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1. INLEDNING 

Än i dag är det mången som icke betraktar en själssjukdom på samma naturliga sätt som han 
betraktar en ”riktig” kroppslig sjukdom, utan som i denna ser något vanärande ej blott för den 
sjuke utan också för hans familj, något på en gång löjligt och fasaväckande, något som man 
endast viskande talar om.1 

Den här uppsatsen undersöker hysteri genom verk skrivna utav tre svenska läkare vid 

namn Seved Ribbing, Olof Hallin och Viktor Wigert under perioden 1875-1930. 

Frågor som står till grund för undersökningen är hur dessa läkare beskriver hysteri, 

dess orsak, sjukdomens botemedel, hur kvinnosyn kommer fram genom sjukdomen 

samt hur läkarna skiljer sig gentemot varandra.  

En stor inspirationskälla för undersökningen har varit Karin Johannissons Den mörka 

kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle (1995) då den tar upp kvinnosynen 

under 1800-talet och fram till mitten utav 1900. Boken behandlar också kvinnans 

sociala ställning, de så kallade kvinnosjukdomarna (exempelvis hysteri, galenskap, 

anorexi) och de ideal som existerade under denna period. Den mörka kontinenten 

kommer också att fungera som forskningsläge, vilket jag har valt att utgå ifrån i 

undersökningen. 

Jag valde att göra en undersökning om hysteri då denna diffusa sjukdomsdiagnos 

fascinerar mig. Sjukdomen existerade också under en tid där ivriga debatter kring 

sexualitet och moral förekom, en tid som jag aldrig tröttnar på att studera.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Wigert Viktor, Psykiska sjukdomstillståndet, vol.1 (2:a uppl.), (Stockholm: 1927), s. 7. 
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1. 1 DISPOSITION 

Undersökningen inleds med ett kapitel där hysteri beskrivs utifrån Olof Hallin, Seved 

Ribbing och Viktor Wigerts verk för att sedan behandla ett kapitel om hysterins 

orsaker och sedan ett om rekommenderade botemedel. Efter det kommer ett kapitel 

om hur kvinnosynen såg ut genom ”hysteriseringen” av kvinnor. Därefter ett kapitel 

om huruvida läkarna skiljer sig från varandra. Sedan följer ett kapitel om vad som 

skiljer Hallin, Ribbing och Wigert från varandra. Undersökningen avslutas med en 

sammanfattning. Efter det kommer en friare reflektion samt diskussion kring vad 

uppsatsen har behandlat och förslag på fortsatt forskning.  

1. 2 SYFTE OCH FRÅGOR 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur de svenska läkarna Seved Ribbing, 

Olof Hallin och Viktor Wigert har beskrivit hysteri och hur de har förklarat 

sjukdomens orsak och botemedel. Även deras synsätt till sjukdomen kommer att 

studeras och hur de beskriver hysteri. En annan viktig fråga som är viktig att lyfta är 

hur kvinnosynen kom fram genom sjukdomen och hur sjukdomen avspeglade 

kvinnosynen. Var verkligen hysteri en kvinnosjukdom?  

Valet att studera just dessa tre läkare kan förklaras väldigt enkelt, det är förvånansvärt 

få svenska läkare som har skrivit och tyckt till om hysteri så valet av dessa tre föll sig 

naturligt. Undersökningen sträcker sig under åren 1875–1930. Anledningen till den 

valda tidsperioden är därför det är då Ribbing, Hallin och Wigert är aktiva yrkesmän. 

Det som är av största vikt är att försöka få en förståelse för hur just dessa tre 

framstående läkare har beskrivit hysteri och vad de har haft för åsikter och tankar 

kring sjukdomen. Helt enkelt hur relationen och attityden till hysteri har sett ut genom 

deras ögon. 

Frågor: 

Hur beskriver Hallin, Ribbing och Wigert hysteri? 

Vilka förklaringar för sjukdomens orsak beskriver de? 

Vilka botemedel pläderar de för? 

Är hysteri en kvinnosjukdom? Hur kopplas kvinnor till sjukdomen? 

Vad skiljer dessa läkare åt i deras teorier och relation till hysteri? 
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Jag kommer att pröva min undersökning för att se hur väl den stämmer gentemot mot 

Karin Johannissons tes ur Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-

siécle (1995). Där beskriver hon ”hysterin [som][…]starkt förbunden till kvinnans 

kön och sexualitet, även om den också kunde utvecklas som svar på chock eller 

trauma. Det innebar att den principiellt inte ansågs kunna drabba män”.2  

Tanken är att testa hennes beskrivning och tankar kring sjukdomen med min egen 

undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
2 Johannisson, Karin, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle, (Stockholm: 
1995), s. 151. 
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2. HISTORISK BAKGRUND  

Den psykiska diagnosen hysteri, döpt efter grekiskans benämning på livmoder 

hystera, tros ha fått sin uppkomst redan i det antika Grekland. I Platons verk Timaios 

liknas livmodern vid ett djur som måste kontrolleras genom fortplantning. Om djuret 

inte kontrolleras förvildas det och börjar vandra i kroppen. Den angriper då 

andningsorganet vilket gör kvinnan till en förtvivlad varelse som endast kan återfå sitt 

förnuft genom att bli befruktad.3 Sedan antiken har hysterin kategoriserats i olika 

livmodermodeller, den första modellen är Platons ”djur”, det vill säga den vandrande 

livmodern. Den beskrivs bäst som rubbningar i livmoderns läge. Den andra modellen 

är otillfredsställd sexualitet som drabbar kvinnor när blod och kvinnlig säd stannar 

kvar i livmodern. Alltså, när det obligatoriska renandet av kvinnornas könsorgan 

uteblir. På 1600-talet kom en ny modell, den neuropatologiska, som beskrev hur 

sjukdomen hade sitt säte i hjärnan och sin orsak i förträngd sexualitet. Fram till mitten 

av 1800-talet samsades olika teorier som hade sin utgångspunkt i modellerna ovan, 

för att sedan domineras utav teorin att sjukdomens ursprung låg hos livmodern.4  

Åren 1870 till 1920 kan beskrivas som hysterins guldepok. I Sverige hade dock aldrig 

sjukdomen något större genomslag, år 1891 hade man 572 registrerade fall, år 1897 

749 fall och slutligen år 1920 505 fall. Sjukdomen hade sin största utbredning i 

Frankrike och det var även där de främsta studierna kring sjukdomens orsaker och 

uppkomst förekom. I exempelvis Tyskland ansåg man att hysteri var en fransk 

åkomma som behandlades bäst som en inbillningssjukdom.5    

Under hysterins guldepok växte borgerlighetens ideal kring kontrollerandet och 

behärskandet utav kroppen.6 Kärnan i borgerlighetens ideal var alltså självkontroll, 

det instinktartade och djuriska livet inom en skulle kontrolleras. Gav man efter för det 

innebar det att man började ge efter för det mesta.7 Det kunde också resultera till en 

                                                        
3 Platon, Skrifter bok 4 (Timaios), (Stockholm: 2006), s. 512. 

4 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle, s. 152. 
5 Ibid., s. 152f. 
6 Ibid., s. 49. 
7 Ekenstam, Claes, Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950, 
(Hedemora: 2006), s. 212. 
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fallande hälsa med våldsamma sinnesrörelser som följd. Den behärskade människan 

kom att bli ett synonym för god hälsa.8 

Hysteri blev ett samlingsnamn för många former utav psykiska symptom. Den kom 

att gå under kategorin kvinnosjukdom då den gick i samspel med vad som ansågs 

kvinnligt, exempelvis över- eller understimulerade humörsvängningar som resulterade 

i gråt- och skrattanfall, symptom som svimningar, kramp, en överdriven aptit eller 

sexuell drift och till och med förlamningar av kroppsdelar.9 Sjukdomen kan beskrivas 

som en antingen eller sjukdom då den påverkade kroppen till extrema över- eller 

understimuleringar. Sjukdomen hade ofta hastiga övergångar vilket klassificerade den 

som lynnig.10  

Den franska neurologen Jean Martin Charcot (1825-1893) blev omtalad för sina 

utmärkande studier och även för sitt betydande arbete kring sinnesjukdomar. Vid hans 

klinik på La Salpêtrière i Paris definierades ett flertal neurologiska sjukdomstillstånd. 

Han gav även ut en lärobok som fick stor spridning. År 1827 började Charcot att 

studera hysteriska sjukdomar. Hans teori var att det i sjukdomens ursprung fanns ett 

samband mellan symptomen och skador på hjärnbark eller ryggrad.11 Charcot utövade 

studier och observationer på La Salpêtrières intagna som man ansåg hade en 

sinnessjukdom och förde anteckningar kring de sjukas symptom för att kategorisera in 

dem i mer specifika sjukdomar. För Charcot var hysteri inte en sjukdom som kunde 

drabba endast kvinnor utan även män som genomlidit en tragisk eller dramatisk 

händelse kunde få sjukdomen. Även alkoholförgiftning såg han som en förklaring till 

hysterisjuka män. Dock var män föga studerade av Charcot då han främst fokuserade 

på unga kvinnor med skört psyke.  

Charcot införde en fotoateljé på sin klinik för att kunna använda sig utav 

fotoporträttering i sitt dokumenterande. Charcots studier blev slutligen öppna för 

beskådning och kom allt mer att likna föreställningar som lockade människor från 
                                                        
8 Ekenstam, Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950, 
(Hedemora: 2006), s. 216. 
9 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 156f. 
10 Hallin, Olof, Helsan framför allt!: handbok i helso och sjukvårdslära, (Chicago: 1889), s. 276. 
11 Jean Martin Charcot. http://www.ne.se/lang/jean-martin-charcot, Nationalencyklopedin.  hämtad 
2011-12-03. 
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hela världen till att besöka hans omtalade klinik och se med egna ögon vad Charcot 

gjorde med sina patienter. Och kanske framförallt, se hur hysterisjuka beter sig. En 

som följde Charcots arbete från åskådarbänken var Sigmund Freud.12 Charcots 

omtalade föreställningar tog en annan vändning när rykten började gå att en del 

patienter bara agerade sjuka och hade blivit tillsagda av Charcot och hans kolleger hur 

de skulle uppföra sig inför den nyfikna publiken. Det var nämligen ett enkelt och 

snabbt sätt för unga kvinnliga aktriser att tjäna pengar på och det var dessutom enkelt 

att simulera sjukdomssymptomen. Detta medförde en debatt om huruvida hysteri 

verkligen var en verklig sjukdom eller ej och Charcots motståndare kom att förkasta 

hans annars så beundrade arbeten.13 

Under 1860-talet då gynekologin etablerades i Sverige var utgångspunkten att kvinnor 

och män var olika. Mannen var normen och mallen för människan medan kvinnan var 

dess avvikelse och därför ansågs det att kvinnan behövde en mer specificerad 

medicinsk vård.14 

I debatter kring 1900-talets början talade man om hur lägesförändringar på livmodern 

kunde orsaka sjukdomar. Det bakåtstjälpta läget, även kallat retroflexion, ansågs vara 

det farligaste läget då det innebar att livmodern tryckte på andra organ. Militärläkaren 

Fredrik Eklund (1839–1898) skrev år 1875 en bok om livmodern och dess form- och 

lägesförändringar. Eklund, vars rykte beskriver honom som en experimentsugen typ, 

är övertygad om att det bakåtstjälpta livmodersläget kan orsaka hysteri och sterilitet. 

Han ansåg även att läget kan orsaka livmoderkatarr och blodbrist och till och med i 

vissa sällsynta fall, ett överdrivet och farligt begär för onani. Svenska kvinnor 

drabbades dock sällan av ett sådant begär då deras trofasta kärlek till religionen 

hejdade dem. Det första en läkare bör göra med hysterisjuka och sterila patienter är 

alltså att undersöka livmodern. En frisk livmoder bör vara liten och fast och inte 

kunna böjas hur som helst. För att lära sig skillnaden mellan en frisk och en sjuk 

livmoder bör läkare undersöka fler friska kvinnor. Kuren som Eklund propagerar för 
                                                        
12 Appignanesi, Lisa, Mad, Bad & Sad: a History of Women and the Mind Doctors, (New York: 2009), 
s.127f. 

13 Appignanesi, Mad, Bad & Sad: a History of Women and the Mind Doctors., s. 139f. 

14 Nilsson, Ulrika, Det heta könet: gynekologin i Sverige kring förra sekelskiftet (Stockholm: 2005), s. 

165. 
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var att föra in ett stift i kvinnan så att livmoderns läge korrigeras. Metoden ledde dock 

ofta till att patienterna drabbades utav svåra inflammationer, något som avskräckte 

andra läkare från att använda sig av metoden. Något som Eklund uppfattade som en 

orättvisa och förklarade inflammationerna som en ovilja från patientens sida till att få 

hjälp.15 Den norska militär- och kvinnoläkaren Berendt Vendeler förkastade Eklunds 

metoder och förklarade att anledningarna för att vissa läkare hade fått en sådan 

förvriden syn på livmodern var för att gynekologer som undersökt kvinnor hade 

funnit att framåtläget var vanligare än det bakåtstjälpta läget. Detta i sin tur innebar att 

det bakåtstjälpta läget hade blivit en syndabock som var lätt att skylla på och en 

fungerande orsak till varför vissa sjukdomar drabbade kvinnor.16 Den svenska läkaren 

Frans Westermark avfärdade alla tidigare teorier om kvinnans livmoderläge. Han 

förklarade istället att det bakåtstjälpta läget var patologiskt och skulle så småningom 

innebära att indirekta sjukdomar bröt ut. Därför var det bäst att ingripa.17 Läkaren 

Mauritz Salin förkastade dessa sjukdomar och tog stöd av Jean Martin Charcot som 

menade att nervösa sjukdomar kunde drabba även män och barn. Alltså fanns det 

inget som talade att sjukdomarna skulle ha något samband till livmodern.18   

Sigmund Freud såg bortom debatten kring simulering och teorier om livmodern som 

sjukdomens ursprung och drog istället paralleller till hjärnan. Det var under studier av 

hysteri som Freud utvecklade begreppet ångestrelaterade diagnoser, såsom 

panikångest och ångestneuros och bildade en teori om hur dessa diagnoser hade ett 

sexuellt ursprung i det förträngda och undermedvetna, därav begreppet psykoanalys. 

Han ansåg att sambandet för sjukdomar istället låg i störningar i sexuallivet. I och 

med detta förändrade Freud bilden på huruvida hysteri och livmoder hade ett samband 

och började istället behandla sjukdomen med samtal där han försökte nå fram till det 

som låg i patientens undermedvetna.19 

                                                        
15 Nilsson, Det heta könet: gynekologin i Sverige kring förra sekelskiftet, s. 169ff.s 
16 Ibid., s. 172. 

17 Ibid., s. 173. 
18 Ibid., s. 177. 
19 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle, s. 158ff. 
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Hysteri har fortsatt att förundra och uppröra och man har velat förklara hysterin som 

en omedveten demonstration mot det patriarkaliska samhället. Den franske filosofen 

och idéhistorikern Michel Foucault tolkade ”hysteriseringen” av kvinnor som ett 

hjälpmedel mot maktens förtryck.20  

På grund av dess mångtydighet och negativa klang har benämningen hysteri idag 

lämnat oss och istället ersatts utav mer specifika psykiska diagnoser som exempelvis 

ångest, manodepression och tvångssyndrom.  

2. 1 KÄLLOR 

För min undersökning har jag valt ut tre svenska läkare som var aktiva inom yrket 

under min valda period, 1875 till 1930. Den första läkaren jag valt är Seved Ribbing 

(1845-1921). Anledningen till att just hans verk ska studeras i den här uppsatsen är för 

att han ofta anses vara den som fick mest genomslag med sina verk. Seved Ribbing 

blev färdig läkare och professor i praktisk medicin år 1888 och arbetade med det fram 

till 1910 i Lund. Under åren 1904-1907 var han även universitets rektor.21 Han satt 

även i landsting och kommunfullmäktige och var ledamot för flera kyrkomöten.22 

Under sina år som läkare publicerade Ribbing ett flertal vetenskapliga artiklar som 

berörde områden såsom barnsjukdomar, infektioner och socialmedicinska ämnen.23 

Det valda verket för undersökningen är Om den sexuela hygienen och några af dess 

etiska konseqvenser: trenne föredrag (1888). Boken är en samling på tre volymer som 

har sin uppkomst från tre föreläsningar som Ribbing höll inför läkarstudenter år 1886, 

föreläsningar som endast unga män deltog på. Boken behandlar som Ribbing 

uttrycker det ”livets lagar” och tar upp hur könet fungerar hos män respektive 

kvinnor. Boken tar även upp väldigt mycket som anses höra ihop med könet, det vill 

säga sexualitet, fortplantning, genitala sjukdomar (och andra sjukdomar som kan 

kopplas ihop med könet) och givetvis hur man ska behärska sitt kön på ett korrekt 

sätt. 

                                                        
20 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle, s. 158ff. 

21 Seved Ribbing. http://www.ne.se/seved-ribbing, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-10-31. 
22 Ekenstam, Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950, s. 209. 

23 Seved Ribbing. http://www.ne.se/seved-ribbing, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-10-31. 
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Den andre är allmänläkaren Olof Hallin (1821-1888), som även var medicinalråd och 

riksdagsman.24 Hallins verk Helsan framför allt!: handbok i helso och sjukvårdslära 

(1885) kommer att användas till denna undersökning. Boken är uppdelad i två 

ämnesområden, hälsolära och sjukvårdslära. Innehållet är väldigt allmänt och tar upp 

allt från kroppens delar såsom öga, öra och muskler till hur arbetande barn och 

kvinnor ska kunna utföra ett arbete på ett korrekt (begränsat) sätt så att de inte riskerar 

att hälsan försämras. Boken talar i stort om alla områden som Hallin anser kan vara 

med och påverka människans hälsa.  

Den tredje läkaren som är vald till undersökningen är allmänläkaren Viktor Wigert 

(1880-1942). Wigert skiljer sig gentemot Hallin och Ribbing då han var psykiatriker 

och hade sin yrkesperiod en aning senare än de andra två. Wigert var överläkare och 

professor i psykiatri på Lunds hospital under åren 1923-1929, därefter professor på 

Karolinska institutet och överläkare på Stockholms hospital (numera Rålambshovs 

sjukhus) under åren 1940-1942. Under sin yrkesperiod gav Wigert ut vetenskapliga 

skrifter inom klinisk psykiatri och gav även ut populärvetenskapliga verk inom 

området.25 I den här undersökningen är det främst Psykiska sjukdomstillstånd (1924-

1925) som kommer att användas. Boken inleds med Wigerts tankar kring den sociala 

bilden av psykiska diagnoser. Därefter följer en presentation av de psykiska 

sjukdomarna. Wigert beskriver dem utifrån sina egna och kollegors erfarenheter. Han 

använder sig även av exempel på patienter. Boken avslutas med en öppen diskussion 

kring hur vården av psykiskt sjuka patienter ska gå till. I den här undersökningen 

används även Wigerts skrift Om social verksamhet för psykiskt sjuka (1925) skriven 

efter ett föredrag för Fredrika Bremer förbundets Lundakrets. I texten talar han om 

fördomar kring psykiska sjukdomar och diskuterar hur man ska hjälpa de drabbade på 

rätt sätt. Det bör läggas i beaktande att Viktor Wigerts verk publicerades runt 50 år 

senare än Seved Ribbings och Olof Hallins. Huruvida detta gör någon markant 

skillnad hos läkarna återstår att se. 

 

                                                        
24 Hildebrand, Albin, Svenskt porträttgalleri, (Stockholm: 1913), vol. XXVI. s. 276. 
25 Viktor Wigert. http://www.ne.se/viktor-wigert, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-10-31. 
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2. 2 FORSKNINGSLÄGE OCH LITTERATUR  

I undersökningen kommer forskningsläget användas istället för en teori. Jag kommer 

jämföra forskningsläget tes om att hysteri är en kvinnosjukdom med min egen 

undersökning. 

Det verk som får stå som grund är idéhistorikern Karin Johannissons bok Den mörka 

kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle (1995). Boken behandlar 

kvinnosjuklighet utifrån fyra perspektiv: samhällets, vetenskapens, gynekologins och 

slutligen utifrån kvinnans eget perspektiv. Dessa fyra perspektiv kommer att vara till 

stor vikt och hjälp för min uppsats då de lägger en grund för vad som ska studeras i 

denna undersökning. Boken förklarar genomgående hur medicinvetenskapens teorier 

utav kvinnlig sexualitet ändras kring sekelskiftet 1900. Under 1800-talet utvecklas två 

sorters kvinnor, den borgerliga som beskrivs som sjuklig och skör och 

underklasskvinnan som beskrivs som en stark och farlig smittobärare. Dessa två 

sorters kvinnor skiljdes åt i en reproduktions- och en produktionssfär då 

underklasskvinnan var förpliktigad till att arbeta medan de borgerliga kvinnorna hade 

sina plikter i hemmet. Den framväxande medelklassen valde att anamma 

borgerligheten då det gällde synen på att kvinnan skulle vistas i hemmet och lägga sin 

energi på reproduktion, avskiljd från produktionen. Det gjorde att ”hemmafru-idealet” 

blev en dominerande norm för familjer.26 

Johannisson kategoriserar upp tre tolkningsmodeller som samverkade och ersatte 

varandra under slutet av 1800-talet och början 1900-talet. De bygger på biologiska 

teorier om hur kvinnan är det svagare (sjukligare) könet. Dessa tre tolkningsmodeller 

är: den anatomisk-fysiologiska modellen, den gynekologiska och slutligen den 

neurologiska. Den anatomisk-fysiologiska modellen utgår ifrån Charles Darwins The 

Descent of a Man, and Selection in Relation to Sex (1871) där Darwin beskriver de 

”naturliga” skillnaderna mellan man och kvinna utifrån fysisk och psykisk kapacitet. 

Tack vare sitt kön hade mannen blivit överlägsen i fysisk storlek och styrka men även 

i energi, intellekt och kreativitet. De egenskaper som kvinnan tillhandahöll var 

intuition, förnimmelse och imitation. Egenskaper som var typiska för de ”lägre 

stående raserna”. Kvinnans evolutionära utveckling hade alltså stannat av. 

                                                        
26 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 14f. 
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Anledningen till det var för att hennes energi skulle läggas på reproduktion. Vilket i 

sin tur resulterade till att kvinnan ändock bidrog till en utveckling, så att manliga 

avkommor skulle fortsätta att avancera. Darwins beskrivning utvecklades till en tanke 

om att då kvinnans energi oavkortat läggs på fortplantning så är hon inkapabel att 

fungera i det sociala livet. Teorin innefattar även ansträngningsteorin och 

irritabilitetsteorin (tidigare kallad reflexteorin) där den förstnämnde ofta var en ursäkt 

till varför unga kvinnor hindrades att utföra intellektuella sysslor, då det helt enkelt 

ansågs vara farligt för dem att överanstränga sig. Medan den senare nämnda innefattar 

tanken om att menstruationscykeln ofta var anledningen till varför kvinnor drabbades 

av sjukdomar. 27 

Den gynekologiska modellen uppkom tack vare den föregående modellen då den 

modellen satte fokuset på kvinnans underliv. Modellen skapades utav engelska läkare 

och blev den stereotypa bilden för kvinnors sjukdomar under åren 1870 till 1890. Den 

gynekologiska modellen fick än mer medhåll tack vare de urgamla teorierna om 

livmodern som ett vandrade djur som likt en parasit tar näring från andra organ. 

Modellen utgick ifrån att kvinnans menstruation var skyldig till kvinnors sjukdomar 

och att reproduktionscykeln var ett bevis på att kvinnan inte hade kontroll över sin 

kropp, till skillnad från mannen. Modellen utvecklades ytterligare till den så kallade 

gynekologiseringen, det vill säga att livmodern och de övriga underlivsorganen via 

reflexöverföring bestämde över kroppen och att varje kvinnoåkomma var på något vis 

grundad i ett gynekologiskt problem. Den bidrog även till en ny förklaring utav 

kvinnans psykologiska sjukdomar. Den engelska psykiatrikern Henry Maudsley 

beskrev hysteri och galenskap som tecken på störningar i livmodern som i sin tur 

överfördes till hjärnan via nervsystemet. Det innebar att psykiska sjukdomar kunde 

botas genom korrigeringar på underlivet.28 

Den gynekologiska modellen avlöstes slutligen av den neurologiska som beskrev hur 

det var kvinnans nervsystem som gjorde en skör. Under 1880- och 1890-talet 

utvecklas neurologin till en egen disciplin som utformar reflexteorier till mer precisa 

nervanatomiska och nervpatologiska studier. Neuros behöll sin gamla beteckning, 

                                                        
27 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 28ff. 
28 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 33. 
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frånvaro av organisk förändring, men började istället tolkas som något negativt. Den 

neurologiska modellens framgångar kom främst tack vare dess förmåga att beskriva 

vaga symptombilder och subjektivt lidande genom en objektiv sjukdomsbild. 

Nervläkarna får ett stort erkännande tack vare deras expertis på det diffusa mellan 

kropp och själ. Läkarna stod även bakom den nya diagnosen, neurasteni, som fick ett 

stort genomslag då diagnosen kunde kopplas till en mängd olika sjukdomsbilder som 

tillhörde kvinnan. En fjärde tolkningsmodell, den psykologiska, tillkom så småningom 

och skulle definiera kvinnan som en individ med ett skörare psyke och hävda att det 

låg i kvinnans natur.29 

Lisa Appignanesis Mad, Bad & Sad: a History of Women and the Mind Doctors 

(2009) har främst fungerat som stöd för kapitlet historisk bakgrund. Boken har ett 

kapitel för varje kvinnosjukdom där den mest framstående (omtalade)läkaren får 

komma fram. I kapitlet om hysteri är det Jean-Martin Charcot (1825-1893) och hans 

arbete kring hysteri som porträtteras men också sociala omständigheter som hade 

betydelse för sjukdomens spridning och status.  

Ulrika Nilssons Det heta könet: gynekologin i Sverige kring förra sekelskiftet (2005) 

har fungerat som stöd för att få förståelse för hur gynekologin kom till och fungerade i 

Sverige under min undersökningstid. Den ger också en förståelse till hur det kvinnliga 

könet tolkades och studerades. Nilsson beskriver hur kvinnan var objektet och 

mannen subjektet och hur kvinnan avvek från det normala. Vilket var skälet till att 

hon ansågs behöva medicinisk specialitet. 

En annan bok som fått fungera som stöd för hur Seved Ribbing var som person är 

Claes Ekenstams bok Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i 

Sverige under 1700-1950 (1993). Ekenstam har ett kapitel om Ribbing där han 

kategoriseras in under ”den oscarianska sexualmoralen” och beskriver Ribbing som 

inflytelserik och en person som tog sedlighetsfrågan på dagordningen.30 Boken har 

även haft en viktig roll i att få förståelse för hur moralen såg ut i Sverige under 1800-

talets slut till 1900-talets mitt.  

                                                        
29 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 28f. 
30 Ekenstam, Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950, s. 205. 
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2. 3 METOD 

Tillvägagångssättet för den här undersökningen är en kvalitativ textanalys där 

närläsning utav de valda källorna sätter grunden för arbetet. Jag kommer att utgå från 

mitt forskningsläge istället för att använda mig utav en teori. 

Vad som bör nämnas är att både benämningen sinnesjukdomar och hysteri kommer 

att användas då dessa är återkommande synonymer för varandra i litteraturen som 

undersöks.  
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3. UNDERSÖKNING 

3. 1 HYSTERI 

Olof Hallin beskriver hysteri som en neuros som består av en ökad eller minskad 

retbarhet inom kroppens känsel och rörelsenerver och inom de nerver som ger ifrån 

sig sekretion, det vill säga näsa, mun och kön. Hallin målar upp bilden av hysteri som 

en lynnig och oförutsägbar sjukdom som drastiskt skiftar i olika symptom.31 Hallin 

delar in hysterins symptom i fyra olika grupper, känselnerverna, rörelsenerverna, 

vasomotoriska nerverna och psykiska rubbningar. I den första gruppen, 

känselnerverna, talar Hallin om en stegrad eller nedsatt retbarhet. Tecken på stegrad 

retlighet följs ofta av migrän, kliande i huden och brännande smärta i hjärnan som 

förvärras vid beröring, kallad den hysteriska spiken. Tecken på nedsatt eller ingen 

retbarhet alls hos känselnerverna förekommer oftast under hysteriska anfall och följs 

ofta av ett bortdomnande i huden och som i sin tur kan leda till att de sjuka skadar sig 

själva. Hos rörelsenerverna förekommer det åtskilliga sjukdomsyttringar såsom 

kramp, förlamning eller ryckningar i alla dess former. Den här gruppen är något 

otydlig då Hallin beskriver kortfattat hur rörelsenerverna kan påverka kroppens delar 

på nästintill vilket sätt som helst.32 Wigert står också bakom att hysteri i många fall 

rubbar känseln över skiftande platser på kroppen. Han menar att hysteri också kan 

orsaka döv- och blindhet. 33 De vasomotoriska nerverna följs ofta av ett flertal 

rubbningar, främst en växlande hjärtverksamhet som resulterar i tillfällig blodtomhet, 

blekhet och kyla i huden eller en rodnad och stigande värme. Menstruationen kan 

också påverkas hos de sjuka, genom att vara för svag eller för stark. Hos vissa kan den 

till och med försvinna. Hallin påpekar även att blödningar kan förekomma hos andra 

organ och att dessa ska ej förknippas som en ersättning av menstruationen.34  

Slutligen den sista gruppen, de psykiska rubbningarna, beskriver hur humöret ofta 

skiftar drastiskt hos de sjuka och kan snabbt gå från överdriven lycka till intensiva 

gråtattacker. De sjuka som drabbas utav psykiska rubbningar kan i de flesta fall 

fortsätta att fungera som vanliga människor menar Hallin, dock så kan rubbningarna i 
                                                        
31 Hallin Olof, Helsan framför allt!: handbok i helso och sjukvårdslära, s. 276f.  

32 Ibid., s. 280f. 
33 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet, vol.1., s. 127. 
34 Ibid, s. 278. 



  17 

värsta fall gå över till total sinnessjukdom.35 Johannisson beskriver hysteri som en 

sjukdom vars ursprung ligger i kvinnlighetens själva kärna. 36 Den uppfattningen syns 

tydligt här i Hallins beskrivning utav hysteri. 

Ett karaktäriskt signum för hysteri är den sjukes begär att ge sig själv till viljes för de 

anfall som sjukdomen frambringar.37 Krampanfall där den sjuke utger höga rop och 

kastar sig fram och tillbaka, rullar runt, slår med armarna, sparkar med benen, river 

med sina naglar och bits. Även svimningar och domningar är vanliga. Anfallen kan 

komma när som helst och hålla i sig under en skiftande tid. Wigert menar att det är av 

en god anledning som hysterisjuka får dessa utspel då det resulterar till att 

omgivningen blir förskräckt och tror att den sjuke är betydligt allvarligare sjuk än vad 

den egentligen är. Det i sin tur resulterar till att den sjuke i många fall får hjälp och 

dennes fordringar minskar. Därmed också att kraven minskar. Wigert beskriver det 

som att den sjuke befrias från kultursamhället. Utspelen kan utbryta hos den sjuke i 

vilken social situation som helst, vanligt är dock att det sker vid en olycka eller vid ett 

grymt och hänsynslöst förförelseförsök.38 Även Hallin har en liknande förklaring för 

utspelen: 

Ett framstående drag hos hysteriska är ofta, att de sträva efter att väcka intresse och medlidande för sitt 
sjukdomstillstånd, och handla de här ofta med ovanlig energi, stundom med list och bedrägeri, för att 
nå sitt mål, hvarigenom de ofta gör sig besvärliga för omgivningen.39 

Wigert menar att ett vanligt förekommande hos de hysterisjuka är 

personlighetsfördubblingar, alltså två personligheter som existerar och fungerar sida 

vid sida av varandra så att den sjuke ser sig själv i sällskap med en annan person. Hos 

den andra personen kan också drifter och böjelser förekomma som aldrig skulle 

existera hos det egentliga ”jag-et”.40 

Viktor Wigert skiljer sig avsevärt från Hallin och Ribbing då han menar att hysteri är 

en verklighetsflykt som kan drabba i princip vem som helst som var med om en 
                                                        
35 Hallin, Helsan framför allt!: handbok i helso och sjukvårdslära, s. 280f. 
36 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 150. 
37 Ibid., s. 150. 
38 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet., s. 157. 
39 Hallin, Helsan framför allt!: handbok i helso och sjukvårdslära, s. 280. 
40 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet., s. 172. 
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tragisk eller dramatisk händelse, även män och de med finare samhällsställning.41 

Wigert förklarar att hysteri hör hemma i kategorin psykogena sjukdomstillstånd. 

Psykogena betyder ”av psykiskt ursprung”. Dessa sjukdomstillstånd är ett resultat av 

händelser som har haft en negativ åverkan på sinnet.42 Wigert refererar till den 

franske läkaren Charcots forskning om att hysteri har sin grund hos psykiska 

rubbningar. Hos en hysterisjuk är förmågan att acceptera verkligheten frånvarande 

medan hos en frisk har man både förmågan och styrkan att acceptera och jobba sig 

igenom motgångar.43 

Hysteri är alltså en sjukdom med en enorm bredd. Sjukdomen framkallar även anfall 

som Wigert beskriver som rop på hjälp medan Hallin beskriver dem som bara en av 

många handlingar som besvärar omgivningen. Wigert menar att hysteri tros ligga i 

tragiska händelser som haft en negativ åverkan hos den sjuke medan Hallin är 

övertygad om att sjukdomen ligger i kvinnlighetens själva kärna och tar fram de 

värsta egenskaperna en kvinna kan inneha. 

3. 2 HYSTERINS ORSAK 

Mellan 1870- till 1890-talet har den gynekologiska modellen sin storhetstid, en modell 

utvecklad av engelska läkare som beskriver hur reproduktionscykeln styr över 

kvinnans kropp. Kvinnan har alltså ingen egen kontroll över sin kropp och är därför 

labil. Teorin börjar även innefatta föreställningen om att livmodern och de övriga 

underlivsorganen dominerade kvinnokroppen genom reflexöverföring, den så kallade 

gynekologiseringen. Den föreställningen har sin grund att kvinnosjukdomar har direkt 

eller indirekt sin orsak i ett gynekologiskt problem. Man menade alltså att varje 

infektion eller rubbning i underlivet kunde stå bakom vilken diagnos som helst, i 

vilken kroppsdel som helst och alltså tolkas som genitala reflexer som påverkade 

nervsystemet.44 Ribbing förklarar att då kvinnans genitala delar till största del sitter på 

insidan av kroppen så har de ett större inflytande över den fysiska och psykiska 

                                                        
41 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet., s. 167f. 
42 Ibid., s. 145.  
43 Ibid., s. 155. 
 
44 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 32f. 
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hälsan.45 Hallin menar att man bör vara försiktig och se över sin hälsa under 

puberteten då det är då människan är som mest mottaglig för sjukdomar. Unga 

kvinnor i synnerhet bör åtaga ökad försiktighet då de är mer mottagliga för sjukdomar 

då deras underlivsorgan påverkas och förändras under den perioden. Detta gör att 

organen har ett stort inflytande över hälsan och hela nervsystemet.46 Om detta inte 

beaktas är risken stor att en ung kvinna har oturen att drabbas utav hysteri. Hallin 

anser att hysteri är en sjukdom som i de flesta fall drabbar kvinnor, män som drabbats 

utav hysteri är en sådan sällsynt händelse så det är helt på sin plats att ifrågasätta om 

män ens kan. De få män som man misstänker lider av hysteri har egentligen någon 

annan sjukdom förklarar Hallin. Övertygelsen om hysteri som kvinnosjukdom får än 

mer medbevis när han beskriver andra orsaker som kan resultera till sjukdomen som 

kronisk inflammation i livmodern, lägeförändringar i livmodern, ansvällning i 

äggstockarna och havandeskap, liggandes i barnsäng och amning. Hysteri kan också 

orsakas av ett barnlöst äktenskap, änketillstånd och slutligen av ett långvarigt 

nedstämt sinnestillstånd.47 Kvinnans hälsa hänger alltså på en skör tråd då nästintill 

alla orsaker som kan resultera till hysteri är i sin tur resultat av de uppgifter som en 

fullkomlig (gift) kvinna förväntas att utföra. 

För att inte riskera en försvagad hälsa ska man vara på den säkra sidan genom att leva 

i kyskhet ända fram till giftermål, något som både män och kvinnor bör vänta med då 

ett för tidigt äktenskap kan sätta ens (kvinnans) nerver på spel, menar Ribbing.48 Det 

är också viktigt att ha ett fullt utvecklat intellekt och moral innan man ingår ett 

äktenskap då det är en viktig förutsättning för att den moderna människan för det 

vidare till sina avkommor och utveckling av människan fortsätter. Annars, menar 

Ribbing, kommer vi att gå tillbaka till att vara simpla vildar.49 

Kvinnan måste värna ömt om sin hälsa samtidigt som hon har plikter att fullfölja. 

Ribbing menar att det är viktigt att mannen är medveten om hur skör hans hustru 
                                                        
45 Ribbing, Seved, Sexuel hygien och några af dess etiska konsekvenser: trenne föredrag, (Stockholm: 
1890), s. 21. 

46 Hallin, Helsan framför allt!: handbok i helso och sjukvårdslära., s. 281. 
47 Ibid. 
48 Ribbing, Sexuel hygien och några af dess etiska konsekvenser: trenne föredrag, s. 154. 

49 Ibid., s. 36. 
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faktiskt är då kvinnor är av en helt annan natur än män. Kvinnans styrka är omsorg 

och känslor medan mannens handling och förnuft. Just därför lämpar det sig att 

kvinnan ägnar sig åt hemmets och familjelivets lugna plikter medan mannen ser över 

samhället och produktionen. Detta gäller dock den borgerliga och nyblivna 

medelklassen då arbetarklassens kvinnor inte har det valet.50 För att inte riskera att 

göra sin hustru sjuk är det viktigt för männen att ta det lugnt i början av äktenskapet 

då kvinnor, till skillnad från män, inte vet vad som väntar och förväntas. Ribbing 

menar att många män inte har förstått detta och skadat kvinnan både fysisk och 

psykiskt genom att allt för ofta förvänta sig sexuellt umgänge med henne. Det bästa 

en sund make kan göra är att låta sin hustru få vila ut och vänja sig med det som 

förväntas utav henne. Annars kan chocken och kraven bli allt för överväldigande.51 

Vad som här inte nämns men vad Ribbing troligtvis menar är att männen ska 

förberedas inför äktenskap tack vare deras besök på bordeller. Det är viktigt att 

påpeka att männens förhållningssätt till de prostituerade var med helt andra 

förutsättningar än förhållningssättet till sin hustru. De prostituerade är till för att 

hjälpa män med sädesuttömning då ett besök till en prostituerad är betydligt sundare 

än att masturbera medan fruarna ska föda fram deras avkommor.52 För att läsa mellan 

raderna kan man tolka det som att Ribbing anser att männen inte kan skilja på 

förhållningssätten. Sedan finns det andra faktorer som motiverar återhållsamhet, 

sexuell överretning är trots allt en vanlig orsak för hysteri anser Ribbing.53 Enligt 

Johannisson förväntas kvinnan att härdas efter några års äktenskap och lämna den 

ömtåliga flickrollen bakom sig. Kvinnan bör också fokusera helt och hållet på den 

korrekta skötseln av sin kropp, alltså på sin menstruation, graviditet och moderskap. 

Kvinnor som inte tar hänsyn till detta riskerar sin reproduktionsförmåga.54 Ribbing 

talar inte om att kvinnor vare sig ska vänjas vid äktenskapets plikter eller lämna 

flickrollen bakom sig då han står fast vid att kvinnor är sköra och förblir sköra. 

Oavsett hur många år det har varit någons hustru eller hur många barn de än har fött 

                                                        
50 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 17. 
51 Ribbing, Sexuel hygien och några af dess etiska konsekvenser: trenne föredrag, s. 62f. 
52 Ibis., s. 188ff. 

53 Ibid., s. 96. 
54 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 56f. 
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fram. Han står däremot bakom att de bör ägna en stor tid åt sin hygien då en god 

hygien är en förutsättning för att kunna bli gravid. Man kan dra slutsatsen att Ribbing 

är övertygade om att kvinnor är förpliktade till att vara sköra varelser som bör beakta 

och beaktas med största försiktighet medan andra läkare, som Johannisson refererar 

till, har ett hopp om att kvinnor kan arbeta bort sin skörhet. Detta kan tolkas som 

något positivt då kvinnor som ”härdas efter några års äktenskap” anses klara sig bättre 

från sinnessjukdomar. 

Även under graviditet är det viktigt att behandla sin hustru ömt och dessutom avstå 

från sexuellt umgänge då det kan störa fostret och leda till missfall. Det är också av 

stor vikt att låta kvinnan vila under 12-14 månader då amningen sker och sedan i 3-6 

månader för att organen ska kunna återgå till sitt tidigare tillstånd. Om man inte låter 

sin hustru vila är risken stor att hon drabbas utav kvinnosjukdomarna, det vill säga 

hysteri, bleksot, saknad av menstruation etcetera.55  

Onani var alltså en skamlig handling som i sin tur kunde leda till allvarliga 

sjukdomar, enligt Ribbing är dock uppfattningen om huruvida onani kan vara en orsak 

till sinnesjukdomar delad bland läkare. Vissa läkare påstår att onani sannerligen kan 

vara en orsak medan andra säger att forskning pekar på motsatsen. Ribbing själv anser 

att bevisen är relativt få, tre eller fyra gånger per år har man kunnat se ett samband 

mellan de intagna på mentalsjukhus och deras överdrivna begär efter onani och därför 

är det svårt att bevisa om ett samband verkligen finns. Däremot har man kunnat se 

onani som ett symptom i sig för en sinnessjukdom.56 Ribbing är dock övertygad om 

att sexuella utspel hos människor kan vara en orsak till sinnessjukdomar.57  

Hysteri kan alltså uppstå i en mängd olika situationer i livet där psyket sätts på prov, 

en vanlig plats är vid sexuella aktiviteter. Wigert beskriver hysterin som en räddning 

för att undkomma chocken och plågan av det som förtvivlar en, men det är inte en 

medveten vald handling att drabbas utav hysteri utan en handling som ens 

undermedvetna har skulden för. Det gör att hysterisjuka skiljer sig från de som 

simulerar då simulanter är medvetna om vad de gör och hur de beter sig. Gränsen 

                                                        
55 Ribbing, Sexuel hygien och några af dess etiska konsekvenser: trenne föredrag., s. 64. 

56 Ibid., s. 148. 

57 Ibid,, s. 163. 
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mellan det medvetna och undermedvetna är dock diffus vilket i sin tur kan resultera 

till att hysteri ligger närmare simulering än vad som går att utläsa.58Hysteri har lättare 

för att drabba de med ett känsligare sinne, ofta ett ärftligt drag, som har svårt att 

hantera livets motgångar och besvikelser.59 Även Hallin menar att ärftligheten är ofta 

en faktor för att människor drabbas utav hysteri. Dock menar han att det ofta handlar 

om en moder som lidit utav någon sinnessjukdom. 

Som nämndes i föregående kapitel var Wigert övertygad om att hysteriutbrott var en 

räddande hand för de som vill fly undan verkligheten. Wigert förklarar att det inte är 

ett nytt fenomen utan att det alltid har varit med människan då det är ett naturligt sätt 

att hantera tragik. Redan när digerdöden härjade under 1300-talet i Europa ville 

människor fly undan den tragiska vardagen genom att sätta sig själva i psykisk 

epidemi (dåtidens förklaring var religiös extas), denna epidemi gick under namnet St. 

Veitsdansen.60 Hysteri förklaras enklast som en verklighetsflykt. Wigert beskriver hur 

sårade och traumatiserade soldater efter första världskriget utvecklade hysteri då de 

inte klarade av verkligheten längre. En annan förklaring till varför soldater utvecklade 

hysteri var också skräcken för att behöva återvända ut i krig då Wigert menar att de 

svårt skadade under kriget, som inte riskerade att bli tillbakaskickade klarade sig 

undan hysteri medan de oskadda i många fall utvecklade sjukdomen.61 

Vad som dock är karaktäristiskt för hysteri är att sjukdomen i många fall leder till 

andra sjukdomar och hälsokramper som exempelvis en vilja att skada sig själv då 

smärtkänseln har försvunnit eller en yrsel som lätt kan göra att man hamnar i en farlig 

olycka. Wigert menar att sjukdomen i sig inte är farlig utan att det är symptomen som 

sjukdomen ger som är farliga.62 Sjukdomen kom alltså till av två anledningar, 

                                                        
58 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet., s. 155ff. 

59 Ibid., s. 146. 

60 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet., s. 160. 
St. Veitsdansen bröt ut vid midsommarfesten år 1347 i Rhenländerna och drog med sig en mängd 
människor. Både kvinnor och män dansade i ett halvnaket tillstånd på landets vägar och i kyrkor tills de 
till slut föll ihop av ren utmattning. Beteendet förklarades som ett rop på hjälp till Gud, Kristus och 
änglarna. Viktor Wigert menar dock att hysteri stod bakom denna verklighetsflykt.  

61 Ibid., s. 174f. 

62 Ibid., s. 163f. 
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verklighetsflykt och en undermedveten undanmanöver för att slippa återuppleva 

dramatiska händelser. 

Wigert ser alltså hysterin som en verklighetsflykt för de som inte klarar av den vardag 

de lever i medan Ribbing anser att sjukdomen härleder från syndiga och onaturliga 

handlingar, eller från ren utmattning. Unga kvinnor i puberteten bör åtaga extra 

försiktighet då de riskerar att drabbas utav sjukdomen mer än andra. Även ärftliga 

anlag kan vara en faktor för ökad risk av att drabbas menar Hallin. Kvinnor lever på 

en skör tråd då de faktorer som kan leda till hysteri såsom kronisk inflammation i 

livmodern, lägeförändringar i livmodern, ansvällning i äggstockarna och 

havandeskap, liggandes i barnsäng och amning är alla resultat utav det som förväntas 

av en kvinna.  

3. 3 HYSTERINS BOT 

Hallin anser att hysteri är en svår sjukdom att övervinna men det är viktigt att göra allt 

som står i ens makt för att göra det, detta gäller än mer om sjukdomen riskerar att 

komma på grund av ärftliga anlag. I sådana fall är det bästa man kan göra att härda 

och stärka kroppen och sinnet. Man bör också se över uppfostran och se till att ha med 

mycket förstånd. Det är en bra idé att låta den som riskerar att bli sjuk umgås enbart 

med bekymmersfria och intellektuella människor då de kan agera förebilder till den 

sjuke. Att härda kroppen genom kroppsrörelser är också bra och man ska inte heller 

låta den sjuke bära allt för varma kläder då huden bör härdas. Om man har låtit det gå 

så långt att sjukdomen redan brutit ut så är det bästa man kan göra att motarbeta de 

orsaker som har åstadkommit sjukdomen, den sjuke bör genast vända sig till en läkare 

för att få hjälp. Det är av vikt att den läkare som den sjuke vänder sig till har 

förståelse för sjukdomen och en önskan att hjälpa denne. Om han gör detta på ett 

korrekt sätt så kommer han förmodligen att kunna hjälpa den sjuke men om han 

behandlar denne med ironi och utan förståelse för dess allvar så kommer han att 

förlora patientens förtroende och därmed inte kunna bota denne. Hallin påpekar att en 

läkare aldrig får glömma att en hysterisjuk är alltid en sjuk person.63 

De redan sjuka kan få långvariga behandlingar som främst innefattar sjö- eller 

havsbad och så kallade kallvattenkurer. Dock, påpekar Hallin, är en kallvattenkur 

                                                        
63 Hallin, Helsan framför allt!: handbok i helso och sjukvårdslära., s. 282. 



  24 

endast på sin plats om den används under en lång period, minst flera månader, om 

man vill kunna se en förbättring hos den sjuke. Kallvattenkuren medför i vissa fall 

problem då den sjuke, som tidigare nämnts, ibland har en försvagad eller förstärkt 

känslighet vilket gör att kallvattenkuren får en ojämn effekt. Om så är fallet måste 

man byta ut kallvattenbaden mot ljummet vatten.64  

Vid specifika symptom finns det även hjälpmedel att använda sig utav. Vid 

krampanfall bör man se till så att den sjuke inte kan skada sig, man kan även ge några 

droppar med krampstillande medel, exempelvis Bangs nervdroppar eller opiidroppar. 

Om hysterisk förlamning uppstår är det bästa botemedlet att gnugga in aromatiska 

ämnen på huden som medför en retande känsla, också massage eller gymnastik kan 

hjälpa. Den bästa behandlingen är dock den elektriska, lämpligast är den så kallade 

induktionsströmmen. Elektriciteten har inte bara en bra inverkan mot förlamning utan 

hjälper även vid hicka, svårigheter för att svälja, anestesier, neurologisk smärta och 

hjälper till och med till att förbättra hela sjukdomen. Om den sjuke drabbas utav 

kräkningar bör man ge denne flytande mild mat eller starkt kryddat kött i finhackade 

bitar. För att motverka plågorna och den oro som den sjuke känner så är opium det 

bästa läkemedlet. Mot värk i leder bör man ge massage eller sätta den sjuke i 

rörelse.65 

För Ribbing är återhållsamhet det bästa en kvinna kan göra för att inte riskera att få 

underlivssjukdomar och nervsjukdomar. Att ägna sig åt ett konstant njutande genom 

sexuella aktiviteter är ett onödigt och farligt utspel för man och hustru. Om en kvinna 

drabbas utav nervsjukdomar kräver det månader av behandling vilket inte allt för 

sällan leder till skilsmässa då mannen förlorar kärleken för sin hustru. Detta kan i sin 

tur vara en hälsorisk för både mannen och kvinnan.66 Ribbing talar alltså inte om 

hysterins botemedel utan om hur man undviker sjukdomen. Ribbing har även en 

debatt kring de så kallade återhållsamhetssjukdomarna då detta var aktuellt under 

skrivandet av hans bok. Dessa sjukdomar hos män är minskad potens, sädesflytning 

och hypokondri. För kvinnor är sjukdomarna som kan komma av total återhållsamhet 

                                                        
64 Hallin, Helsan framför allt!: handbok i helso och sjukvårdslära., s. 282. 

65 Ibid. 

66 Ribbing, Sexuel hygien och några af dess etiska konsekvenser: trenne föredrag, s. 65f. 
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hysteri, bleksot och menstruationsanomalier. Ribbing är dock kritisk till denna teori 

då han är övertygad om att återhållsamhet är något bra.67 Han citerar Krafft-Ebing 

angående hysteri:  

Den i medicinskt obildade kretsar (Laigenkreisen) mångenstädes bestående uppfattningen, att saknad af 
qvinnans naturenliga funktion framkallar denna sjukdom är en oberättigad fördom. Om äldre jungfrur 
ofta äro hysteriska, så är orsaken en moralisk och ingen fysisk. Ogifta qvinnor, hvilka såsom ersättning 
för äktenskapet hafva en allvarlig, själ och sinne upptagande sysselsättning, t. ex. ordenssystrar, som 
egna sig åt sjukvård och uppfostran, bli endast högst sällan hysteriska.68 

Ribbing tror alltså inte på teorin om att återhållsamhet är en orsak till hysteri utan att 

det är motsatsen till det, nämligen ett förebyggande mot den. Att gifta sig med en frisk 

och sund man är också ett bra sätt för en ung kvinna att undvika risken att bli sjuk då 

det är det främsta sättet för att leva ett moraliskt och korrekt liv.69 Mannen bör aldrig 

tvinga sig på sin hustru genom önskan om sexuella aktiviteter utan bör skona henne 

från detta, och då speciellt vid tillfällen då kvinnan är sorgsen eller har andra 

irritationer på psyket.70 Vad Ribbing genomgående gör är att avsexualisera kvinnan 

då han indikerar att kvinnor inte behöver sex så länge det inte handlar om 

reproduktion. Han använder sig därför utav en skrämselpropaganda att sexuella 

aktiviteter som inte leder till barnafödsel är onda handlingar som ofta leder till 

sjukdomar. 

Johannisson menar att den vanliga fördomen utav den ogifta kvinnan är inte bara en 

patetisk och ofullkomlig varelse utan även individ som riskerar att drabbas utav 

blodstockningar, matsmältningsrubbningar, förslappning, nervösa lidanden och 

hysteri. En enkel förklaring till detta är att eftersom ogifta kvinnor ej ägnar sig åt 

reproduktion så får deras kroppar lida och dessutom åsamkas sjukdomar.71 Även 

Ribbing själv talar indirekt om ogifta kvinnor som ofullkomliga då han propagerar 

konsekvent och bestämt för att det som gör kvinnor och män fullkomliga är 

fortplantning, dock ska det hållas kontrollerat.  

                                                        
67 Ribbing, Sexuel hygien och några af dess etiska konsekvenser: trenne föredrag., s. 94. 

68 Ibid., s. 95. 

69 Ibid., s. 97. 

70 Ibid., s. 68.  

71 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 57. 
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Till skillnad från Hallin och Ribbing menar Wigert att svaret för kurerandet utav 

hysteri inte hänger på elektriska behandlingar, eteriska oljor eller att leva i kyskhet. 

För Wigert är den viktigaste förutsättningen för att kunna bota hysteri att patienten 

vill och tror på att vald behandlingsmetod fungerar. Om dessa förutsättningar finns är 

valet utav behandlingsmetod inte alls speciellt viktig. Nästintill vilken metod som 

helst kommer att fungera på den sjuke. Detta är utav oerhörd vikt för en korrigering 

kring attityden av hysteri då Wigert flyttar över fokusen från de med makten (läkarna) 

till de sjuka (patienten). Wigert omnämner kvacksalvare (läkare med onaturliga 

behandlingsmetoder) och kyrkan som två källor som förvärrat hälsan för hysterisjuka 

genom att tvinga på dem behandlingar och att de saknar förståelse för den situationen 

som den sjuke är i.72 Traditionen att präster är de som ska bota människor från 

sjukdomar var länge en norm i Sverige då läkaryrket var sällsynt och fick inte sitt 

genombrott förrän under 1700-talet.73 

Det är alltså av stor vikt att den som behandlar har stor kunskap om vad som är bäst 

för patienten och ser till vad som är bäst för patienten. Samtidigt kan man tolka 

Wigerts någorlunda lättsamma tolkning utav behandlingsmetoder, det vill säga så 

länge patienten tror och vill, med att hysteri inte alls är en sjukdom som är svårbotad 

och som inte alls har en koppling till livmodern. Något som Wigert aldrig påstår men 

här också motarbetar till skillnad från Ribbing och Hallin.  

För Wigert finns det inga specifika behandlingar för hysteri utan alla psykiska 

sjukdomar kan behandlas med samma metoder. Metoderna delas in i två grupper, den 

första gruppen innefattar de åtgärder som riktar sig direkt till den sjukes 

organförändringar, exempelvis att avlägsna en inflammerad blindtarm eller att 

massera inflammerade leder. Den andra gruppen innefattar åtgärder som ska styrka 

kroppens tillstånd så att motståndskraften mot sjukdomen ökar. Den första gruppen 

har dock föga betydelse hos en sinnessjuk medan den andra gruppen är den som 

främst tillämpas.74 Vid behandling av sinnessjuka tillkommer det även en tredje grupp 

som innefattar psykoterapeutiska åtgärder. Dessa åtgärder ska bekämpa sjukdomen 

                                                        
72 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet., s.179. 
73 Ekenstam, Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950., s. 216. 
74 Wigert Viktor, Psykiska sjukdomstillståndet, vol.2 (2:a uppl.), Stockholm: 1927., s. 177f. 
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genom psykiska inflytelser. Psykiska sjukdomar som hysteri är ofta orsakade utav 

yttre omständigheter, som ett olyckligt äktenskap, svåra motgångar i arbetet eller ett 

ansträngt sexuellt förhållande och i dessa fall är psykiska inflytelser ett effektivt sätt 

att bearbeta dessa omständigheter. Vid psykoterapeutisk åtgärd tar man hänsyn till de 

yttre omständigheterna och till patientens förmåga att bära tyngden. Man kan vid 

behandling antingen korrigera de yttre omständigheterna till det bättre eller också 

inrikta sig på den sjuke genom att arbeta med att få den sjukes motståndskraft stärkt 

och dennes förmåga att kunna bära sina bördor. Detta behandlingssätt är dock svårt att 

föra igenom och ställer stora krav hos den som behandlar.75 

Det är utav stor vikt att den sjuke får spendera mycket tid i sängläge då vila och 

återhämtandet av förlorad sömn är en förutsättning för att kunna tillfriskna. Man bör 

dock undvika att ge den sjuke sömnmedel då dessa kan orsaka allvarliga skador. 

Näringstillförsel är också på sin plats då sinnessjuka patienter ofta har avmagrat på 

grund av aptitlöshet och då bra näring är viktig för att kunna stärka kroppens 

motstånd mot sjukdomen.76 Wigert förespråkar ett friare vårdsystem där de sjuka får 

vistas i stora ljusa lokaler som övervakas av utbildad och van personal som är där för 

att övervaka och ingripa vid utbrott.  

Effekten av detta friare vårdsystem är alldeles slående. Forna tiders svåra raseriutbrott äro på det 
moderna sinnessjukhuset sällsyntheter. I stället för skriet och jämmern har det kommit lugn och frid 
över sjukhuset. Ju friare vårdformer, dess mildare sjukdomsformer.77 

Till skillnad från Hallin så tror inte Wigert på kallvattenkuren, han förespråkar istället 

långbadet där den sjuke får ligga i ett ljummet bad ända upp till nio timmar om 

dygnet. Baden har en lugnande effekt och sparar på den sjukes krafter som behövs för 

att motarbeta sjukdomen. Något Wigert däremot är överens med Hallin om är att de 

som lider utav oro ska botas med opium, trional eller dylikt, de svårare fallen kan man 

ordinera kraftigare narkotika till, som scopolamin och morfin.78  

Wigert är även överens med Hallin om att det är av största vikt att den sjuke har 

förtroende till dennes behandlare, oavsett om det gäller fall där den sjuke är medveten 
                                                        
75 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet., s. 187f. 

76 Ibid., s. 180. 

77 Ibid., s. 182. 

78 Ibid., vol.2., s. 183f.   
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om sitt tillstånd eller ej. Det bästa sättet att vinna den sjukes förtroende på är att få 

förståelse till personen och att behandla personen just som en människa som förtjänar 

ens respekt och förståelse. Det är också viktigt att alltid vara sann och ärlig gentemot 

personen i fråga. Detta är en viktig förutsättning för att någon behandling över 

huvudtaget ska vara möjlig.79 

När den sjuke börjar tillfriskna kan arbetsterapi komma att bli ett användbart 

hjälpmedel. Att sysselsätta den sjuke blir en nyttig distraktion, dock är det viktigt att 

man inte tröttar ut den sjuke. Man bör också vara noggrann med valet av 

sysselsättning då mekaniska och praktiska sysslor passar bäst medan intellektuella 

såsom skrivarbete och tyngre lektyr kan bli allt för svåra. Vävnad, handslöjd, sömnad 

och brodering passar bäst till kvinnor men även i vissa fall till män.80 

Johannisson beskriver hur de hysterisjuka kvinnorna skulle härdas genom hårda 

behandlingar. Detta kan man se i en del utav de behandlingsmetoder som beskrivs 

ovan, exempelvis elektriska behandlingar och iskalla vattenbad. Ribbing däremot går 

mot andra hållet och menar att kvinnor är så sköra att de bör behandlas och beaktas 

med största möjliga försiktighet. Han såg inget bot på detta och härdelser som 

förkastliga. Hallin däremot uttrycker sig med att patienterna bör härdas och den 

attityden Johannisson beskriver som sjukdomens främsta behandlingsmetod. Wigert 

däremot menar att hysteri går att bota så länge patienten tror på och vill genomgå 

behandling. Behandlingsmetoden i sig spelar desto mindre roll.  

3. 4 HYSTERINS KVINNOR 

Johannisson beskriver hysteri som en sjukdom kopplad till kvinnlighetens själva 

kärna, det sköra, oberäkneliga och nervösa är några egenskaper som kan kopplas till 

det som anses typiskt kvinnligt.81 I Johannissons verk Den mörka kontinenten: 

kvinnan, medicinen och fin-de-siécle är kvinnlighetens kärna som sjukdomsorsak en 

återkommande tes. För Johannisson finns det inte tvivel om att kvinnans egenskaper 

har fått vara grund för sjukdomars påstådda orsaker. Kvinnans egenskaper har också 

fått agera som skuldbärare för sjukdomar. Hallin och Ribbing lever upp till den här 
                                                        
79 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet, vol.2., s. 189ff. 

80 Ibid., vol.2., s. 192. 

81 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 150. 
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normativa bilden utav kvinnosjukdomar (och då specifikt hysteri) då de lägger fram 

egenskaper som dessa hos de sjuka men även hos de som riskerar att drabbas. Vad 

som går att utläsa genom att studera deras verk är att de gör det på ett lågmält sätt. 

Om man inte letade efter bevisning för detta skulle man knappt märka hur de 

återkommande skuldbelägger kvinnan för hennes sjukdomar bara för att hon är just 

kvinna. Varför de har valt just denna strategi är svårt att besvara. Möjligtvis för att det 

ansågs en självklarhet att kvinnor var hysterins offer? 

Karin Johannisson menar att Charcots uppvisande av hysterisjuka kvinnor inför 

publik hjälpte till att förtingliga kvinnor då de blev ett demonstrationsobjekt, ett offer 

som endast kom fram genom sin sjukdom. Detta är ett talande exempel utav den 

klassiska ordningen som Johannisson använder sig utav, mannen-subjektet, kvinnan-

objektet där mannen fick stå för rationalitet (kontroll) och kvinnan för irrationalitet 

(icke kontroll). 82 Detta kan tolkas som en distansering mellan den sjuke och den 

friske då den sjuke uppfattas som något abnormt istället för en sjuk människa och blir 

ett objekt som manliga läkare har rätt att utöva experiment och hårdhänta 

behandlingar på. Dock är Hallin och Wigert något avskild från detta då de, trots allt, 

påpekar kontinuerligt i sina verk om hur viktigt det är att man kommer ihåg och 

påminns om att de sinnessjuka verkligen är sjuka. Men för den saken får vi inte 

glömma vilka metoder det är de förespråkar såsom elektriska behandlingar och iskalla 

vattenbad. Allt för att patienten ska härdas och lära sig att klara av livets motgångar.  

Johannisson menar att sinnessjukdomar hade en positiv faktor för alla dessa läkare 

som ivrigt och envist ville studera dessa mytomspunna sjukdomar. Även apotek och 

hälsoanstalter fick ett uppsving tack vare sjukdomarna då de resulterade i ett 

ekonomiskt överskott. Det fanns alltså ett ekonomiskt intresse för att hålla 

sinnessjukdomar som hysteri vid liv.83 Detta var faktorer som bidrog till att 

sjukdomen fick sin spridning och hölls vid liv under så pass lång tid, trots att ingen 

egentligen visste vad hysteri egentligen var eller var orsaken låg. 

Som tidigare nämnts i kapitlet om hysterins orsaker så var hysteri omdebatterad för att 

ha sina rötter i hypokondri och simultana drag. Hallin beskriver hysterisjuka som 
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besvärliga för sin omgivning då de när som helst kan framkalla anfall som stör och 

irriterar sin omgivning. Och av den enda anledningen att de ömkar för 

uppmärksamhet.84 Enligt Johannisson kan man tolka ”hysteriseringen” utav kvinnan 

som ett accepterande av hennes roll som svag individ samtidigt bidrog den till ett 

uppror mot den roll hon var tilldelad. De karaktäristiska dragen för hysterisjuka såsom 

barnslighet, känslosamhet och impulsivitet var egentligen förvrängda versioner utav 

den unga flickans ideala beteende. Hysterisjuka kvinnor går alltså över gränsen för 

vad som förväntas och vad som inte gör det.85 Hysteri kan alltså förklaras som en 

undermedveten protesthandling. Wigert nämner i sitt verk att hysterianfallen kan 

utläsas som en flykt från verkligheten, men också en flykt från sina fordringar och 

plikter. Därmed också en flykt från kultursamhället. Huruvida Wigert syftade på det 

som ett uppror för den roll kvinnor tilldelas eller ej får förbli en gåta.  

Detta kan omöjligtvis studeras utifrån Hallin och Ribbings verk då de låter kvinnor 

komma fram på ett begränsat sätt. De beskriver kvinnor utifrån hur de uppfattar 

kvinnor, som om hon vore en sällsynt varelse man inte kan integrera med. Vad man 

kan utläsa är alltså någon slags rädsla från männens sida för kvinnor, då kvinnor har 

lätt för att bli sjuka, är farliga när de är sjuka och svårbotade. Trots att denna bild av 

kvinnor är konstruerad utav män. Detta är alltså oerhört motsägelsefullt, män är alltså 

rädda för den kvinnan som de har skapat genom sina verk och teorier.  

3. 5 VAD SOM SKILJER DEM ÅT 

För att behandla detta kapitel på ett smidigt sätt är det på goda grunder väl värt att 

nämna en gemensam faktor mellan Hallin, Ribbing och Wigert, nämligen sexualitet.  

Som tidigare nämnts vid åtskilliga gånger förklarar Ribbing sexuella avvikelser som 

en garanterad källa för sinnessjukdomar. Han är även övertygad om att ett allt för 

aktivt sexliv mellan två makar kan orsaka sinnessjukdomar hos hustrun då hon, i 

många fall, inte klarar av en sådan utmattande vardag.86 Wigert anser att hysteri inte 

härstammar från livmodern utan kommer istället till genom tragiska eller omskakande 

händelser som har en negativ åverkan hos en person. Däremot ser han ett samband 
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mellan underlivsorganen och hjärnan. Han förklarar det med att underlivsorganen och 

hjärnan, indirekt psyket, har ett ömsesidigt ingripande hos varandra. För Wigert är det 

uppenbart hur dessa har ett samspel med varandra genom att underlivsorganens 

funktionella tillstånd påverkar både känslor och föreställningar och vice versa.87 

Hallin däremot menar att underlivsorgan har visst en påverkan hos sinnessjukdomar, 

då han är övertygad om att då underlivsorganen nått sin fulla utveckling bidrar dem i 

många fall till att kvinnor drabbas utav sinnessjukdomar. Han stödjer sin teori genom 

att referera till att hysteri tidigare var kallad moderpassion då sjukdomen flitigt 

drabbar kvinnor. Kvinnor behöver alltså bara ha en regelbunden menstruation för att 

riskera att drabbas utav hysteri. För Ribbing är alla sexuella avvikelser en orsak för 

sinnessjukdomar (med avvikelser syftar han på allt som inte sker mellan en man och 

kvinna). För att få fram sitt argument om kärlek mellan en man och kvinna som det 

enda rätta så refererar Ribbing till andra läkare, exempelvis Richard Krafft-Ebing. För 

Ribbing handlar det om att leva efter ”naturens egna lagar och lärdomar”.88 Med 

andra ord, leva efter det som är naturligt, det som resulterar till reproduktion. Om man 

inte gör det straffas man genom att drabbas utav sjukdomar. Ribbings verk präglas 

utav den djupt religiösa man han är. Man kan alltså säga att han låter religionen styra 

över hur han förhåller sig till sinnessjukdomar. Ribbing drar sig från att hålla en 

politisk diskussion i sitt verk men visar genom sina åsikter kring bland annat 

återhållsamhet att han sympatiserar med det borgerliga lägret.89 Det läger som på ett 

mycket generöst sätt började diagnostisera majoriteten utav kvinnor med sjukdomen 

hysteri.90 

Wigert ger dock en mer djupgående förklaring till sexuella avvikelser och beskriver 

onani som en ”utomordentligt vanlig” handling bland människor i puberteten och som 

i de flesta fall lämnar människor när de går in i ett förhållande. Att onani skulle vara 

en orsak till sinnessjukdomar är helt och hållet överdrivet.91 Han beskriver också 

                                                        
87 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet, vol.1., s. 23. 
88 Ekenstam, Kroppens idéhistoria: disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700–1950., s. 215. 

89 Ibid., s. 212. 
90 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 152. 
91 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet, vol.1., s. 119. 
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kortfattat fetischism som en sexuell abnormitet med ”fantastiska underligheter” och 

pedofili som en sexuell abnormitet som ofta är ett resultat av att förövaren inte får 

möjlighet till vuxen beröring. Homosexualitet är dock en sjuklig avvikelse som ofta 

följs av ett flertal andra symptom såsom hysteri och överkänslighet. Alltså är 

homosexualitet den enda sexuella avvikelsen, enligt Wigert, som orsakar 

sinnessjukdomar. Vad de däremot har gemensamt är en blygsamhet för att beskriva på 

mer djupgående sätt hur just kvinnor kan drabbas utav sinnessjukdomar tack vare 

sexuella avvikelser. När de talar om homosexualitet så talar de om män, likaså när de 

talar om onani, fetischism eller sexuella aktiviteter med barn. Sexuella avvikelser ger 

alltså upphov till sinnessjukdomar, även hos kvinnor, men att tala om kvinnors 

sexualitet och framför allt kvinnors sexuella avvikelser är något otänkbart och alltså 

inte legitimt/nödvändigt/moraliskt att nämna. Detta gör det alltså så motsägelsefullt då 

kvinnor anses vara hysterins främsta, och i många fall enda offer, men att tala om 

deras sexuella avvikelser kommer inte för sig. Samtidigt som sexuella avvikelser 

anses ligga bakom hysteri. Så hur Hallin, Ribbing och Wigert har kommit fram till 

detta är något man bara kan önska att få ett svar på. Man kan dock ursäkta eller 

åtminstone få en förståelse för det då sexualiteten i sin helhet motarbetades genom att 

tystas ner under 1800-talets andra hälft. Kvinnan som tidigare uppfattats ha en lika 

stark sexualitet som mannen skulle avsexualiseras helt och hållet och sluta betraktas 

som en erotisk varelse. Hon skulle istället kopplas ihop med moderskapet och 

undanhållas helt och hållet från sexualiteten.92 

Som tidigare nämnts är Wigert, till skillnad från Ribbing och Hallin, en psykiatriker 

medan de andra två är allmänläkare. Wigert är också verksam några decennier senare. 

Detta kan mycket väl vara en förklaring till hans något mer milda synsätt till 

sinnessjukdomar. Han förkastar människors fördomsfulla tankar och åsikter kring 

sinnessjukdomar och de drabbade och försöker istället att förklara varför en del 

drabbas medan andra inte gör det. Som tidigare nämnts så flyttade Wigert över 

fokusen från läkaren till patienten. Han gör det genom att ge konkreta exempel på 

patienter och hur de har drabbats utav en sjukdom och hur den ter sig hos varje 

individ. Exempel på detta är en utav hans patienter som omnämns i hans verk, Ester 

G. En 19–årig tjänsteflicka som utvecklade hysteri efter många år med svindel och 

                                                        
92 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siécle., s. 18f. 
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motgångar.93 Det här är något som varken Ribbing eller Hallin gör. För dem sker 

beskrivandet och förklarandet utav sinnessjukdomar inom stängda dörrar där de är 

den enda medverkande. Hallin och Ribbing är praktexempel utav att behandla 

kvinnan som objekt utifrån rollen som subjekt. Då de har satt en tydlig gräns mellan 

dem själva och de sjuka. Huruvida detta beror på att Hallin och Ribbing är 

verksamma cirka 50 år innan Wigert eller om deras yrke som allmänläkare spelar in 

är något som ej går att besvara. Vad man däremot kan se är att Wigert har ett betydligt 

mer avslappnat förhållande till sinnessjukdomar. För honom finns det inga 

omöjligheter i att bota sjukdomarna eller någon anledning för att vara rädd för de 

drabbade. Utan han avdramatiserar bilden utav de sjuka och beskriver dem utifrån det 

dem faktiskt är, sjuka människor. 

3. 6 SAMMANFATTNING 

Vad det går att se utifrån undersökningen är att Hallin, Ribbing och Wigert har en 

något ”klassisk” syn på vad hysteri är. Dels teorin om att sjukdomen är kopplad till 

kvinnans underlivsorgan, det vill säga den gynekologiska modellen och dels teorin om 

att sjukdomen är kopplad till psyket och traumatiska händelser, det vill säga Charcots 

teori. De antyder också på att hysteri har förmågan att ta fram de värsta egenskaperna 

en kvinna kan tänkas ha, alltså en exhibitionistisk sida som ofta sysselsätter sig med 

sexuella avvikelser. Något som Ribbing ser som en orsak till hysteri i sig självt. Han 

menar också att utmattning på grund av sexuella aktiviteter kan orsaka hysteri, även 

hos en gift kvinna. Samtidigt som en ogift kvinna som inte kan ägna sig åt hennes 

livsuppgift, reproduktion, också löper stora risker för att drabbas. Även unga kvinnor 

som just kommit i puberteten löper stor risk om de inte åtar extra försiktighet, menar 

Hallin. Wigert däremot ser hysterin som en verklighetsflykt från den träliga och tunga 

vardag man inte står ut med. Ribbing har inget specifikt botemedel för hysteri utan 

endast råd för hur man undviker sjukdomen, alltså genom att leva ett återhållsamt liv 

och leva utifrån ”naturens lagar”. Alltså reproduktionens lag. Hallin och Wigert 

presenterar ett antal botemedel för hysterin, bland annat så pläderar Hallin för el-

behandlingar och kallvattenkurer. Men också för opium och morfin. Wigert däremot 

menar att behandlingsmetod kvittar så länge den sjuke tror och vill användas sig utav 

en viss metod. Det Hallin och Ribbing gör i sina verk är att genomgående profilera 

                                                        
93 Wigert, Psykiska sjukdomstillståndet, vol.1., s. 169. 
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hysteri som en kvinnosjukdom, om än på ett något försiktigt sätt. Det går att tolka 

som om de inte behöver gå in mer djupgående på hysteri som en kvinnosjukdom då 

det är helt uppenbart för dem att det är så. Precis som Johannissons tes beskriver. 

Wigert däremot går ifrån detta då han bryter hysteris koppling till det gynekologiska 

utan är övertygad om att vem som helst som fått sitt sinne i gungning kan drabbas. 

Det går att utläsa i de verk som undersökningen har tillämpat att det finns en tydlig 

distans mellan läkarna och de sjukdomar som porträtteras i böckerna. Främst då hos 

Hallin och Ribbing. Man kan tolka det som en rädsla för de sjukdomen och de 

kvinnor som de anser drabbas. Wigert däremot talar om patienten på ett mer humant 

och personligt sätt. Han talar även direkt om patienter och deras levnadshistoria, 

syndrom och orsak till sjukdom. Johannisson beskriver detta som kvinnor objekt, män 

subjekt och menar i och med det att kvinnor har fått vara ett undersökningsföremål 

som män anser sig ha rätt att studera och utföra experiment på. 

Johannisson beskriver hur hysteri har kommit att liknas med en undermedveten 

protest för den roll kvinnor tillhandahöll under slutet utav 1800-talet. Något som är 

svårt att få ett svar på. Dock så beskriver Wigert hysteri som en flykt undan 

kultursamhället. Något som kan tydas som att han/man kan tolka hysteri som en 

protest. 

Sexuella avvikelser kommer att få ett stort utrymme hos Ribbing då det, anser han, är 

den grundläggande anledningen för att kvinnor drabbas utav hysteri. Wigert däremot 

menar att många sexuella avvikelser har fått en alldeles för omfattande debatt, som 

exempelvis onani, något som han beskriver som helt naturligt. Däremot är han 

övertygad om att homosexuella handlingar kan leda till hysteri.  

Som tidigare nämnt kan man se en skillnad i förhållningssättet till sjukdomen hos de 

tre. Detta främst genom Hallin och Ribbings distans genom att endast tala om 

sjukdomen och ”qvinnan” som den drabbade medan Wigert har med tydliga exempel 

och fall som omnämns vid namn och får en beskrivande berättelse. Han behandlar och 

omnämner också människor som just människor och inte som en sjuk kvinna. 
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4. FRIARE REFLEKTION SAMT DISKUSSION 

Karin Johannisson beskriver hysteri som en guldgruva för 1800-talets läkare då 

sjukdomen var mytomspunnen och svår att få grepp om. Jag skulle säga att 

sjukdomen har varit en guldgruva för mig då den är ett så pass talande exempel för 

hur kvinnors sociala roll såg ut under den här perioden. Som att deras sexualitet 

motarbetades och tystades ner. Den sexuella kvinnan skulle utrotas för att ersättas 

utav den moderliga kvinnan. Kvinnan porträtterades också av som en sjuk och svag 

varelse som var förpassad till hemmet samtidigt som ett kvinnligt uppror framfördes 

runt om i Europa.  

I forna tider och ända långt in i vår egen tid har vi betraktat sinnesjukdomen som en skam och en 
vanära, som något på en gång fasaväckande och löjligt, som ett straff för begångna synder och brott, 
som en vedergällning för utsvävningar och moraliska brister, man har betraktat den sjuke som besatt av 
djävulen och av onda andar, och sin behandling av de olyckliga har man inrättat därefter. Här har icke 
varit tal om att med omtanke och kärleksfulla händer söka lindra dessa svåra lidanden: som de grövsta 
brottslingar, som mänsklighetens värsta avskum har man behandlat de olyckliga sjuka.94 

Så beskriver Wigert samhällets bild utav de sinnessjuka vid ett föredrag år 1925. 

Människors bild av varför en del drabbas utav sinnessjukdomar har kommit att 

påverka hur människor behandlar de sjuka. Det går att jämföra uppfattningen om 

sinnessjukdomars ursprung med en kristen moralgrund. Ribbing beskriver det med att 

man inte ska göra sexuella utsvävningar som inte stämmer överens med den (kristna) 

moralgrunden, det vill säga trogen kärlek mellan en man och en kvinna som så 

småningom relaterar till fortplantning. Ribbing förklarar att han och andra läkare är 

mycket väl villiga att lämna en del moralgrunder bakom sig för en mer tolerant syn på 

sexuella aktiviteter, dock går inte det då det skulle leda till allt för stora spridningar av 

sjukdomar.95 Vad jag vill säga med detta är att jag aldrig har trott att hysteri är en 

sjukdom som verkligen funnits utan är däremot övertygad om att den kom till som en 

form utav skrämselpropaganda. Ribbings sedlighetsfyllda verk är ett talande exempel 

för detta. Även Hallins verk uppfyller kriterierna för att kategoriseras som 

skrämselpropaganda då han beskriver alla dessa orsaker för hysterins uppkomst 

såsom kronisk inflammation i livmodern, lägeförändringar i livmodern, ansvällning i 

äggstockarna och havandeskap, liggandes i barnsäng och amning. Orsaker som alla är 

                                                        
94 Wigert Viktor, Om social hjälpverksamhet för psykiskt sjuka: efter ett föredrag för Fredrika Bremer-

förbundets Lundakrets, (Lund: 1925), s. 1f.  

95 Ribbing, Sexuel hygien och några af dess etiska konsekvenser: trenne föredrag., s. 242f. 
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ett resultat utav det som faktiskt förväntas utav kvinnan. Det är alltså märkligt att de 

använder sig utav en sådan här skrämselpropaganda när det som förväntas utav en 

kvinna är just att hon ska föda fram barn. För en ogift kvinna som inte bidrar till 

reproduktion löper också risk att drabbas utav hysteri. Vilket är ett argument som är 

lättare att förstå då man kan anta att de vill skrämma kvinnor till att föda barn. Att 

använda sig utav en sjukdom eller åtminstone sjukdomssymptom som 

skrämselpropaganda för ”sedlighetsbrott” är inget unikt, andra exempel utav detta är 

alla debatter kring de konsekvenser masturbation skulle leda till. Eller ett modernare, 

men något omvänt exempel, är när AIDS-viruset bröt ut och hängivna religiösa 

beskrev sjukdomen som en bestraffning för de som ägnade sig åt sexuella avvikelser. 

Vad jag har märkt under undersökningens gång är att hur mycket man än läser om 

hysteri så är bilden utav sjukdomen så pass splittrad att man aldrig får ett bra grepp 

om den. Den glider liksom iväg direkt man tror sig ha hittat en homogen förklaring 

till den. Det i sig är sannerligen ett talande exempel för att hysterin kan tolkas som en 

påhittad sjukdom som gynnade läkare både yrkesmässigt och ekonomiskt och 

möjligtvis även de hysterisjuka kvinnorna. Sjukdomen ger alltså en mängd utav 

frågetecken som man aldrig får svar på vilket i sin tur gör den till ett svårstuderat 

ämne. Det blir istället en studie om hur samhället skapar denna sjukdom och hur man 

förhåller sig till den. Men till vems gynning kan man då fråga sig? 

Jag vill gärna tro att sjukdomen var en slags protest från kvinnornas sida, medveten 

eller ej kvittar. Något som jag däremot har svårt att få den minsta bevisning för. 

Anfallen räcker inte som bevis för en slags protesthandling för mig utan det krävs 

något mer. Något som jag inte fick något svar på under undersökningens gång och 

som lämnar en klar frustration inom mig.  

Det kan tyckas att undersökningen har haft tendenser till orättvisa då man kan tycka 

att Wigert har fått sympatipoäng utav mig. Givetvis är fallet inte så och som tydligt 

påpekas är jag mycket väl medveten om att Wigert är aktiv under ett flertal decennier 

senare än Ribbing och Hallin och att han är psykiatriker och inte allmänläkare. Hur 

som helst så fanns det inte en markant skillnad mellan Ribbing, Hallin och Wigert då 

de går ifrån varandra på vissa punkter och möts igen upp på betydligt fler. Vad man 

dock kan se är att Wigert har en mer human roll till sina patienter och att han 

beskriver och behandlar dem som människor och inte som en ”qvinnovarelse” som är 
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farlig och sjuk. Vad det beror på är svårt att få ett svar på, om det är så att tiden 

förändrar attityden till sinnessjukdomar, något som Wigert inte verkar anse då han 

inleder alla sina verk med att samhällets bild och fördomsfulla handlingar till de sjuka 

är förkastliga. Eller om det är så att då Wigert är specialist inom sinnessjukdomar har 

han bättre förståelse för dem. Det är också svårt att klandra Ribbing och Hallin för 

deras hårda porträtterande av sjukdomen då de förlitar sig på vad andra läkare har 

skrivit om den och då de helt enkelt befinner sig i en tid som totalt domineras utav de 

teorier, uppfattningar och tankar som kommer fram i min undersökning och i 

Johannissons verk.  

4. 1 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Hysterin som en feministisk protesthandling vore givetvis ett spännande uppsatsämne. 

Dock kan det, som uttrycktes ovan, vara svårt att studera. Om man skulle göra det 

möjligt så vore det en bra idé att studera det utifrån utländska verk. Kanske finns det 

något feministiskt dåtida verk som behandlar just detta? Som nämndes tidigare så är 

hysteri en diffus sjukdomsdiagnos som man aldrig kan få något svar. Det går alltså att 

göra ändlösa undersökningar utav denna sjukdoms märkliga uppkomst. 
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