:s handikappd'!ftnt~ion och den svenska, Forskningsradsnamnden I983.) De tre begreppen funktionssvikt, akti-

vitetsbegransning och handikapp tanks forhalla sig till varandra
som lankarna i en kausalkedja. Funktionssvikter kan orsaka aktivitetsbegransningar vilka i sin tnr kan orsaka handikapp. Grovt
uttryckt kan man saga att funktionssvikter ligger pii. en anatomisklfYsiologisk nivii., aktivitetsbegransningar ror forh:lJlanden
pii. en integrerad kroppsrorelsenivii., medan handikappen handlar
om individens formiiga att fYlla sina roller i samhallet. ICIDHhar
kritiserats i ett antal skrifter, och llera forslag till forbattringar har
framlagts. Sarskilt llitig i detta arbete har Canadian Society for the
ICIDH varit. Se deras "Comments on the proposition ofrevision
of the handicap concept" i ICIDH Intemotional Network 1990 ; 3.
Lennart Nordenfelt har gjort en kritisk granskning av ICIDH i
"On the notions ofdisability and handicap", Scandinavian Joumol

qfSocial We!jare 1993; 2: IJ-2+.
Om rollbegreppet och begreppet sjukroll Rollbegreppet intar en
mycket central position inom modem socialpsykologi. Det iiI
nara knutet till den teoribildning som kallas struktUIfunktionalism. Enligt denna teori skall samhallen och sociala system ses
som organiska enheter dar olika delar fYller olika givna funktioner och samarbetar till helhetens balans och harmoni. Manniskor
fYller sina funktioner i hog grad genom att inta olika roller. En roll
definieras enligt teorin av en serie normer, vilka anger vad rollinnehavaren milste, rar respektive inte Rtr gara. Den klassiske teoribyggaren pii. detta omrade ar amerikanen Talcott Parsons. Hans
huvudarbete ar The Social System, Glencoe 1951. En lattillganglig
introduktion till denna del av socialpsykologin finns i Tommy
Svensson, Miinniska, interaktion och socialomgivning: En grundbok i

sociaIpsykologi med siirskz7d tz7liimpningpapsykiatrisk vardproblematik, Mullsjo 1992.
Talcott Parsons ar ocksa upphovsmannen till iden om en specifik sjukroll. Parsons tankte sig att den sjuke, niiI han sjalv erkant
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sig som sjuk, gar in i en sjukroll, vilken definieras av foljande normer, tva riittigheter och tva plikter:
Personen far liimna sina vanliga sociala roller
2. Personen kan inte giiras ansvarig for sjukdomen. Han kan inte
forvantas bli frisk genom att ta sig samman
3. Personen bor efterstriiva att bli frisk
4. Personen bor soka kompetent hjaIp och fortlOpande samarbeta med den hjaIpande parten.
1.

Parsons ide om sjukrollen presenterades ursprungligen i ovan
niimnda Tlze Social System. Begreppet har utvecklats och forfinats
av Andrew Twaddle i en lang rad publikationer, tramst i Sickness
BelunJior and the Sick Role, Boston 1979.

Om handikappbegreppet och dess relation nIl sjukdomar och skador.
I England finns en politisk, numera ocksa akademisk, rorelse som
kallas the Disability movement. Denna rorelse avvisar med eftertryck termen "handikapp" eftersom den, enligt rorelsens medlemmar, har en starkt negativ vardeladdning. Man havdar dessutom att s k funktionsstOrningar helt 1ir socialt betingade. En funktionsstOrning uppstar i relationen mellan individ och samhalle.
Det ankommer primart pa samhallet att atgarda denna storning.
En av de friimsta foretradarna for denna rorelse ar Mike Oliver i
boken Tlze Politics ifDisablement, London 1990. En senare antologi med artiklar fran foretradare for rorelsens ideer arJ Swain (red),
Disabling Bamers - Enabling Environments, London 1993. En
svensk debattbok som ovanligt tydligt behandlar handikappbegreppets vardeladdning och traditionella koppling till sjukdom ar
Nils-OlovJohansson, Attz'tyderttllhandikappade, Malmo 1972.
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TJDGONDE SAMTALET

Ompnon'tenngsutredningen. Den utredning sam har diskuteras heter Vclrdens svarn val: Slutbeftinkande av Pn"on'tenngsutredmngen,
SOU 1995:5, Socialdepartementet. Enligt utredningens direktiv
var huvuduppgiften art "diskutera halso- och sjukvardens roll i
viilfardssamhiillet och lyfta fram de grundlaggande etiska principer efter vilka nodvandiga prioriteringar i varden bor ske. Uppgiften har varit art strukturera problemen och ange de varderingar
sam bor viigleda dem sam har att farta prioriteringsbesluten bade
pa politisk/administrativ niva och i den kliniska vardagen." Utredningen sam leddes av professorn och riksdagsmannen ]erzy
Einhorn avslutades i mars 1995, da derta betiinkande framlades.

Om hiilsomiitmngar. Litteraturen om hiilsomatningar, liksom
am livskvalitetsmatningar, ar numera enorm. En tillgiinglig skrift
pa svenska sam behandlar olika aspekter av sadan matning ar
Bengt Richt (red), Livskvah'tet: teon; miitnlng och reah'tet, Linkoping 1994. En nyttig oversikt av en lang rad hiilsomatningsinstrument finns i I McDowell och C Newell, Measunng Health: A GU/~
de to Ratzng Scales and Questzonnaires, Oxford 1987.

SAMMANFATTNING AV BEGREPP OCH
DERAS DEFINITIONER

Galenos hiilsodefinition finns atergiven pa s 637 i Owsei Temkin,
"The Scientific Approach to Disease: Specific Entity and Individual Sickness" i A C Crombie (red), Sdentzjic Change: Histoncal

Studies In the Intellectual, Sodal and Techmcal ConditzonsfOr Sdentz~
ftc Discovery and Techmcal Inventz"on.from Antzqully to the Present,
New York 1963.
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Boorses halso- och sjukdomsdefinitioner finns bl a i "Health as
a Theoretical Concept", Phl7osophy rJSdence 1977; 44: S42-S73·
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