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Abstract	  för	  konferensen	  ”Litteraturens	  roll	  inom	  medicin	  och	  
narrativitet”,	  Språk-‐	  och	  litteraturcentrum,	  Lunds	  universitet	  (2014-‐05-‐05	  
&	  06).	  
	  
Kristofer	  Hansson	  
Institutionen	  för	  kulturvetenskaper	  
Lunds	  universitet	  
	  
	  
Berättelser	  om	  kris	  och	  förändring	  
	  
1960-‐	  och	  70-‐talet	  brukar	  lyftas	  fram	  som	  en	  tidsperiod	  där	  individens	  
ansvar	  för	  att	  skapa	  och	  förverkliga	  sig	  själv	  blev	  mer	  centralt.	  Vi	  finner	  
detta	  berättande	  om	  Jaget	  i	  många	  populärkulturella	  verk	  från	  USA	  under	  
denna	  period.	  Här	  blev	  livskrisen	  central	  som	  den	  avgörande	  vändning	  
som	  får	  livet	  att	  utvecklas	  i	  en	  ny	  riktning.	  Det	  är	  också	  från	  USA	  vi	  kan	  
spåra	  delar	  av	  idégodset	  från	  till	  exempel	  psykoanalytikern	  Erik	  
Homburger	  Erikson	  och	  hans	  verk	  från	  50-‐talet.	  Först	  under	  1970-‐	  och	  80-‐
talet	  fick	  dessa	  idéer	  större	  genomslag	  i	  Sverige.	  Inom	  bland	  annat	  svensk	  
sjukvård	  kom	  idéer	  om	  människans	  utveckling	  under	  sin	  livstid	  bli	  centralt	  
och	  på	  försöksbasis	  provades	  så	  kallade	  kris-‐behandlingar	  i	  bland	  annat	  
Stockholm.	  	  
	  
Det	  är	  en	  ytterst	  generell	  utveckling	  jag	  skisserar	  här	  och	  tittar	  vi	  närmare	  
på	  enskilda	  empiriska	  källor	  kan	  vi	  se	  att	  det	  är	  mycket	  mer	  komplex.	  Av	  
just	  denna	  anledning	  vill	  jag	  göra	  en	  närläsning	  på	  författaren	  Åke	  
Leijonhufvuds	  roman	  ”Anna	  och	  Christian”	  som	  utkom	  1978	  samt	  den	  
självbiografiska	  boken	  ”Smittad.	  Ett	  personligt	  dokument”	  från	  1988,	  
skriven	  av	  läkaren	  Gustav	  Jonsson	  och	  hans	  fru	  Britt	  Jonsson.	  Jag	  vill	  ställa	  
dessa	  två	  verk	  i	  relation	  till	  den	  psykoanalytiska	  diskussion	  som	  fanns	  i	  
Sverige	  kring	  kris	  och	  utveckling	  under	  dessa	  två	  decennier.	  
	  
	  


