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Korrespondens

Varför skrattade inte landstingsrådet?
❙ ❙  Tisdagen den 17 april meddelade Tid-
ningarnas Telegrambyrå att ett lands-
tingsråd, närmare bestämt ett så kallat o-
råd, avgått redan två månader efter ut-
nämningen [1]. Motiv? »Jag har inte
skrattat sedan jag fick det här uppdra-
get«.

Skrattet kan göra oss friare
Varför är skrattet så viktigt? Därför att
det kan göra oss kreativa och en smula
friare. Det goda skrattet är som en stilla-
stående, välgörande jogging, och vi bör
bjuda varandra på rika tillfällen till trä-
ning. Skratten på jobbet är ett mått på
effektiviteten, säger chefsutbildarna.
Skratt skapar närhet, kultur och gemen-
skap. Det skratt som är öppet och välsin-
nat, inte det som gäller andras ofärd.
Med-andra-skrattet, inte åt-andra-skrat-
tet.

Skrattet kan vara som en liten kam-
marensemble: harmoni, symfoni. Nya
perspektiv öppnar sig. Vi ser det stora i
det lilla, det lilla i det stora. I glädjens an-
sikte sparas förslitningsenergi – bara en
tredjedel så många muskler lär vara
spända som i sorg.

»Jag skrattade mig frisk«, sa Norman
Cousins i »Att besegra din sjukdom«
[2]. I samband med trista personliga för-
hållanden drabbades han av invalidise-
rande kotinflammation. Han mobilisera-
de sitt motstånd mot den till synes hopp-
lösa sjukdomen genom att ta varje till-
fälle att skratta ut. Många tvivlade. Men
ännu efter 15 år betraktade han sig som
fullt frisk. 

En fråga om frihet
En del »mimar« sorg och blir ledsna.
Den som »mimar« sjukdom kan snart
känna sig riktigt dålig. Sjukdom är för-
visso inte bara ett objektivt begrepp, det
är också en känsla som måste respekte-
ras. Detta är innerst människans yttersta
frihet, menade Victor Frankl: att välja
förhållningssätt till det vi möter [3].

Skratt kan förlösa; livsglädje skapar
chanser. Hjälper oss några steg framåt
till eget ansvar. Och ansvar är att komma
till besinning – att se också sig själv som
bidragande. 

Eländet har sin egen onda cirkel
Rädsla skapar muskelspänning. Spän-
ningen ger smärta. Smärtan stegrar räds-
lan. Eländet har sin egen ofullgångna lo-
gik, sin onda cirkel och återvändsgränd.
Många fixeras vid någon organisk sjuk-
domsorsak också när problemen i grun-
den kan ligga på det »psyko–emotio–so-
cio–somatiska« området: Vi skrattar all-
deles för litet. 

Sjukdom måste ses i sitt samman-
hang. Hälsan, glädjen, kulturen också. 

Optimisten har roligare
»Allting är hopplöst, det kan inte bli vär-
re«, sa pessimisten. »Jodå, det kan bli
mycket, mycket värre«, svarade opti-
misten i det populära radioprogrammet
som i min ungdom sändes från Göte-
borg. 

Det är möjligt att optimisten och pes-
simisten har fel lika ofta. Men optimis-
ten har roligare och gör framför allt livet
en smula behagligare för andra. 

Men allt på sin plats. Jag minns en
episod från min tid som sjukhusdirektör.
En gråtande kvinna ringer mig från en
vårdavdelning och klagar. För en halv-
timme sedan hade hon fått sitt cancer-
besked. Nu hade hon just passerat perso-
nalens kafferum och hört vilda skratt-
salvor eka ... 

Gemenskapen som glädjens källa
Den största glädjekällan ligger förbor-
gad i vår möjlighet till gemenskap. Ett
liv utan vänner är som en vandring utan
värdshus. Bästa sättet att vinna en vän är,
som bekant, att vara en. 

Vi anses använda bara några få pro-
cent av vår potential, också den som
finns för goda, varma skratt. Det mesta
av det vi bekymrar oss för är kanske inte
så viktigt, i perspektiv? 

Viktig är däremot gemenskapen, när-
heten i sorg och i glädje. Med använd-
ning av etikens fyra hörnstenar: empati,
intuition, sunt förnuft och samvetskäns-
la. 

Överdrifter? Utopier? »Inget är
omöjligt för den som inte behöver göra
det«, sa Tikkanen. Men mänsklighetens

utopier, har de inte varit mäktiga pådri-
vare? Jo, men ideologi är väl läran om
vad man kan få för sig? Det är mycket,
det. 

Skrattet studeras vetenskapligt
Skratt som studieområde är idag en om-
huldad vetenskaplig disciplin. Robert R
Provine har nyss publicerat »Laughter: a
scientific investigation« [4]. Från Am-
herst kommer John Morrealls hoppfulla
»Humor works« [5]. University Press of
America bjuder på »Split down the si-
des: on the subject of laughter« av RDV
Glasgow [6]. 

Skrattet i litteratur, konst och estetik
står i centrum för boken »Enjoyment:
from laughter to delight« [7]. Den 320-
sidiga analysen är väl illustrerad och har
redigerats av Anna-Teresa Tymieniecka
vid World Institute for Advanced Phe-
nomenological Research and Learning. I
det sammanhanget bör kanske också
nämnas Glen Cavalieros analys »The al-
chemy of laughter« [8].

Finsk avhandling
Finland håller uppe sin goda akademis-
ka tradition också här. År 1999 dispute-
rade Markku Haakana vid Helsingfors
universitet med avhandlingen »Laug-
hing matters: a conversation analytical
study of laughter in doctor–patient inte-
raction« [9]. 

Bland svenska bidrag med något
måttligare ambitioner bör Görel Kristina
Näslunds »Det goda skrattet: en bok om
humor och hälsa« [10] nämnas, liksom
föregångaren, populära »Skratta och må
bra« [11]. Även Lars-Eric Uneståhl har
skapat sig ett namn inom området med
den lilla tankeboken »Skratta dig friska-

Skrattet, det livgivande, för gammal som för ung.
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re« [12], utgiven i upprepade tryckning-
ar.

Tvingas göra jobbet till hälften
Så varför skrattar inte det högkompeten-
ta, väl ansedda landstingsrådet, tidigare
bland annat riksdagsledamot och ord-
förande i handikappförbundens samar-
betsorgan, när hon så hamnar i lands-
tingets topposition? »Jag står inte ut med
att göra ett arbete bara till hälften«, sva-
rar hon. 

Ändå: är det inte vad alltför många –
fallskärmslöst – tvingas till i vårdens till
synes omöjliga val mellan att i bästa fall
få hundra patienter helbra eller två hund-
ra halvbra? 

Edgar Borgenhammar

professor emeritus, Stockholm;
tidigare vid Nordiska hälsovårds-

högskolan i Göteborg
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Jämställdhet och negativ särbehandling
❙ ❙ Något överraskande framför två Göte-
borgsprofessorer (Läkartidningen 9/01,
sidan 997) förslaget att begreppet posi-
tiv särbehandling skall ersättas med
»korrigering för negativ särbehand-
ling«, när den korrekta åtgärden, efter en
dom avkunnad av EG-domstolen i Lux-
emburg den 6 juli 2000, snarast torde
vara att begreppet som sådant i stället
borde utmönstras som juridisk term. 

EG-domens innehåll
Domen har meddelats med anledning av
de s k Thamprofessurerna vid Göteborgs
universitet, och innebär i korthet att det
inte kan anses förenligt med rådets di-
rektiv, 76/207/EEG, att en sökande till
en statlig tjänst av underrepresenterat
kön och med enbart tillräckliga kvalifi-
kationer för denna tjänst skall utses
framför en sökande av motsatt kön som
annars skulle ha utsetts (dvs den senare
är i förtjänst- och skicklighetshänseende
den förra överlägsen).

Ifrågasätta positiv särbehandling
Utslaget ger anledning till ifrågasättande
av 16§ andra stycket Jämställdhetslagen
som nu medger s k positiv särbehandling
som ett led i strävandena att främja jäm-
ställdhet i arbetslivet.

Jämställdhetsministern, Margareta
Winberg, förklarade dock frejdigt i en
intervju, kort efter domens meddelande,
att man avsåg att fortsätta med positiv
särbehandling, som ansågs vara ett bra
sätt att åstadkomma jämställdhet i ar-
betslivet. 

Utbildningsministern intog en något
försiktigare attityd och förklarade sig åt-
minstone vilja studera domen innan han
gav sin mening tillkänna. 

Märkligt tyst om domen
Det har varit anmärkningsvärt tyst kring
denna dom som går stick i stäv mot vad
som för ögonblicket är korrekt i en exal-
terad sven jämställdhetsdebatt. 

En förklaring kan vara att en viss of-
ficiell återhållsamhet är av nöden med
hänsyn till att Sverige för närvarande in-
nehar ordförandeskapet i unionen.

Man torde i framtiden kunna förvän-
ta sig ett ökat engagemang från jurister
med arbetsrättslig inriktning att driva
denna typ av mål i EG-domstolen, vilket
är möjligt efter det att nationella be-
svärsmöjligheter uttömts utan att rättel-
se kunnat vinnas.

Gerard Kropp

sambo med distriktsläkare, Viskafors

❙ ❙ Domen i EG-domstolen säger att en
person inte skall kunna »gå före« enbart
med hänvisning till den enskildes kön. 

Definiera förtjänst och skicklighet
Det är emellertid upp till den som defi-
nierar meriterna för tjänsten att specifi-
cera vad som ingår i »förtjänst och
skicklighet«, det vill säga att göra korri-
gering för negativ särbehandling. 

Exempelvis kan meriter såsom vård
av barn, pedagogiska meriter, etc speci-
ficeras som betydelsefulla meriter. 

Genom EG-domen tvingas vi faktiskt
att definiera konsekvensen av negativ
särbehandling, vilket i sig är utmärkt.
Domen är på så sätt inget hinder för kor-
rigering av negativ särbehandling.

Calle Bengtsson

professor emeritus
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