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Avsikten med den här artikeln är att samla tankarna och fördjupa diskussionen kring de 

Foucault-inspirerade perspektiv och metodologiska ansatser som jag tidigare använt i 

avhandlingen Normalitetens gränser: En studie om 1900-talets mentalhygieniska 

diskurser.1 Då, i avhandlingen, och nu i denna artikel, är det beskrivningen av den 

kunskapsskapande processen i det medicinska kliniska arbetet som Foucault behandlar i 

den medicinhistoriska studien Klinikens födelse som är central.2 David Armstrongs 

sociologiska tolkningar, speciellt beskrivningen av den medicinska dispensära 

arbetsmodellen, har varit till stor hjälp i förståelsen av Foucaults texter och i min tolkning 

av hur den svenska mentalhygieniska rörelsen påverkade utbildningen av socialarbetare 

under mitten av 1900-talet.3 

 

 

Frågeställningar och källmaterial 

Socialt arbete som vetenskapligt fält och professionell disciplin har skapats inifrån 

välfärdsstatens ideal och är sammansatt med stöd av många olika vetenskapliga 

kunskapsfält, vilket gör det komplicerat att skriva om det sociala arbetets historia. 

Dagens sociala välfärdsarbete etablerades just när den traditionella historieskrivningen 

blev ”whiggish” och moderniteten blev ”politisk”4. Under 1970-talet utmanades de 

ärofulla berättelserna om framgång och framsteg av flera sociala och kritiska perspektiv, 

bland annat av Foucaults historiska exposéer. Frågan om vilka arbetsmetoder som ska 

användas i socialt arbete har varit kontroversiell sedan ämnet blev ett eget forskningsfält 

1977 och aktuella debatter tyder på att det är en kontroversiell fråga än i dag.5 Den 

mentalhygieniska rörelsen med det psykosociala konceptet är en av de influenser som har 
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påverkat arbetsmetoderna i socialt arbete. I beskrivningen av mentalhygien och 

mentalhygieniska arbetsmetoder i Normalitetens gränser har jag främst studerat hur 

medicinska arbetsmodeller sökte sig till nya arbetsfält, utanför institutionernas murar.  

 Den medicinska dispensära arbetsmetoden, som innebar att man flyttade ut den 

medicinska sjukhuspraktiken till samhället, blev en plattform och en modell för andra 

vårdande professioner. Ordet dispensär förknippas vanligen med tuberkulosvård. 

Uttrycket kan i historiska beskrivningar härledas till medicinsk fattigvård, vilket betyder 

utdelning av gratis medicin (från latin: dispensare ”noga fördela”). Med tbc-

dispensärerna som utgångspunkt erbjöds materiellt understöd, vård och hälsoråd. Risken 

för sjukdomens spridning krävde kontrollerande insatser och inte bara behandling. 

Samma idé tillämpades i förbyggande mödra- och barnhälsovård och i psykisk hälsovård.  

Socialt arbete, till exempel abortrådgivning och mentalhälsorådgivning bedrevs inom 

detta system, ofta i nära kontakt med medicinsk expertis. Med den mentalhygieniska 

rörelsen etablerades denna modell, kanske för att den medicinska förebilden framstod 

som ett föredöme och som mer ”professionell” än andra tidigare sociala arbetsmetoder.6  

 Med stöd av Foucaults beskrivning i Klinikens födelse av hur det medicinska 

kunskapsfältet etablerades som en vetenskap och en profession, kommer jag att diskutera 

professionaliseringen av den psykosociala grenen av det sociala arbetet under mitten av 

1900-talet. På vilket sätt formades det mentalhygieniska arbetet av den dispensära 

praktiken och  dess arbetsmodeller ? 

 De historiska källorna i avhandlingen består av texter om mentalhygien 

producerade i Sverige mellan 1920-talet och fram till sent 1970-tal. Grunden för studien 

är vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter i ämnet psykisk hälsa, 

socialmedicin och socialpsykiatri. Källmaterialet har också bestått av statliga offentliga 

utredningar och andra myndighetsdokument om psykisk folkhälsa. Ett av spåren i 

källorna ledde till utbildningen av socialarbetare. De hade en viktig roll i den dispensära 

rådgivnings- och upplysningsverksamheten och många socialarbetare fick sin 

vidareutbildning i den Mentalhygieniska kursen 1938-1970, senare Påbyggnadskursen i 

psykosocialt behandlingsarbete 1971-1989 vid Socialinstitutet och Socialhögskolan i 

Stockholm.7 Den Mentalhygieniska kursen var en av de första och sannolikt den 

populäraste vidareutbildningen av socialarbetare i Sverige. Den tillkom i syfte att ge 

praktiserande socialarbetare kunskaper och redskap för att utveckla sin yrkesroll. Det 

arkiverade material som jag studerat, och som är aktuellt för syftet med denna artikel, 
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består bland annat av kursbeskrivningar, undervisningslitteratur och pedagogiskt 

övningsmaterial.  

 Artikeln inleds med en kortare beskrivning av mentalhygienens inflytande på 

socialt arbete. Därefter introduceras de tre arbetsredskapen ”dispensären”, ”den kliniska 

blicken” och ”fallbeskrivningen”. Under rubriken, Kultur- och vetenskapskritik som 

forskningsmetod, beskriva jag sedan hur Foucaults texter, särskilt Klinikens födelse, 

fungerat som inspirationskälla i förståelsen av det sociala arbetets samtidshistoria.  

 

 

Kultur- och vetenskapskritik som forskningsmetod 

Texter om Foucaults betydelse kan ge intrycket av att någonting fullständigt annorlunda 

började med Foucault och att detta annorlunda har sitt ursprung i Foucault. Det är mera 

rimligt att hävda att han fångade upp, formulerade, tillämpade och utvecklade en 

strukturalistisk och relativistisk idétradition.8 Genom sin utbildning i den franska 

traditionen och genom sin belästhet sammanfattade och formulerade han mycket av det 

som ”låg i tiden”. Om man letar efter tydliga metodanvisningar i hans texter så letar man 

förgäves. Men med hjälp av Foucaults lärare, Canguilhem, och genom att läsa de texter 

av Dumezil, Levi-Strauss och de Saussure som ingick i hans utbildning blir det lättare att 

följa tankegångarna.9 Foucault hänvisade nästan aldrig till dessa författare i sina texter, 

särskilt inte till de Saussure, vilket naturligtvis försvårar läsningen för oss som är skolade 

i andra traditioner än lingvistik och semiotik. 

 Det grundläggande i Foucaults metodologi är att han tillämpar de Saussures 

semiotiska modell om hur tänkandet styrs av språkets struktur.10 De Saussure, skrev inte 

någon metodbok. Verket, Cours de linguistique générale (1916) är sammansatt av 

anteckningar som en grupp studenter samlat under deltagande i föreläsningar mellan åren 

1906 och 1911.11 Spekulationer om huruvida dessa anteckningar är de riktiga, eller om 

det finns andra opublicerade anteckningar, har bidragit till att lägga ett mystiskt skimmer 

över den semiotiska forskningen.12  

 De Saussures tolkning av språket lyfter fram två viktiga dimensioner; språkets 

karaktär av ett system (la langue) och den sociala och oförutsägbara aspekten (la parole) 

som ger mening åt i språket och orsakar förändringar i det. En uppenbar parallell är 

kapitlet ”Utsagan och arkivet” i Vetandets arkeologi.13 Många andra resonemang i 

Foucaults texter kan också föras tillbaka till semiologisk teori. Begreppen 

diakron/synkron analys kan tolkas som diskursers förändringar över tid (diakron) och 
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studiet av mönster i samtida diskurser (synkron). Tillkomsten av ord genom tecknets 

dubbelsidighet (det signifierade/det signifierande) återkommer ständigt i Foucaults texter.  

 Foucault undvek konsekvent att diskutera den semiotiska metodens giltighet, han 

tillämpade den istället. Den semiotiska idén står i opposition till den hermeneutiska 

tolkningen, att leta efter den ”egentliga” meningen i texter. Möjligheten att formulera 

något begripligt eller annorlunda eller något meningsfullt överhuvudtaget bygger, enligt 

semiologin, på de premisser som finns inbyggda i språksystemet. Språkets struktur anger 

både gränserna och möjligheterna. Något förenklat kan man säga att han tillämpade 

språkvetenskapliga metoder i historiska och filosofiska undersökningar. Det är en av 

orsakerna till att hans texter är lika omskrivna och debatterade inom språk- och 

litteraturforskning, som inom psykiatrihistorisk forskning.14 Föreställningen att språket 

sätter gränser för vår förmåga att förstå har också orsakat kontroverser och otaliga 

diskussioner för och emot.15  

 Foucaults diskursiva metod, med betoning på historiska brott och undersökningar i 

segment (historien som olika skikt) är en direkt utveckling av de Saussures och Levi- 

Strauss arbeten. Att betrakta historien som en serie av brott och förändringar, var också 

en utgångspunkt i Canguilhems undersökningar. Läraren Canguilhems utforskningar 

kring medicinhistoria och kring begreppet normalitet återkommer ofta som 

referenspunkter i Foucaults texter. Premisserna för bildandet av kunskap i Foucaults 

diskursiva ordning kan också spåras till den semiotiska modellen om att nya betydelser 

skapas med hjälp av analogier och motsättningar. Två premisser är grundläggande:  

 Den första premissen handlar om analog kunskapsutveckling. Enligt denna 

utvecklas kunskap inom en disciplin i analogi med andra kunskapsområden. Ord, 

betydelser och begrepp förs över mellan kunskapsområden därför att de förefaller 

adekvata. Det klassiska exemplet i Foucaults författarskap är den analoga användningen 

av medicinska och biologiska begrepp i förklaringar och behandling av galenskap, en 

analogi som lade grunden för psykiatri, en disciplin inom medicinsk vetenskap.  

 Den andra premissen handlar om hur motsättningar organiserar vårt tänkande. Den 

säger att vad något inte är avgör till vilken kategori ett ting eller en egenskap ska 

placeras. Vi förstår något genom att dels placera det analogt: det liknar något annat, och 

dels binärt: genom att fastställa vad det inte är, eller vad det är motsatsen till. Enligt 

samma system kanske man kan säga att Foucault placerade ”vansinne” som en motsats 

till ”förnuft” och att denna indelning är styrande för hans idéer om kulturell 

självförståelse och för utvecklingen av psykiatri som vetenskap.  
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 Semiologisk metod enligt Foucaults resonemang implicerar att vårt tänkande, 

särskilt vårt systematiska tänkande, är ett mycket bräckligt system. Om man tillämpar 

dessa spår på idéernas utveckling och vetenskapernas bildande så anförs per automatik en 

kulturkritik. Framförallt raserar Foucault ett vetenskapligt självförtroende som bygger på 

att kunskap läggs till kunskap, och att det är möjligt att komma fram till säker kunskap 

om världens beskaffenhet.  

 Foucault har genomgående använt medicinsk och psykiatrisk praktik som objekt 

för sina studier och har därmed blivit en central gestalt inom medicinhistorisk och 

psykiatrihistorisk forskning. Vansinnets historia kom samtidigt, eller strax innan den 

anti-psykiatriska rörelsen och har sammankopplats med rörelsens institutionskritik och 

kritik av normalitetsbegreppet.16 Foucaults historiska exposé användes som ett belägg för 

riktigheten i den anti-psykiatriska rörelsens kritik mot traditionell psykiatri, som bränsle i 

en intern konflikt inom den psykiatriska professionen och som ett inlägg till förmån för 

nya miljöterapeutiska arbetsmetoder.17 I ett längre perspektiv är det rimligare att betrakta 

Histoire de la folie som en del av Foucaults vidare projekt, att beskriva historien om 

självet i den rationella epoken (age of reason).18 

 Det verk som är utgångspunkten för mina studier, Klinikens födelse, (La Naissance 

de la Clinique, 1963) är konsekvent i sin metodologiska ansats och har siktet inställt på 

hur medicinsk kunskap har bildats: i rummet, med observationen och i relationen. Trots 

frånvaron av explicita referenser så är det inget tvivel om att det är en semiotiker i arbete 

som vi ser i The Order of Things och i Birth of the Clinic, skriver Lemert & Gillan i sin 

undersökning av Foucaults texter och de texter han i sin tur influerats av.19 Det klassiska, 

och ofta refererade, exemplet på att den medicinska praktiken reorganiserats från att 

fokusera på relationen mellan läkare och patient till att kliniskt observera patienten, kan 

också uttryckas som en perspektivskillnad mellan de två frågorna – ”Hur står det till, hur 

är det med dig?” och - Var gör det ont? Den förra frågan, som uttalas med utgångspunkt i 

den vårdande relationen, har bytts ut mot ett betraktande av ett objekt: sjukdomen och 

dess placering i kroppen.20 

 I den kliniska blickens villkor ingår att patienten/klienten bara ska ange det ställe 

som gör ont, inte komma med en berättelse om hur hon/han känner sig. Därmed är det 

också sagt att sjukdomen har sin placering i ett eller flera organ som ska lokaliseras och 

behandlas. Symptomen eller samlingen av olika symptom är i sammanhanget olika 

tecken som tyder på att sjukdomen/skadan existerar. Sjukdomen är alltså helheten, det 
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som är ”det signifierade” och symptomen är ”det signifierande”, tecknen på att 

sjukdomen finns.  

 I samma vända blev kliniken professionens egen sfär. Den professionelle 

avancerade från att sitta på sängkanten i patientens eget hem, som en besökare, till att bli 

en representant för en vetenskaplig institution, sjukhuset. Där skapades en egen 

”atmosfär”, en medicinsk hemmiljö och patienten fick besökarens roll. En inte oviktig 

ingrediens i scenförskjutningen är att det är en stor fördel att vara på hemmaplan om man 

behöver stärka sin position i en relation.  

 Därmed förändrades också ömsesidigheten i relationen mellan expert och 

hjälpsökande. Patienten/klienten blev ett fall, en bärare av en sjukdom eller en brist, ett 

exempel på en viss sjukdomsbild. Den professionella uppgiften var att reflektera, 

kategorisera, jämföra med andra fall och dra slutsatser i det aktuella fallet. Först genom 

läkarens diagnos får patienten reda på hur det står till. Svaret på frågan till patienten 

under 1700-talet (-hur är det med dig?) har under klinikens uppbyggnad under de 

följande 200 åren transformerats till att bli den vetenskapliga diagnosen och något som 

den professionelle, inte patienten, ska svara på. Foucault beskriver detta som en radikal 

omvandling i den medicinska praktiken från en vårdande relation till en objektiv 

vetenskap med praktisk förankring i en klinisk verksamhet.  

 

 

Utvidgningen av rummet: Dispensären  

Armstrong utvecklar dessa resonemang i Klinikens födelse genom att beskriva den 

medicinska klinikens utvidgning under senare delen av 1800-talet och början av 1900-

talet.21 Under perioden expanderade den medicinska kunskapen och dess kliniska 

arbetsmetoder till andra platser i samhället utanför sjukhuset. När den professionella 

säkerheten var etablerad i sin kliniska miljö kunde den utan fara kliva ut i samhället, 

utrustad med professionella verktyg.  

 Med dispensären som bas kunde man göra undersökningar, ta emot anmälningar 

om misstänkta sjukfall, skicka misstänkta fall till sanatorium eller sjukstugor och göra 

hembesök. Med hjälp av den dispensära arbetsmodellen blev den medicinska kunskapen 

ett centrum för preventiva åtgärder, upplysning, behandling och utbildning. Med den nya 

arbetsmodellen utvidgades arbetsfältet till hela samhället och alla dess invånare, inte bara 

till dem som var intagna på sjukhus. Det är kontrollen över alla led i behandling och 

prevention som är dispensärens princip. Det centrala i den dispensära modellen och 
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bakom tanken att förebygga risken för spridning var möjligheterna att kontrollera 

individernas närmaste miljö och utrymmet mellan individerna, de smittorisker som var 

förknippade med kontakter mellan människor och deras hygieniska och ohygieniska 

vanor. Dispensären som arbetsmodell är förankrad i det hygieniska konceptet. 

 Med hygienparadigmet inom medicinen riktades intresset mot individens miljö och 

till relationerna mellan individer. Inom den mentalhygieniska diskursen formulerades 

analogt samma relations- och miljöintresse i termer av själsliv och psykisk utveckling. 

Det innebar att också det sociala och psykiska livet blev föremål för den kliniska blicken. 

Det mentalhygieniska konceptet handlade i första rummet om att förebygga psykiska 

sjukdomar och att avvärja förmodade risker för insjuknande. I denna strategi ingick 

utbildning av de yrkeskategorier som hade tillträde till och kunskap om människornas 

vardag: lärare, psykologer, pedagoger, socialarbetare och hälsovårdspersonal. Det var 

inom detta yttersta och viktiga område av den dispensära praktiken som socialt arbete 

fick en funktion i den sociala ”frontlinjen”, ofta närmast de klienter som allmänt 

betraktades som ”sociala riskgrupper”.  

 Inom den mentalhygieniska rörelsen beskrev man mental hälsa och social miljö 

utifrån vetenskapliga anspråk och med hygienens retorik anammade man också den 

dispensära modellen. För att illustrera hur tbc-dispensärens organisation och idé 

överfördes till den mentalhygieniska diskursen citerar jag Gunnar Lundquist, en flitig 

skribent i socialpsykiatriska ämnen på 50- och 60-talet. Här finns komponenterna i 

dispensären representerade. Skyddet från influenser (smitta) och faran för påverkan 

(smittoöverföring) i relationerna mellan människor:  

 
”Huvudprincipen i allt mentalhygieniskt arbete är att söka skydda människan från alla skadliga 

influenser, som kan vara dels de som direkt påverkar kroppen och framför allt nervsystemet och 

dels de som uppstår i relationerna människor emellan på olika områden i samhällslivet.”22  
 

Dispensären som arbetsmodell i svensk psykiatri föreslogs redan 1916 av Viktor Wigert 

och även av redaktionen vid Socialmedicinsk tidskrift 1929 där dispensärvård beskrevs 

som en metod att förebygga sjukdomsalstrande miljöer och förhindra återinsjuknande. 

Som exempel och föredöme beträffande kontroll av återinsjuknande omnämndes Josef 

Lundahls mottagning i Visby.23 Modellen föreslogs också senare i 

Mentalvårdsdelegationens utredning 1958 som ett förslag på en ny strategi inom 

mentalvården.24 På den tredje psykiatriska världskongressen 1961 beskrev 
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inledningstalaren Maclay modellen med uttalandet att ”mentalvården genomgår en 

process snarlik den vi bevittnat på tuberkulosvårdens område”.25 Likheterna var, enligt 

talaren, syftet att begränsa institutionsvården, att förbättra de förebyggande insatserna 

och mångfalden av metoder: kemoterapi, miljöterapi, psykoterapi och rehabilitering. 

1900-talets benämningar för samma arbetsmodell inom sjukvården kan beskrivas som 

polikliniken eller den öppna mottagningen. 1980-talets sektorisering av den psykiatriska 

vården i Sverige är ett samtida exempel på en arbetsmodell med en dispensär idé. Varje 

sektor omfattar ett geografiskt område och inom sektorn finns tillgång till både öppen 

och sluten vård. Med öppenvårdsmottagningen som bas var det tänkt att mottagningen 

skulle erbjuda olika former av behandlingsalternativ: samtalskontakt, medicinering och 

även sluten vård. 

 

 

Observationen: Den kliniska blicken 

I skapandet av sjukhusets kliniska miljö ingick inte bara materiella och yttre 

förutsättningar, utan också mentala och analytiska redskapet för tolkning, vilket var långt 

mera viktigt. Platsen för arbetets organisering i Klinikens födelse är sjukhuset och 

förklaringen till hur den medicinska kunskapen organiserade och kategoriserade sitt 

kunskapsinsamlande beskrivs som ”den kliniska blicken”. Denna form av seende skildras 

av Foucault som den tysta observationen, ett samlande av kunskap som föregår talets 

betecknande och namngivande ordning.26 Den kliniska blicken, med vilken man urskiljde 

det onormala i det normala var klinikens men också den dispensära praktikens viktigaste 

instrument. 

 Den initierade blicken skapar en logik i det som sker via iakttagelse, analys och 

kalkylerande av risker. Det är också en blick i bemärkelsen att iaktta och överblicka, en 

mild kontroll som inte i varje ögonblick kräver ingripande, men dock en ständig 

övervakning.27 Om man analyserar sjukdom utifrån ett system av kroppsliga organ i 

interaktion med kemiska substanser så anlägger man ett medicinskt perspektiv på 

problemet och skapar ett medicinskt objekt. Om man däremot analyserar människan 

utifrån psykosociala funktioner så skapar man ett psykosocialt objekt.28 Det som är 

avgörande är perspektivet som anläggs i den kliniska blicken, i analysen av problemet. 

Förmågan att använda den kliniska blicken i social praktik förmedlades via 

mentalhygieniska utbildningar till andra vårdande yrken. Det handlade om att lära sig hur 

och vad man skulle se och på vilket sätt man skulle tolka det man såg.  
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 Det är inte enbart blickens avsändare som avgör tolkningen utan också 

omgivningen, det sociala och politiska samanhanget sätter gränser för vad som kan ses, 

vilka symptom som är möjliga att relatera till situationen. I det kursmaterial som 

framställdes till Mentalhälsokampanjen 1969 framställdes problem i arbetsmiljön som 

tecken på att det fanns bakomliggande psykosociala orsaker.29 I beskrivningen av den 

kliniska blicken inom det psykiatriska området blir tolkningen av normalitet särskilt 

tydlig, speciellt inom psykosociala och socialpsykiatriska praktiker. Tolkningar om 

normal psykisk hälsa undgår inte samtidens kulturella uppfattningar och sociala 

konventioner. Under den tidsperiod, 1939–1989, som den mentalhygieniska kursen och 

den senare psykosociala påbyggnadskursen utbildade socionomer i förmågan att se med 

psykosociala ögon på sina klienter, varierade innehållet i utbildningen efter rådande 

teorier inom området. Tekniken däremot, att analysera klientens problem med den 

kliniska blicken som redskap, bestod genom hela den studerade perioden. 

 Den kliniska blickens tillämpning är inte, som jag tolkat det, begränsad till en 

mottagning eller till ett möte med en patient/klient. Den vidgade kliniska blicken 

omfattar alla medborgare i ett samhälleligt panoptikon. Den epidemiologiska studien kan 

tolkas som en utvidgad klinisk blick. Den ger ett statistiskt material om hela 

befolkningens psykiska hälsa, ett slags mått på nationens hälsa i ett folkhälsoperspektiv. 

Ett exempel på det är beskrivningar av ökningar i sjukskrivningstal. Med statistik är det 

möjligt att på ett tydlig sätt beskriva en sjukare eller friskare arbetskraft på nationell nivå. 

Det var bland annat denna oro över aggregerade data om arbetskraftens sjunkande hälsa, 

en tillämpning av den kliniska blicken på befolkningsnivå, som var en av anledningarna 

bakom initiativet till den svenska mentalhälsokampanjen 1969.30 

 

 

Relationen: Konstruktionen av ”fallbeskrivningen”  

I läroböcker och arkiverat undervisningsmaterial har jag undersökt hur man mellan åren 

1938 och 1989 beskrev och förklarade avsikten med mentalhygieniskt och senare 

psykosocialt arbete.31 Det huvudsakliga innehållet i undervisningen när man ville 

beskriva hur arbetet gick till, bestod av presentationer av fallbeskrivningar (cases). En 

fallbeskrivning utifrån den kliniska blickens metodik studerar enligt logiken i den 

kliniska blicken bara sjukdomen/skadan/avvikelsen. Människan/patienten/klienten är 

bärare av denna avvikelse, som är det egentliga studieobjektet.32 De symptom som man 

hittar är inga konkreta manifestationer av avvikelsen utan tecken på att avvikelsen 
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förekommer.33 Utifrån studier av avvikelser hos olika bärare konstrueras ”fall” som en 

grund för vidare klassificering, studier av samband och slutsatser. På aggregerad nivå 

samlas individuella fall in och omvandlas till data, kategorier och mängder, för att senare 

användas som kriterier för definitioner av nya ”fall”.  

 Arbetsmetoden är i sig inte kontroversiell utan snarare ett exempel på systematiskt 

kunskapssamlande, fortfarande en grundsten i evidensbaserat arbete.34 Det 

kontroversiella i sammanhanget är tillämpningen på socialt arbete. Eftersom praktiken i 

socialt arbete under den studerade perioden inte byggde på systematisk insamling av data 

användes ”fiktiva” och konstruerade fall för att visa hur arbetsmetoden fungerade. 

Bristen på lämplig empiri (sjukdomsfall) ersattes av fall från socialmedicinska praktiker. 

Basen var teoretisk, inte empirisk. Den teori som lärdes ut var grundad i tidens 

psykiatriska och psykoanalytiska teorier om abnormalitet och normalitet. Avsikten med 

att presentera ”fallen” i undervisningen var att beskriva hur individernas sociala problem 

kunde förstås utifrån dessa psykiatriska perspektiv. De tidigaste fallbeskrivningarna var 

direkta återgivningar av ärenden från socialläkarmottagningar och rådgivningsbyråer. 

Från och med 1950 fanns också läroböcker på engelska som byggde på principen att 

förklara utifrån ”verkliga” fall. Under den studerade perioden (1938-1989) beskrevs 

orsakerna till avvikelser och problem utifrån huvudsakligen socialmedicinska, 

psykiatriska och psykoanalytiska diskurser. 

 Kursens fallbeskrivningar började under 1940-talet i en socialmedicinsk praktik 

med en tydlig patriarkalisk ton. Familjen och föräldrarnas uppfostringsmetoder beskrevs 

som både medel för uppbyggelse och orsak till felutveckling. Med utgångspunkt i social 

casework och ”hjälp till självhjälp” presenterades under 1950-talet hur socialarbetaren 

skulle uppmuntra klienterna till självkännedom och ökad social kapacitet. Under 1960-

talet dominerade fallbeskrivningar där klientens problem beskrevs utifrån 

psykoanalytiska teorier. 1970-talets anti-psykiatriska strömningar finns också 

dokumenterade i fallbeskrivningar som framställer ”den sjuka familjen” i maskopi med 

psykiatrisk vetenskap. Senast i tid, under 1980-talet uppstod en hel flora av svenska 

läroböcker som var konstruerade utifrån fallbeskrivningens princip.35 När den statliga 

psykoterapiutbildningen etablerades, avskiljdes psykosocialt behandlingsarbete från 

psykoterapi och den nya litteraturen beskrev hur psykosocialt arbete skulle bedrivas. De 

psykosociala fallbeskrivningarna är formade utifrån psykodynamisk teori, men det är inte 

psykoterapi som bedrivs, utan socialt behandlingsarbete utifrån ett psykodynamiskt 

perspektiv.  
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 Slutsatsen blir att formen, fallbeskrivningens konstruktion, är överlägsen 

innehållet. Det handlade om att lära sig en ”konst”, att utöva den kliniska blicken. Genom 

tekniken med fallbeskrivningar konstruerades både den professionelle socialarbetaren 

och klienten.  

 

 

Den mentalhygieniska praktiken: Arbetsplatsen, teorin och klienten  

Avslutningsvis vill jag försöka sammanfatta hur Foucaults beskrivning av 

transformeringen av det medicinska fältet varit till hjälp för förståelsen av det 

mentalhygieniska inflytandet på socialt arbete. Med utgångspunkt i resonemangen från 

Klinikens födelse och i Armstrongs beskrivning av den medicinska praktiken och 

diskursen under 1900-talet, kan man säga att kliniken etablerats som arbetsform och 

självklar idé under första hälften av 1900-talet. När den mentalhygieniska rörelsen drog 

fram över världen efter första världskriget var den dispensära modellen, den kliniska 

blicken och fallbeskrivningen socialt förankrade som arbetsmodeller. Den svenska 

utbildningen av socialarbetare befann sig i ett slags mellanområde, i en oformulerad 

konflikt mellan provinsiell socialkamrerstradition och patriarkalisk filantropi. I detta 

mellanrum framstod mentalhygienen som ett professionellt alternativ. Den moderna och 

mentalhygieniskt utbildade socialarbetaren och kuratorn fick en arbetsplats på en 

mottagning, en dispensär praktik. Dessa mentalhygieniska praktiker fanns framförallt 

inom skolhälsovården, föräldrarådgivningarna, socialläkarmottagningarna och inom den 

öppna psykiatriska vården. Att det sociala arbetet fick en frontposition just där passade 

väl in i den moderna tidens ”mottagningskultur”. Socialarbetaren/kuratorn utbildades för 

att behärska tekniken i den kliniska blicken, för att kunna förklara hur det står till med 

klienten. De arbetsrutiner som skapats inom klinikens domäner transformerades till 

naturliga redskap för socialt arbete. Många av dessa tekniker är fortfarande rutiner i det 

dagliga sociala arbetet. I olika system av ordning och kontroll håller den dispensära 

praktiken ordning på sina patienter utanför sjukhusets sammanhållande rutiner. Journaler, 

fallbeskrivningar, utredningar, hembesök, uppföljningar och vårdplaneringar är bara 

några exempel på hur språk och arbetsformer från den dispensära praktiken lever kvar.  

 Det är i konstruerandet av ”fallet” som särställningen för socialt arbete blir tydlig. I 

det okritiska tillämpandet av teorier, uppkomna i en annan praktik – den 

medicinska/psykiatriska – förefaller det som om socialt arbete fick rollen att samla 

material och konstruera fall i syfte att föra utvecklingen av psykiatrisk vetenskap framåt. 
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Men är arbetsmodellerna: kliniken, blicken och fallet genuina psykiatriska och 

medicinska arbetsmodeller? Om man går tillbaka till Foucaults och Canguilhems texter, 

så finner man att beskrivningarna av den medicinska praktiken tyder på att former och 

begrepp i sin tur är lånade från andra ”discipliner”. Foucault beskriver i Klinikens födelse 

hur adaptionen av den naturvetenskapliga betraktelsen av kroppen som kropp/objekt 

påverkar den medicinska praktiken. Människan är inte sin kropp, hon är bärare av 

objektet ”kropp”, ett objekt som tillhör vetenskapen. Läkaren vid sängkanten i den 

omvårdande relationen ersattes av en professionell teckentydare som behärskade 

tekniken i den kliniska blicken. Läkarkonst blev läkarvetenskap och fick därmed ett 

högre värde som kunskap. Det var detta högre kunskapsvärde som var så eftertraktat. 

Deltagandet på det kliniska fältet, i de dispensära praktikerna blev ett led i 

professionaliseringsprocessen och en viktig anledning till att socialt arbete etablerades 

inom de mentalhygieniska praktikerna. Det fanns en plats och en uppgift inom den 

dispensära modellen. Den kliniska blicken tränades genom utbildning i psykosociala 

teorier. Klienten, bäraren av det psykosociala problemet, representerade fallet som 

bekräftade förekomsten av psykosociala problem.  
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