
Sjukdomen i ett 
filosofiskt perspektiv

Fredrik Svenaeus. Sjukdomens mening. Det
medicinska mötets fenomenologi och her-
meneutik. 202 sidor. Stockholm: Natur och
Kultur; 2003. ISBN 91-27-094559-7.

Recensent: Carl-Magnus Stolt, professor i
humanistisk medicin, Karolinska institutet,
Stockholm.

❙ ❙ För den som läst filosofen Fredrik
Svenaeus avhandling om medicinen
som tolkningslära är det ingen överrask-
ning att han nu kommer ut med en po-
pulär uppföljare. I den nya boken »Sjuk-
domens mening« vänder han sig direkt
till läkare och andra vårdare. 

Om att tolka och förstå
Vårdens mellanmänskliga möte innebär
att vårdaren måste lyssna på sin patient
för att försöka förstå. Denna förståelse är
en svår konst, där just tolkningsförmågan
är avgörande. Hermeneutik betyder tolk-
ningslära, och Svenaeus lyfter förtjänst-
fullt fram de teoretiska grundvalarna för
denna. Han gör det på ett lättfattligt sätt,
närmast essäistiskt resonerande och med
ett språk som är lika distinkt som vackert. 

Alla sjukdomar rymmer ett upplevel-
seperspektiv, skriver Svenaeus. För att
kunna förstå och hjälpa en människa som
lider av en sjukdom måste vi som vårda-
re också närma oss patientens levda erfa-
renhet. Hur går det till? Som jag ser det är
detta en central del av vårdandets konst.
Dess teoretiska grund vilar på de filoso-
fiska strömningar som storheter som
Husserl och Heidegger en gång beskrev.
Genom att både kunnigt och ödmjukt föra
in sådana perspektiv i resonemangen om
den medicinska praktiken har Svenaeus
lämnat ett betydelsefullt bidrag. Inom
vårdvetenskapen har detta filosofiska
perspektiv funnits med ganska länge, i
Sverige inte minst genom fenomenolo-
gen och vårdvetaren Karin Dahlberg.

Biologiskt och kulturellt fenomen
En utgångspunkt för Svenaeus är att
sjukdom är ett flerdimensionellt feno-

men. Sjukdomar påverkar på ett genom-
gripande sätt vår livssituation och tving-
ar oss inte sällan till omtolkning av den-
samma. Sjukdomar bär betydelser ned-
sänkta i ett kulturellt sammanhang. I
kontrast till detta beskriver Svenaeus ut-
vecklingen av en renodlat medicinsk na-
turvetenskap, med objektivering som ett
karaktärsdrag. Detta för oss som vårdare
bort från det subjektiva, som ju är omist-
ligt i det kliniska mötet. 

Resonemangen om hur man betraktar
människan –  med en biologisk eller kul-
turell grundsyn är uppfriskande, särskilt
eftersom Svenaeus söker meningskana-
ler och kreativa förbindelser. Alltför ofta
har det varit hätska polariseringar mel-
lan de olika perspektiven. Sjukvårdens
verklighet är ju sådan att flera perspektiv
ständigt gör sig påminda. Vi kan varken
renodla eller utesluta.

Filosofen Husserl ville beskriva de
mänskliga fenomenen som de visar sig
utifrån sig själva och kom då fram till att
människans livsvärld är det menings-
mönster som är bakgrunden till våra
medvetandeakter. Den biologiska veten-
skapen hade, anmärkte Husserl, kastat
loss från denna livsvärld, på gott och ont.
Detta ägnar Svenaeus ett helt kapitel och
hans slutsats är kompromissens både
och. Patienten måste mötas både som en
lidande människa och som ett stycke
biologi i olag, skriver Svenaeus.

Klinisk tolkning
I ett annat kapitel resonerar Svenaeus
om klinisk tolkning. Efter amerikansk
förebild lyfter han fram tanken att läka-
ren »läser« sin patient som en text, eller
egentligen flera texter: kroppstexten, la-
boratorietexten och livsberättelsetexten.
Svenaeus blundar inte för fallgroparna
med en sådan metaforik. Även om den
kan ha sina poänger riskerar den också
att reducera patienten och att undervär-
dera den dialogiska komponenten i
sjukvård.

Själva syftet med vårdandets konst,
förståelsen, är ett friskare liv för patien-
ten. I det sammanhanget måste man slå
sönder myten om att sjukdom och hälsa
har rätlinjiga samband. Så tycks inte
vara fallet. Man kan ha god hälsa trots
allvarlig organisk sjukdom, och man kan
ha djup ohälsa trots avsaknad av orga-
nisk sjukdom.

Viktiga och intressanta resonemang
Det är många viktiga och intressanta
trådar som Svenaeus drar i. Han gör det
med stor kompetens och dessutom med
en ödmjuk inställning till de specifika
problem som det innebär att vara vår-
dare. Han fördjupar resonemangen runt
vårdandets idé på ett framgångsrikt
sätt.
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❙ ❙ Formas, ett omorganiserat Bygg-
forskningsråd, och Vårdalstiftelsen, två
av landets största ekonomiska anslagsgi-
vare för forskning av innemiljöns ohäl-
sa, har med denna antologi försökt få
fram en helhetsbild av de utbredda pro-
blem som det s k sjuka hus-syndromet
och den tilltagande allergifrekvensen ut-
gjort under de senaste decennierna. Man
har anlitat 16 författare med kompetens
inom såväl de tekniska, medicinska, hu-
manistiska och samhällsvetenskapliga
fälten. Dessa ger en bred överblick över
mänskliga behov och beteenden utan att
man för den skull kunnat erbjuda kon-
sensus i den springande frågan: Varför
har så många människor upplevt sig bli
sjuka i våra moderna inomhusmiljöer? 

Varför har vi fått hälsoproblem i dag-
hem, skolor, kontor, villor, radhus, mu-
seer, bibliotek, ja till och med i hela bo-
stadsområden? 

SBS – en kollektiv diagnos
Är det enbart fråga om byggnationsfel
eller händer en massa saker som vi inte
tillräckligt förstått när människor upple-
ver sjukdomssymtom i olika inom-
husmiljöer? Rapporter om dessa pro-
blem kom från många av västvärldens
länder redan på 1970-talet och fick tidigt
det förkortade arbetsnamnet SBS, Sick
building syndrome. SBS har blivit ett
slags kollektiv diagnos när 20–30 pro-
cent av individerna i en viss innemiljö
klagar över besvär från luftvägsslemhin-
nor och hud (barriärsymtom) samt gene-
rella problem i form av trötthet, huvud-
värk, koncentrationssvårigheter etc.

Som individuell diagnos är SBS
högst otillfredsställande, eftersom sym-
tomen är vanligt förekommande även
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utan någon relation till speciell byggnad.
Den har tyvärr sanktionerats av försäk-
ringskassor och andra myndigheter på
ett sätt som varit hämmande för kun-
skapsutveckling på området. Inte kan ett
hus vara sjukt, eller hur? Det kan ha kon-
struerats felaktigt. Olämpliga material
kan ha använts. Emissioner från dessa
och kemikalier i golv och väggar kan
förorena luften med gasformiga kolvä-
ten ( s k VOC) och partiklar.

Hotbilder i hemmiljön
Emissioner som ger obehagliga lukter
uppfattas sensoriskt både av olfaktori-
us- och trigeminusnerverna som var-
ningssignaler: Hur farliga är dessa
kemikalier? Hur orolig skall man bli?
Vad är komfortproblem och när över-
går sådana i ohälsa? Hur farligt är ex-
empelvis mögel inomhus? Särskilt oro-
ande är det att få höra om dolda mögel-
härdar och att vissa mögelarter kan pro-
ducera toxiner. För mig är det naturligt
att sådana misstankar, befogade eller
obefogade, kan skapa ohälsa i hem,
skolor och daghem.

I en inledande historisk återblick
konstaterar Roger Qvarsell att ett hus
inte bara inrymmer en bostad som skyd-
dar oss från yttre miljöfaktorer utan även
är ett hem där man skapar en del av sin
identitet, självbild och får trygghet. Hot-
bilder i denna miljö kan vara omvälvan-
de. 

I stället för att söka fysiska orsaker till
SBS beskriver Eva Sandstedt olika me-
taforer, dvs föreställningar och associa-
tioner, som uttrycket sjuka hus kan ge
upphov till. Det sjuka huset kan exem-
pelvis uppfattas som en sjuk organism i
ett sjukt samhälle, vilket givetvis kan ge
upphov till oro, vrede och samhällskri-
tik. Detta har fått många aktörer i sam-
hället att engagera sig. Massmedier
stödjer ensidigt de mest oroades tolk-
ning av situationen. Forskare och kon-
sulter av olika inriktning och seriositet
har haft riklig sysselsättning och för-
tjänst. Men kanske vi har sett på feno-
menet SBS på fel sätt?                

Många olika tolkningar
Jörgen Malmqvist presenterar alla aktö-
rer när SBS dyker upp; allmänhet, jour-
nalister, forskare, politiker, myndigheter
och läkare. Arenan är stor. Tolkningarna
av upplevda symtom och föreställningar-
na om dess orsaker är många. Avsakna-
den av objektiva fynd kan göra skolmedi-
cinaren förbryllad. Fenomen som medi-
kalisering och somatisering aktualiseras.
Även om sensorisk uppreglering kan vara
en viktig faktor vid långdragna SBS-till-
stånd har de drabbade, till skillnad från de
rent somatiserande, primärt varit utsatta
för kännbara miljöfaktorer. Malmqvists

kapitel är ett av de tyngsta i boken, som
även har en del lättare avsnitt.

Carl-Gustav Bornehag panorerar
över alla tänkbara sjukdomar som kan
uppstå i olika innemiljöer, men detta
hjälper föga när han kommer till SBS.
Uppgivet konstateras att även om klara
samband med fukt och dålig ventilation
konstaterats i upprepade studier, så har
inga specifika faktorer bland alla VOC
och partiklar som studerats kunnat kopp-
las till upplevda symtom. Oroande på-
ståenden om att mögelhärdar, synliga el-
ler dolda, skulle kunna producera toxi-
ner, farliga för människan, har inget ve-
tenskapligt stöd. 

Även en så välrenommerad bygg-
nadstekniker som Ingmar Samuelsson
menar att det är ovanligt att man vid tek-
niska utredningar hittar specifika fel.
Självklart skall synliga mögelangrepp
saneras. Han ger klara besked om hur
bostäder inte skall byggas, beskriver
konstruktionsfel och tar fram det sunda
husets konstruktion som målet för fram-
tida byggande.

Psykologiska och psykosociala faktorer
Åke Thörn, en yrkesmedicinare med
bred utbildning, berättar fängslande om
sina egna erfarenheter av SBS-utred-
ningar. Thörn är luttrad. I vissa fall har
han funnit orsaker till symtomen som
försvunnit när rationella åtgärder vidta-
gits. I vissa fall har inte någon orsak till
hälsoproblemen uppdagats. I andra fall
har klagomålen fortsatt trots alla tänkba-
ra åtgärder. Här tilltar besvären i en pro-
cess, sammanhängande med olika psy-
kologiska och psykosociala faktorer.
Thörn beskriver och analyserar utförligt.
Det handlar om långsam, tveksam och
osystematisk handläggning, bristande
kommunikation mellan ansvariga hus-
ägare och de drabbade. Förtroende och
tillit försvinner på den konfliktarena
som lätt uppstår.

Töres Theorell bekräftar att psykolo-
giska påfrestningar kan ha väl så starka
ohälsoeffekter som fysisk påverkan och
beskriver hjärnans system för att på hor-
monell och kemisk väg söka anpassa or-
ganismen i hotande, kravfyllda och pres-
sande situationer. Genom uttröttning
kan systemen bli maladaptiva och fram-
kalla ohälsa i form av psykofysiologiska
reaktioner och beteenden.

Liksom Thörn hävdar Karin Dahl-
berg att klassisk, kvantitativ epidemio-
logi snarast försvårat, till och med dolt
sanningen om den ohälsa som kan upp-
stå i våra innemiljöer. Både expone-
ringsdata och sjukdomssymtom är för
vaga och opreciserade för att samband
skall kunna bedömas. Denna »dead
end« kan man komma ur genom att an-
vända kvalitativ, fenomenologisk me-

todik. Man kommer därmed åt den per-
sonliga innebörden och tolkningen av
perceptionen – det upplevda i miljön:
lukter, slemhinneirritation, trötthet, hu-
vudvärk m m.

Den process som Thörn beskriver le-
der ibland till ett överkänslighetssyn-
drom som från början beskrevs av en 
yrkesmedicinare i USA och som fått
namnet Multiple chemical sensitivity
(MCS). Initialt tänkte man sig att pro-
cessen startade med en inledande, stark
kemikalieexponering. Man har senare
erfarit att syndromet kan utvecklas ur
tämligen ordinära SBS-symtom. Som
allergispecialist intresserar jag mig för
denna icke-immunologiska, sensoriska
överkänslighet i högsta grad. De mal-
adaptiva autonoma reaktioner som kan
uppstå av olika lukter förväxlas lätt
med astma och andra allergiska reak-
tioner.

Elöverkänslighet försummas
Staffan Skerfving skriver klart och ut-
tömmande om allergisjukdomarna och
inomhusmiljöns eventuella betydelse
för den oroande allergiökningen, men 
berör ytterst försiktigt och kort de 
nya överkänslighetssyndromen, främst
MCS, som i stor utsträckning utspelar
sig inomhus. Både han och Bornehag
håller sig helst inom skolmedicinens
gränser, vilket knappast ger några nya
infallsvinklar. Elöverkänslighet, som
ändock en hel del människor anser sig
drabbade av, görs inga ansatser att för-
söka förklara.

Nya infallsvinklar ger ökad kunskap
Försiktighet och ärlighet inför den ve-
tenskapliga okunskapen bjuder även
Nils-Erik Sahlin. Hoten mot hälsan in-
omhus kan leda till riskberäkningar av
olika slag, men sådana är svåra att förstå
för »vanliga människor«. Försiktig-
hetsprincipen är nog en klok men ibland
tveksam räddningsplanka. Sahlin fram-
för kunskapsosäkerhet som ett honnörs-
ord – »kunskap om den egna okunnighe-
ten är i själva verket avgörande för sund
riskhantering«. Må så vara, men jag
tycker att flera av antologins kapitel ger
nya infallsvinklar som ökar kunskapen
om varför dagens inomhusmiljöer lätt
leder till ohälsa.

När man, som ofta är fallet i boken,
efterlyser ökat samarbete över de fackli-
ga gränserna är risken dock att man får
ett forskarteam av oliktänkande indivi-
der som inte släpper in den gemensam-
ma synen i sina sinnen. Genomläsning
av Formas nya bok kanske kan underlät-
ta föståelseprocessen. Jag har läst den
med stort intresse och rekommenderar
den till alla aktiva aktörer på SBS-are-
nan. •
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