
❙ ❙ Psykatrin må betraktas som en ung
specialitet. Själva termen myntades först
1818 av Johann Christian Reil, men det-
ta förhållande hindrar inte att det finns
en kontinuitet mellan vår tids psykiatri
och föreställningar som vi kan följa
långt tillbaka i tiden [1]. Vad beträffar
dess grundläggande begrepp och tanke-
formationer är psykiatrin rotad i anti-
kens medicin och filosofi. 

Psykiatrin kan sägas stå på två ben:
dels vad som i vid bemärkelse kan kallas
för en psykodynamisk och fenomenolo-
gisk förståelse av psykiska processer,
dels antagandet att dessa processer har
ett underliggande organiskt substrat.

När människan blir en individ 
Föreställningen att en människa har nå-
gon form av organisation av sina känslor
och kognitiva funktioner som avgränsar
henne från omgivningen och bär upp
hennes individualitet utvecklades grad-
vis i Grekland. Går vi så långt tillbaka i
tiden som till Homeros (700-talet f Kr)
finner vi att psyket främst identifierades
med sinnesfunktioner, särskilt blicken,
vilken speglade en människas känslor
samtidigt som den öppnade henne för
omvärlden och gjorde avgränsningen
mot denna otydlig. Odysseus beskrivs
bl a som en man »slitande upp sin själ
med tårar och suckar och ängslan, stir-
rande ut med sin tårade blick över ödsli-
ga havet« [2]. 

De grekiska ord som främst kom att
användas för att beteckna själ – psyche
och pneuma – avslöjar genom sin ety-

mologi denna ursprung-
liga otydlighet mellan
individ och omgivning.
Psyche kan härledas ur
verbet psychein som be-
tyder andas, och pneu-
ma betyder både luft
och själ. Luften som an-
das in utgör ett substrat
för psykiska funktioner
och förbinder männi-
skan med omgivande
kosmos. Den är också
källan till hennes liv. Först mer än 300 år
efter Homeros möter vi en uppfattning
om människans psyke, enligt vilken det-
ta bär upp henne som varelse, utrustad
med känslor, förnuft och förmåga till
etiska överväganden. Det är i det grekis-
ka dramat detta först gestaltas [3]. 

Passioner och förnuft 
Euripides (cirka 485–406 f Kr) låter i fle-
ra av sina skådespel, särskilt »Hippoly-
tos«, »Medea« och »Backanterna«, sina
rollfigurer inte bara uppträda som fullvär-
diga individer utan också slitas sönder av
inre psykiska kraftfält. Det pessimistiska
budskap han förmedlar är att förnuft och
passioner står emot varandra i olösliga
konflikter. Ett exempel: Innan Medea av
sin oresonliga svartsjuka drivs att döda
sina egna barn och den otrogne tidigare
maken Jasons nya hustru för hon en mo-
nolog, där hon till slut konstaterar: »Jag
vet ju vilket brott jag begår, men lidelsen
är starkare än mitt förnuft, den föder det-
ta onda bland oss människor« [4]. 

Konflikten mellan passioner och för-
nuft blev sedan ett återkommande tema
för skilda filosofiska riktningar som från
Platon (cirka 429–347 f Kr) dominerade
den antika tankevärlden. I grunden hand-
lade det om en moralfilosofi som utgår
från att endast en välbalanserad männi-
ska är kapabel till riktiga etiska val, var-
för filosofin måste analysera denna kon-
flikt och ange en lösning av den.

I dialogerna »Faidros« och »Staten«
ger Platon en teoretisk förklaring till den-
na inre konflikt hos människan [5]. Den
har sin upprinnelse i att olika delar av sjä-
len är i konflikt med varandra. Mot för-
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Under antiken utvecklades gradvis föreställningar
om människans psyke. Vi kan följa detta först i skön-
litteratur och sedan i filosofernas moralfilosofiska
analyser. Under hellenismen växer en terapeutisk fi-
losofi fram. Särskilt stoicismen är intressant i detta
sammanhang. Frågan om medvetandets/själens ma-
teriella bas intresserade också antikens filosofer
och läkare, vilket gjorde det möjligt att sätta psykis-
ka sjukdomar i en medicinsk referensram.
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Medea drivs av sin svartsjuka och
dödar sina egna barn och den
otrogne exmaken Jasons nya
hustru. I det grekiska dramat
beskrivs människan för första
gången som en individ, som kan
slitas sönder av inre strider där
förnuft och passion står mot
varandra. Målning av Eugène
Delacroix: Médée furieuse (1838).



nuftet som utövar en styrande funktion
står de dåliga passionerna eller begären. I
»Staten« ger han själen en struktur – för-
nuft, mod och begär. Han ger oss också en
föraning om sentida teorier om det omed-
vetna när han beskriver vad som händer
under sömnen då förnuftet vilar och där-
för ger fritt spelrum åt onda passioner att
komma till ytan; passioner som handlar
om incest, mord och annat skamligt. 

Platon, liksom andra filosofer, nyttjar
ofta läkaryrket som en metafor för filo-
sofin. 

Misstro mot passioner
Hos såväl Platon som senare hellenistis-
ka filosofer, oavsett om de kan räknas till
Platons direkta efterföljare eller till den
stoiska, epikureiska eller skeptiska sko-
lan, är en uttalad misstro mot männi-
skans passioner ett genomgående tema.
Filosofiska begrepp som ataraxia och
apathia användes för att beteckna till-
stånd av inre frid där förnuftet härskar
över känslolivet. Det var filosofins upp-
gift att anvisa vägar för att nå denna frid.

Längst i detta avseende gick stoicis-
men – en filosofisk riktning som spelade
en central roll från 300-talet f Kr till och
med 200-talet e Kr, inte minst därför att
den med tiden blev en närmast statsbä-
rande ideologi i romarriket. Jag tillåter
mig därför att dröja vid hur stoikerna
grep sig an dessa inre mentala konflikter. 

För stoikerna var det av central vikt
att skilja det som människan har kontroll
över och det som ligger utanför hennes
kontroll. Epiktetos (cirka 55–135), en av
skolans stora företrädare, återkommer
ständigt till att hälsa, död, sjukdom och
personliga förluster är sådant som inte
bör påverka en människas inre frid, helt
enkelt därför att endast det som hon kon-
trollerar kan värderas som gott eller ont
för henne. Det goda identifieras med det
som är i enlighet med naturen.Varje
människa vill godhet, även om hennes
önskan lätt fördunklas av passioner [6]. 

Terapeutisk filosofi 
För Epiktetos, liksom för andra stoiker,
var det självklart att naturen styrs av en
en gudomlig försyn som varje människa
som del i en större helhet är delaktig av.
I filosofiska samtal i sin skola i den gre-
kiska staden Nikopolis lärde han ut
stoiska principer. Han följde den sokra-
tiska samtalsmetodik som kommer till
uttryck i många av Platons dialoger.
Med frågor och svar, varigenom först
orimliga ståndpunkter hos eleven fri-
läggs och leds till sin kollaps för att små-
ningom gå över till mer positiva beja-
kande inslag, vinner samma elev insikt
och ökad förnuftsmässig kontroll över
sig själv. Epiktetos jämförde sitt lek-
tionsrum med en läkarmottagning

(iatreion). Samtalets naturliga fortsätt-
ning är elevens egen introspektion. Ett
liv som inte är genomanalyserat är, me-
nade Epiktetos, inte värt att leva. 

För stoikerna var all perception av yt-
tervärlden en aktiv process där kognitiva
och emotionella faktorer samverkar med
utifrån kommande sinnesförnimmelser.
Kan väl förnuftets roll i dessa processer
stärkas, ändras hela upplevelsen av om-

världen. Epiktetos diskuterar med ut-
gångspunkt i Euripides’ ovannämnda
tragedi »Medea« det orimliga i Medeas
handlande. Hon lät sig styras av sin lidel-
se därför att hon inte kunde inse att Ja-
sons otrohet egentligen borde vara indif-
ferent för henne, ty för henne kunde den
vara varken något gott eller något ont.
Hon utövade ju ingen kontroll över den.

Statsmannen och filosofen Cicero
(106–43 f Kr), som också tog intryck av
stoicismen, utvecklade ett diagnostiskt
system för själens sjukdomar, vars orsak
är att destruktiva känslor dominerar och
perverterar förnuftet. Till själens sjuk-
domar räknade han bl a girighet, äregi-
righet, envishet och kräsenhet. Fruktan
och betryck har sin grund i felaktiga för-
väntningar om vad som skall hända. När
själen utsätts för en ihållande påverkan
från sådana sjukdomar, vars grund
egentligen är en felaktig moralisk vär-
dering, uppstår ett slags förvirringstill-
stånd [7].

Kropp och själ
För antikens filosofer och läkare var den
totala dualismen mellan kropp och själ
egentligen främmande. Till och med
Platon, som brukar tillskrivas en sådan

dualism, framhåller i dialogen »Timai-
os« att den tredelade själen genom sin
lokalisation – förnuftet i huvudet, modet
i bröstet och begären i mellangärdet – ut-
sätts för påverkan från olika kroppssaf-
ter som tränger in på dessa ställen [5]. 

Stoikerna såg pneuma både som ett
substrat för alla psykiska processer och
som ett strukturerande element som
sammanbinder människan med omgi-
vande kosmos. Pneuma, menade de, har
fysikaliska egenskaper. Man tänkte sig
en potential till olika grader av täthet.
Därigenom kan pneuma differentieras
till olika funktioner [8]. 

Galenos (129–cirka 210), som var
starkt påverkad av stoisk filosofi, gav
begreppet pneuma en ännu tydligare
biologisk förankring i sin fysiologi [9]. 

Även andra filosofiska teorier gav
medvetandet en materiell eller i varje fall
fysikalisk bas. Ett exempel är de tänkare
som följde i de försokratiska filosoferna
Demokritos’ och Leukippos’ (400-talet
f Kr) spår och förfäktade atomläran. Så
berättar Lucretius (cirka 94–55 f Kr) i
lärodikten »Om tingens natur« att själen
visserligen skiljer sig från kroppen i öv-
rigt, men bara på så sätt att den utgörs av
mycket mindre atomer [10]. 

Medvetandets lokalisation
Själens och medvetandets lokalisation
diskuterades under antiken. Alkmaion
(cirka 500 f Kr), den förste kände att dis-
sekera, menade på basis av sina dissek-
tioner av synnerven att hjärnan är sätet
för själen [11]. 

I den hippokratiska skriften »Om den
heliga sjukdomen« förfäktas en liknande
ståndpunkt [12]. De alexandrinska lä-
karna Herofilos och Erasistratos ( 200-
talet f Kr) delade också denna uppfatt-
ning. 

Läkaren och filosofen Empedokles
(400-talet f Kr) menade däremot att sjä-
lens lokalisation är hjärtat. Aristoteles
(384–322 f Kr) och efterföljare hade en
liknande uppfattning. Platon spred sin
tredelade själ, som vi sett, till tre olika
kroppsdelar. En liknande uppfattning
hade Galenos [13]. Lucretius lokalisera-
de den del av själen som utgör förnuftet
till hjärtat, medan de delar som står för
sinnesförnimmelser finns spridda över
hela kroppen [10]. 

Somatiska teorier och psykisk sjukdom
Filosofernas uppfattning om själens na-
tur samt dess kroppsliga förankring gav
således teoretiska referensramar för att
lägga medicinska aspekter på själsligt li-
dande. I den ovannämnda skriften »Om
den heliga sjukdomen« förfäktas att
medvetanderubbningar som galenskap
och förvirringstillstånd har naturliga or-
saker som beror på att kroppssafter
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Platon intresserade sig för inre
mentala konflikter, som han
menade beror på att själen består
av olika delar som strider mot
varandra.                     FOTO: GREATSHOTS



stockar sig på grund av hinder i deras
passage till hjärnan. 

Fyrsaftsläran brukar ofta uppfattas
som central för den hippokratiska medi-
cinen, även om den återfinns i endast en
skrift, nämligen »Om människans na-
tur« [12]. En av de fyra kroppssafterna –
den svarta gallan (melaines cholos) –
kom särskilt att knytas till psykiska till-
stånd. 

Den skrift som för århundraden
framåt kom att spela en viktig roll i det-
ta sammanhang är ett arbete som tillskri-
vits Aristoteles (men som sannolikt har
en annan upphovsman). Det ingår i en
samling med kortare naturvetenskapliga
arbeten och brukar benämnas »Problem
XXX«. Här knyts skilda psykiska rubb-
ningar till ett övermått av svart galla. En
melankoliker har extraordinära psykiska
egenskaper, vilka kan komma till ut-
tryck i såväl stordåd som galenskap [14].

Galenos kom att knyta de fyra
kroppsvätskorna till fysiognomiska ty-
per, dock inte karaktärer eller tempera-
ment, något som skedde först under me-
deltiden [13].

Manodepressivitet
Det viktiga med fyrsaftsläran var att den
gav en enkel modell för att se sjukdomar
som en rubbning av en naturlig balans
mellan olika kroppsvätskor. Även i vår
tid betraktas ofta sjukdomar, inte minst
psykiska, som ett uttryck för en rubbad
balans. Exempel är begreppen manode-
pressiv eller bipolär affektiv sjukdom
som ju antyder att det rör sig om en en-
hetlig sjukdom, vilken manifesterar sig i
förskjutningar av grundstämningen i två
möjliga riktningar över en balanspunkt. 

Bland antikens läkare gjorde Aretai-
os (cirka 150–200) en beskrivning av
melankoliker som visar att han hos des-
sa noterade en liknande sjuklig förskjut-
ning av grundstämningen i tillstånd som
karakteriseras av ömsom upprymdhet
och agitation, ömsom nedstämdhet. 

Samme läkare karakteriserade också
hysterin, enligt en klassisk tradition,
som ett tillstånd av agitation hos barnlö-
sa kvinnor hos vilka livmodern lever sitt
eget liv utan viljans kontroll »som ett
djur i djuret« [15]. Man kan tolka honom
bokstavligt, men också bildligt: Det
handlar i så fall om psykiska processer
som vi skulle kalla omedvetna.

Organiska psykoser
Förutom att fyrsaftsläran gav en teore-
tisk förutsättning för att se sjukdomar
som en rubbad balans mynnade den ock-
så ut i sjukdomsteorier, enligt vilka
kroppssafterna kan orsaka sjukdomar
när dessa safter genom skadliga proces-
ser denatureras. En eller flera kroppssaf-
ter kan omvandlas till giftiga, kropps-

främmande substanser, vars verkan ytt-
rar sig i bl a psykiska symtom. 

Läkaren Diokles från Arystos (300-
talet f Kr) menade att psykiska sjukdo-
mar har sitt ursprung i kvardröjande av-
dunstningar från illa metaboliserade
kroppssafter. Från mag–tarmkanalen
kommer dessa avdunstningar in i blodet
och når själen. Resultatet blir med ett
modernt begrepp organiska psykoser
med en blandad psykisk och somatisk
symtombild [16].

Fyrsaftsläran var inte den enda sjuk-
domsteorin under antiken. Särskilt de
sjukdomsteorier som grundade sig på
atomläran utgjorde viktiga alternativ.
Metodikerna, vars främste företrädare
var Soranos (98–138), knöt an till denna
lära. De hade närmast en mekanistisk
teori om sjukdomar, även sådana med
psykiska symtom. Metodikerna menade
att sjukdomar har sin grund i att atomer-
nas fria rörelser i olika organ störs på
grund av spänningtillstånd [17]. 

Terapi
Vilken bot angav filosoferna och läkar-
na mot själens sjukdomar?

Jag har redan nämnt det filosofiska
samtalet, kompletterat med introspek-
tion, som den väg som filosoferna angav
som terapi mot inre mentala konflikter.
Platon framhåller dessutom i »Lagarna«
en icke-verbal terapi, nämligen dans [5].

När det gäller de medicinskt inrikta-
de teorierna om psykiska sjukdomstill-
stånd följde terapin de linjer som var ka-
rakteristiska för humoralpatologin och
den atomistiskt grundade medicinen.
Åderlåtningar samt olika emetiskt ver-
kande droger för att återställa den rubba-
de inre balansen nyttjades av läkare som
anslöt sig till fyrsaftsläran.

Ju mer dramatiska symtomen var vid
ett sjukdomstillstånd, desto mer despe-
rata blev också botemedlen. Ett exempel
är helleboros (prustrot), som användes
vid svår galenskap. Den verksamma
substansen är en alkaloid (helleborin)
med emetisk verkan. Medlet var farligt.
Metodikerna å andra sidan hade mildare
och också effektivare terapier. De hade
en psykosomatisk inriktning och ordine-
rade ofta bad, massage, stillsamma och
lugnande åkturer i vagn som bot för den
sjuke [17]. 

Ett arv från antiken
Insikten om att förändringar i männi-
skans konativa, emotionella och kogniti-
va funktioner också kan sättas in i en me-
dicinsk referensram är således ett viktigt
arv från antiken. Psykiatrin hade aldrig
kunnat avgränsa sig som en självständig
medicinsk specialitet utan detta arv. En
vetenskap tillförs inte data i ett vakuum.
All förståelse av verkligheten bygger på

en förförståelse, vilken bl a har sin grund
i en historisk tradition. 

När antikens filosofer och läkare
öppnade människans psyke för en ratio-
nell analys samt anvisade vägar ut ur oli-
ka former av själsligt lidande lade de yt-
terligare ett område av verkligheten un-
der människans egen kontroll. En ut-
veckling inleddes som med tiden myn-
nat ut i vår tids psykiatri. 
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