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Kapitel 2 

Kan professioners autonomi 
leda till ”professionella 

katastrofer”?2 
Lobotomins uppgång och 

fall som exempel 

Gunnar Olofsson 

När och hur kan professionell autonomi leda till en 
”professionell katastrof”? 
Detta kapitel diskuterar betydelsen av professionell autonomi i ett annat ljus än 
vanligt genom att lyfta fram ”den mörka sidan av professioner”. Vanligtvis ser 
man professioners autonomi som ett önskvärt och till och med nödvändigt villkor 
för professionellt arbete. Den antas vara till fördel för professionerna, deras kli-

––––––––– 
2  En tidigare version av denna artikel presenterades i Research Network nr. 19 Sociology of Profes-

sions vid European Sociological Associations åttonde konferens, i Glasgow 3–6 september 2007. 
Dess titel var ”The dark side of professions – the role of professional autonomy in creating ’great 
professional disasters’”. Artikeln har översatts av Helen K. Jacobsson. Såväl texten som översätt-
ningen har bearbetats av författaren. 
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enter och kunder samt samhället i stort. Avprofessionalisering tolkas till exempel 
oftast som en förlust av autonomi.  
 
Men en hög grad av autonomi för en enskild profession kan, under särskilda för-
hållanden, få problematiska och till och med tragiska följder för de individer som 
är föremål för handlingar som utförs av medlemmar av en väl etablerad profes-
sion. Jag kallar sådana fall ”professionella katastrofer”. De kan uppstå när en 
professionell aktör gör sitt bästa och använder den för respektive profession god-
kända och auktoriserade vetenskapliga kunskapen. Den fråga jag ställer i detta 
kapitel är följande: under vilka sociala och organisatoriska villkor kan detta slags 
handlande förekomma? 
 
Det intressanta här är inte de misstag som uppstår på grund av slarv eller när nå-
gon överträder den professionella etiken eller missbrukar professionell makt. 
Några av dessa fall hör till ”den mörka sidan av professioner” men hanteras i en 
del fall av chefer och arbetsledning, i andra fall av domstolar och inte minst av 
interna reglerande mekanismer i professionernas egna organisationer.  

Profession, vetenskaplig kunskap och 
autonomi 

”Den ljusa sidan” av professioner 
De flesta vetenskapliga studier av professioner fokuserar på deras plats i den so-
ciala arbetsdelningen (Durkheim), på hur varje enskild profession ingår i ett sy-
stem av professioner (Abbott 1988), på professionernas roll i samhället och i till-
lämpningen av vetenskaplig kunskap för att leverera nyttiga och användbara 
tjänster till befolkningen och samhället som helhet (Parsons 1939/54). Forskarna 
antar att professioner på detta sätt utför socialt nyttiga uppgifter inom en kompli-
cerad och invecklad arbetsfördelning genom att använda vetenskaplig kunskap 
för att göra praktisk nytta: behandlingar, mediciner, tekniker, organisatoriska 
formler etc. Detta kan summeras som ”den ljusa sidan av professioner”. 
 
En del forskare har betonat hur professioner monopoliserar specifika uppgifter 
och positioner som ett medel för ökat inflytande och för ekonomisk vinning (Sar-
fatti Larson 1977, Collins 1979, Brante 1988 m.fl.). Även om detta cyniska per-
spektiv på professioner har mobiliserat starka argument omfattar fortfarande det 
grundläggande professionsperspektivet, utvecklat av Durkheim, Parsons och vi-
dare, ett i grunden positivt förhållningssätt visavi professionerna och deras arbe-
te.  
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Vetenskap och autonomi 
En profession är en yrkeskategori eller -grupp som utför en särskild typ av ex-
pertarbete (för relationen mellan arbetsuppgifter och professioner, jfr Hughes, 
Abbott 1991). Den använder och applicerar inte bara vetenskap i dess breda me-
ning utan specifik vetenskaplig kunskap. För att kvalificeras som medlem av en 
profession måste man genomgå vetenskaplig träning. Professioner är bundna av 
vetenskapliga sätt att resonera men också av etiska föreskrifter. Klassiska profes-
sioner – läkare, psykiatriker m.fl. – använder vetenskaplig kunskap för att erbju-
da nyttiga tjänster till befolkningen eller samhället i stort, eller till viktiga skikt 
och grupper i samhället.  
 
Andra yrken, som brukar kallas ”semi-professioner”, strävar efter att erkännas 
som fullvärdiga professioner; det gäller yrken och grupper som lärare (från för-
skola till gymnasium), sjuksköterskor, socialarbetare och personalvetare. De gör 
detta genom att utveckla nära kopplingar till kunskapsproduktionen inom den 
expanderande universitetssektorn och knyta sig till nya vetenskapliga discipliner: 
socialarbetare till socialt arbete, sjuksköterskor till omvårdnad etc. Yrkesgrupper 
vill professionaliseras av flera skäl: de vill öka eller åtminstone försvara sina lö-
ner och sin prestige, de vill försvara sina traditionella arbetsuppgifter och de vill 
få nya och högre värderade uppgifter. Dessa ambitioner kan summeras i ett an-
språk på ökad autonomi, det vill säga: 
 

1. Ökad kontroll över sina arbetsuppgifter och arbetsprocesser 
2. Ökat manöverutrymme och större autonomi för den enskilda 

gruppmedlemmen i förhållande till byråkratiska och politiska be-
slutsfattare 

3. Öka autonomin för den professionelle i förhållande till krav från 
klienter och kunder 

 
Argumentet för att en profession skall kräva och uppnå autonomi är först och 
främst att den har tillgång till specifika kompetenser som bygger på specifika 
former av vetenskaplig kunskap. Professionens vetenskapliga grund legitimerar 
dess ensamrätt på vissa uppgifter – och den är också ett nyckelargument för den 
professionelles autonomi i utförandet av arbetsuppgifterna. 
 
I dagens samhällen ifrågasätts många professioners autonomi. I en del fall har 
datoriserad teknik utvecklats så mycket att bedömningar och beslut i praktiken 
byggts in i organisatoriska processer och i datorprogram. Detta är fallet för revi-
sorer men också allt mer för medicinsk personal. Professionell autonomi påver-
kas också av nya och mer invecklade former för att kontrollera, mäta, styra och 
belöna professionella gruppers arbete: det gäller till exempel för läkare i både 
USA och Sverige.3

––––––––– 
3  Se papper av Evetts, Divall, Dupuis, Forsberg m.fl., Hoffman, Meiksins & Watson, Ovretveit, Ten 

Have & Terhart. 
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Från misstag till katastrof 

Hantering av misstag – att försvara autonomin 
Professioner är inte ofelbara och deras medlemmar är inte heller några änglar. 
Vissa typer av misstag, missbruk och övertramp är samma som de som med-
lemmar av andra yrkesgrupper gör sig skyldiga till, till exempel vanliga brott och 
förseelser. 
 
Andra typer av missförhållanden, misstag och missbruk kan kopplas till de sär-
skilda uppgifter som utförs av medlemmar av en yrkesgrupp eller profession där 
det finns olika nivåer av skicklighet och precision. Tandläkare kan misslyckas 
med att upptäcka och korrekt behandla en patients dåliga tänder, kirurger och 
sjuksköterskor kan göra misstag som kan leda till patienters död. 
 
En omsorgsfullt utformad utbildning syftar till att minimera risken för att sådant 
händer. Licensiering av yrkesskickligheten skall garantera arbetets kvalitet och 
skydda kunder och klienter från konsekvenser av fel och misstag. Men likväl kan 
advokater och revisorer vara bedrägliga i förhållande till sina klienter och kun-
der. De som erbjuder olika slags tjänster, professioner inkluderat, kan lura kun-
den genom att till exempel fakturera för mycket. 
 
Men vissa former av missbruk faller inte inom ramen för oärligt arbete, misstag 
eller bedrägligt beteende. Det gäller när den som utför arbetet eller tjänsten har 
ett maktövertag i förhållande till patienten eller kunden. För att nämna några ex-
empel: regler för lämpligt uppförande överskrids när lärare är elaka mot skolbarn 
eller när fångvaktare och skötare på mentalsjukhus misshandlar intagna som är i 
deras vård eller under deras övervakning. Psykoterapeuter har förfört patienter. 
Alla gymnasie- och universitetslärare har inte varit immuna mot sina elevers el-
ler studenters köttsliga lockelser. Dessa olika typer av missbruk, bedrägligt bete-
ende och misstag kan uppstå i många yrkesgrupper, professioner inkluderat. De 
är alltså inte något som bara gäller för medlemmar av professioner och de är 
därför inte något typiskt karaktärsdrag för professioner. 
 
Bedrägeri, inkompetent arbete samt missbruk av kunskap, processer eller aukto-
ritet är handlingar som professionella grupper och deras organisationer absolut 
vill minimera, genom sin egen jurisdiktion och med statens hjälp och stöd. Hand-
lingarna kan leda till skadliga konsekvenser för dess klienter, kunder, patienter 
och så vidare. Vidare kan de skada professionens prestige och anspråk på auto-
nomi samt göra motståndet mot inblandning av externa organ i professionens 
inre affärer svårare att försvara. 
 
Professionella grupper har liksom staten utvecklat särskilda åtgärder och meka-
nismer för att reglera och licensiera vissa slags uppgifter och arbeten. De har 
också utvecklat mekanismer för att kontrollera arbetets kvalitet samt för att kun-
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na stänga av professionsmedlemmar när de inte följer reglerna eller utför sina 
uppgifter på ett dåligt sätt.  
 
Vanliga former av bedrägerier, missbruk och misstag har en framstående plats i 
kritiken mot professionella grupper. De är skälet till det politiska och administra-
tiva fältets anspråk på att kontrollera arbetet och processerna i professionellt ar-
bete. Professionella organisationer är därför angelägna om att begränsa generan-
de misstag, historier och bedrägerier som begås av professionens medlemmar. 
De som begår sådana handlingar kontrolleras och om inget annat hjälper exklu-
deras de från professionen. Även om uteslutning (till exempel att någon fråntas 
sin läkarlegitimation eller uteslöts ur advokatsamfundet) sällan sker är den for-
mella möjligheten viktig, för allmänheten såväl som för professionen. Disciplinä-
ra åtgärder vidtas genom statens reglerande instanser och genom de internt regle-
rande mekanismer som finns inom de professionella organisationerna. Kraven 
från dels den regulativa staten och dels från professionen själv förenas till ge-
mensamma villkor för att uppnå status som profession, i form av examinationer, 
diplom, ackreditering, exklusionsprocedurer och så vidare.  
 
Vi har ett antal exempel på fall där särskilt skadliga handlingar har begåtts av 
medlemmar av en enskild profession. De vanligaste aspekterna av ”den mörka 
sidan av professionell makt” är missbruk av professionell makt (till exempel när 
en patient dör på grund av felbehandling) och enkla misstag (när läkare skriver ut 
fel medicin eller sjuksköterskor doserar fel). Dålig utbildning och låg professio-
nell standard anses ligga bakom dessa skadliga handlingar.  
 
Professionell makt har missbrukats under politisk diktatur – den politiska psyki-
atrin i Sovjetunionen tillhör denna kategori. Medlemmar av samma profession i 
andra länder protesterade mot de sovjetiska läkarnas roll. Läkare och medicinska 
forskare har utnyttjat sin formella professionella makt och brutit mot etiska reg-
ler, till exempel i Nazityskland. Experiment utfördes på fångar i koncentrations-
läger. De gav solida och användbara resultat men tillkom under djupt oetiska 
förhållanden. Ibland deltog läkare i etiskt problematiska händelser, såsom euta-
nasiprojekten i Tyskland i slutet av 1930-talet (jfr Mann 2005).  
 
Att effektivt stävja dessa typer av handlingar, antingen med proaktiva metoder 
såsom utbildning och licensiering eller de professionella organisationernas inre 
disciplinerande och kontrollerande arbete efter fullbordat faktum, är en nyckel-
mekanism för att upprätthålla professionens legitimitet, autonomi och självre-
glering.  

Typiska kännetecken för en ”professionell 
katastrof” 
Ett första kriterium är att en professionell katastrof skall medföra skadliga kon-
sekvenser för individer, grupper eller samhället. De skadliga effekterna av hand-
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lingarna som diskuterades ovan orsakades av bedrägerier, maktmissbruk, misstag 
och inkompetent arbete. Men alla handlingar med skadliga effekter orsakas inte 
av detta. Professionella katastrofer sker när väl etablerade medlemmar inom en 
professionell grupp gör sitt bästa och följer erkända professionella standarder i 
sitt arbete. För att vi skall kunna tala om en professionell katastrof krävs att det 
agerande, de behandlingar och de procedurer som leder fram till den har sin 
grund i erkända vetenskapliga teorier. 
 
Många medicinska experiment och skadliga behandlingar verkar falla inom ka-
tegorin för professionella katastrofer, från experiment i vilka människor utsattes 
för radioaktiv strålning under 1950-talet till de experimentella tester av läkeme-
del som nu pågår över hela världen. Nedan kommer jag mer i detalj att diskutera 
ett fall från det neuropsykiatriska området. Men denna typ av fenomen begränsas 
inte till det medicinska fältet. Det finns ett antal exempel från andra områden, 
inom olika professioner med olika vetenskaplig grund. Introduktionen och ut-
vecklingen av mängdläran som en grund för att lära ut matematik i den svenska 
grundskolan kan troligen analyseras som en professionell katastrof.  
 
Detsamma kan säga om skapandet av en ny kategori inom revisionsområdet, be-
greppet ”embedded value”. Det var en av de begreppsliga förutsättningarna för 
de ekonomiska katastroferna inom Enron i USA (och Skandiakoncernen i Sveri-
ge). Det var i enlighet med biologernas råd och med stöd i deras vetenskapliga 
prestige som nya barrträdsarter introducerades i de svenska skogarna (tall från 
Kanada och gran från den karpatiska regionen), något som 50 år senare fick 
mycket problematiska följder i samband med 2000-talets kraftiga stormar.  

En professionell katastrof – lobotomins 
uppgång och fall 
Jag skall ingående diskutera ett typfall av ”professionell katastrof”, lobotomins 
uppgång och fall. Det var ett operativt ingrepp som hade en kort karriär som psy-
kokirurgisk behandling, från mitten av 1930-talet till slutet av 1950-talet.  
 
Jag har gått igenom ett stort antal medicinhistoriska studier av lobotomin som 
ingrepp och behandling för att pröva argumentet att den professionella autono-
min var ett viktigt villkor för att kunna etablera denna mycket drastiska behand-
ling. Det var en behandling vars konsekvenser för patienten på en gång var oå-
terkalleliga och, skulle det visa sig, ödesdigra. Detta fall kommer att användas 
för att utveckla en idealtyp av begreppet ”professionell katastrof”. 
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Lobotomins väg till framgång 
Historien om lobotomins uppgång och fall i USA och i Skandinavien4 uppfyller 
många av villkoren för en ”professionell katastrof”. Genom medicinhistoriska 
arbeten och populära publikationer (till exempel, en biografi som El-hai 2005) 
kan vi följa hur denna behandling växte fram och blev accepterad, inom vilka in-
stitutionella miljöer den förankrades och utövades, hur den kopplades till en 
framväxande underspecialitet inom det medicinska professionella fältet (psyko-
kirurgin), hur den spreds och hur den sanktionerades vetenskapligt. 
 
Denna behandling och den kirurgiska tekniken kröntes vetenskapligt med ett 
Nobelpris 1949, endast fjorton år efter att den hade lanserats i den vetenskapliga 
världen på ett spektakulärt och dramatiskt sätt.5 I mitten på 1950-talet kom be-
handlingen gradvis att förvisas från scenen, att glida in i glömskan, när den gjor-
des överflödig av nya effektiva farmaceutiska behandlingar.6

 
Från 1960-talet och framåt blev lobotomi allt mer en symbol för ohämmad och 
oansvarig medicinsk makt, för hur den psykiatriska professionen behandlade 
maktlösa patienter i överfulla mentalsjukhus. 1962 publicerades Ken Keseys ro-
man Gökboet. I mitten av 1970-talet regisserade Miloš Forman en framgångsrik 
film baserad på boken. Lobotomi var den behandling som berövade Jack Nichol-
sons rebelliske hjälte livsgnistan. 
 
Efter en intensiv allmän debatt i Norge i 1990-talets början tillsatte den norska 
regeringen en kommission för att utreda hur frontal lobotomi använts på de nors-
ka mentalsjukhusen. Eftersom de norska sjukhusen är offentliga institutioner var 
regeringen beredd att axla ansvaret för de operationer som psykiatriker och 
hjärnspecialister utfört en masse. Regeringen betalade även ut ersättning till pati-
enter för det lidande som operationerna orsakat dem. Vi kan därför betrakta den-
na behandling som en full professionell katastrof – den utfördes som en genuint 
professionell handling, baserad på solid vetenskap, i god tro – men med uppen-
bart skadliga effekter.7  
 

––––––––– 
4  Se Masiero för lobotomins historia i Brasilien och Zalashik & Davidovitch för dess historia i Pa-

lenstina/Israel. 
5  För debatten i Nobelkommittén se Stolt. 
6  ”Endast en generation bort föreskrev andra självsäkra utredare omfattande somatiska terapier så-

som frontallobotomi för att behandla psykisk sjukdom. Den eran av psykokirurgi slutade med ett 
utbrett fördömandee, kongressens rop på bannlysning, och ett klart tillkännagivande att historien 
aldrig skulle få upprepas.” (Fins 2003). ”Denna tillämpning kom senare att spridas och användas 
på tusentals institutionaliserade, psykotiska patienter i USA och andra länder. Trots de allvarliga 
biverkningar som associerades till psykokirurgi erkändes den uppenbara betydelsen och värdet av 
behandlingen 1949 då Moniz fick Nobelpriset för sin innovation. Psykokirurgi ersattes till stor del 
av anti-psykotiska droger i mitten på 1950-talet och tillämpandet och dess utövare blev snabbt van-
hedrade.” (Tierny 2000, min kursiv). 

7  Krav på en offentlig ursäkt till svenska patienter som genomgått lobotomi har ställts av svenska 
riksdagsmedlemmar, men den svenska regeringen har inte följt det norska exemplet. En noggrann 
arkivstudie från ett av de svenska sjukhusen har publicerats – se Ögren 2005. 
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Mitt huvudsyfte med att återberätta historien om lobotomins uppkomst, segertåg 
och försvinnande är den avgörande roll som den professionella autonomin spela-
de för att den över huvud taget blev möjlig att genomföra – särskilt den roll som 
dess vetenskapliga grund spelade i att övervinna utmanarnas motstånd. Det mås-
te förstås inom ramen för hur den gjordes möjlig och effektiv genom en specifik 
institutionell regim: de stora och regelmässigt överfulla mentalsjukhusen. Under 
det tidiga 1900-talet hade dessa vuxit och antalet patienter ökade dramatiskt. Den 
behandling som erbjöds de intagna karaktäriserades av en starkt asymmetrisk 
maktrelation mellan psykiatrikerna och patienterna. 

Lobotomins framväxt och utveckling 
Lobotomins korta och dramatiska historia har berättats i ett antal böcker och ar-
tiklar. Tre böcker inom ämnet fokuserar på det dramatiska och mörka. 1986 pub-
licerade Valenstein Great and Desperate Cures. The Rise and Decline of Psy-
chosurgery and Other Radical Treatments for Mental Illness. 1998 publicerade 
Jack Pressman Last Resort: Psychosurgery and the Limits of Medicine med en 
detaljerad och komplex analys av hur användandet och godkännandet av lobo-
tomi kan förstås och tolkas. 2002 publicerade Roger Whitaker en kritisk bok med 
den talande titeln Mad in America. Bad Science, Bad Medicine and the Enduring 
Mistreatment of the Mentally Ill, som innehöll ett långt kapitel om lobotomins 
historia. Edward Shorter gav en mycket mer förstående tolkning av lobotomise-
ringsperioden i ett kapitel i A History of Psychiatry. From the Era of the Asylum 
to the Age of Prozac från 1997. Den norska, svenska och skandinaviska situatio-
nen behandlas i Tranøys arbeten (1992, 1993, 1999 och 2005), i Lidbergs artiklar 
(1996, 1997), i Ögrens avhandling (2005) och särskilt i den norska kommissio-
nens rapport om lobotomins förekomst vid de norska sinnessjukhusen (NOU 
1993).  

Vad är lobotomi? 
Lobotomi är en i grunden ganska enkel form av hjärnkirurgi där förbindelserna 
till pannloberna kapas och en del av hjärnvävnaden förstörs. Tekniken symboli-
serades av de olika instrument som utvecklades för snittet. Operationen sågs som 
ett medel som skulle hjälpa patienter som upplevde djup ångest och alltid led av 
sitt tillstånd, vilket tog sig uttryck i våldsamt och extrovert beteende. En del 
kvinnor led av tvångsmässig sexualitet. Lobotomeringen sågs som ”en sista ut-
väg”, som Pressman kallar det.  
 
Lobotomins förhistoria är fylld av slumpmässiga upptäckter. En välkänd händel-
se beskriver en man som i en olycka fick ett glödgat järnspett genom sin hjärna, 
men överlevde. Hans personlighet förändrades dramatiskt – han blev mild och 
till och med tråkig i sitt temperament. Andra liknande effekter upptäcktes på 
människor som överlevt omfattande hjärnskador under första världskriget. Tidiga 
experiment utfördes också på patienter och intagna, men dödstalet bland dem var 
oacceptabelt högt.  
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I mitten på 1930-talet, lanserade en portugisisk läkare, Edgar Moniz, lobotomi 
som kirurgiskt ingrepp som sin egen upptäckt. Det skedde genom att han publi-
cerade en serie av sex artiklar i viktiga europeiska läkartidskrifter. Han tycks ha 
inspirerats av att vid en internationell konferens i mitten av 1930-talet ha sett hur 
ett hjärnkirurgiskt ingrepp hade förvandlat ett par schimpansers beteende så att 
de blev mycket lugnare och mer välanpassade.  
 
Moniz förde ut tekniken och behandlingen till världen. Genom Walter Freemans 
(jfr El-hais biografi från 2005) aktiva och flitiga arbete förfinades tekniken. Free-
man medverkade också till att ge tekniken vetenskaplig status i USA. Pressman 
(1998) analyserar hur tekniken och operationerna legitimerades och effektivise-
rades inom de amerikansk sjukvårds- och universitetssystemen. Han visar att 
Freeman steg in i den medicinska hierarkin från en fördelaktig position med 
starkt stöd av nyckelpersoner inom läkaretablissemanget i USA.  
 
Lobotomin som operationsteknik spreds snabbt – men inte oemotsagd – inom 
USA, inte minst genom Freemans och hans kollegors ansträngningar. Artiklar 
publicerades i vetenskapliga tidskrifter och informationen spreds via konferen-
ser. I medierna presenterades lobotomin som en bra, effektiv och human lösning 
för de hopplöst mentalsjuka, särskilt i de mest ansedda dags- och veckotidning-
arna.8 Det verkade också som att behandlingen var framgångsrik, även om ett 
stort antal patienter dog under operationen. Många patienter blev lugnare och 
många kunde lämna mentalsjukhusen. Personligheten förändrades dock i en sär-
skild riktning hos dem som opererats. Det summerades i iakttagelsen att de hade 
mist sin ”livsgnista”, de hade reducerats till ”levande grönsaker” som några kri-
tiker sade.  
 
De svenska och norska fallen visar tydligt att erkännandet av lobotomi som be-
handlingsteknik måste börja högst upp i den medicinska hierarkin, det vill säga 
få ett såväl administrativt som vetenskapligt godkännande. Om den överläkare 
som ansvarade för mentalsjukhuset var positiv kunde den introduceras. I många 
fall, i USA såsom i Skandinavien, använde många sjukhus och avdelningar inom 
stora sjukhus, inte tekniken om den ansvarige läkaren var negativt inställd.  

Hur blev lobotomin framgångsrik? 
Autonomin inom den vid denna tid inte så högt ansedda psykiatriska underpro-
fessionen förankrades i den vetenskapliga prestige som tillerkändes den bredare 
medicinska professionen. Psykiatrins krav på autonomi, som bottnade i den au-
tonomi som medicinen redan erövrat, knöts i detta fall ihop med denna underpro-
fessions specifika mandat, dess ”makt att hela”.  
 

––––––––– 
8  Så var det inte bara i USA utan också i Norge och Sverige (Tranøy, Ögren, El-hai, Diefembach 

m.fl.). 
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De stora offentliga mentalsjukhusen hade växt enormt under de föregående årti-
ondena. Därigenom hade den (neuro)psykiatriska underprofessionen en dubbel 
tillgång till en hierarkiskt organiserad makt – dels genom sitt vetenskapliga 
grundkrav på självbestämmande och beslutsfattande makt i relation till vård och 
behandling och dels genom sin institutionaliserade förvaltningsmakt. Dessa psy-
kiatriker kunde agera både som psykiatriker och föreståndare för ett sjukhus eller 
en avdelning i relation till en grupp intagna eller patienter utan någon röst alls. 
Detta blev mycket tydligt på till exempel Gaustadsjukhuset i Oslo, där överläkar-
rollen kombinerade vetenskaplig och administrativ makt. Där utfördes lobotomi- 
behandling i stor skala under lång tid (jfr NOU, Tranøy). Dessa faktorer gjorde 
denna psykokirurgiska teknik och dess blandning av teori och specifik klinisk 
tillämpning framgångsrik. 
 
Det fanns dock under hela dess utveckling tvivel på lobotomins vetenskapliga 
grund och dess effektivitet som behandling. Den motarbetades starkt av psyko-
analytiskt orienterade psykiatriker. Mot denna grupp kunde den uppåtgående 
psykokirurgiska professionen mobilisera den biologiska världsbilden och den ki-
rurgiska lösningens rationalitet som allierade. Att kunna hänvisa till ”riktig ve-
tenskap” var en betydande fördel i denna konflikt. Under mellankrigstiden om-
värderades också botandet av de mentalt sjuka till att mer betona deras förmåga 
att anpassa sig till samhället och dess institutioner. Anpassning blev ett nyckel-
mål för behandling (jfr Pressman 1998).  
 
Lobotomibehandlingen var effektiv i bemärkelsen att den minskade kaoset på 
mentalsjukhusen – de som lobotomerats blev mycket lugnare och kunde lättare 
anpassa sig till sjukhusens regler och rutiner. Behandlingen var dessutom billig 
för sjukhusen. Lobotomin var således kostnadseffektiv både som ingrepp och för 
att patienterna blev lättare att hantera efteråt. Samtidigt kunde denna behandling 
öka prestigen – och inkomsterna – för den neurokirurgiska professionen.  
 
Lobotomin motarbetades av många psykiatriker i USA och Skandinavien, inte 
bara av de psykoanalytiskt orienterade. Men när väl den ledande psykiatrikern på 
ett sjukhus hade vunnits över öppnades dörren för spridningen och användandet 
av lobotomin som behandlingsform. Det var tydligt inom den skandinaviska psy-
kiatrins hierarkiska värld, där nyckelpersoner i Oslo, Köpenhamn och Stockholm 
kom att dela den positiva bedömningen av lobotomin. Den hierarkiska makten 
inom mentalsjukhusen möjliggjorde att beslut att lobotomera patienter kunde fat-
tas av en enskild människa.  
 
Lobotomi var den mest radikala av de kraftfulla och radikala psykokirurgier, till 
exempel insulinbehandling och elchocker, som utvecklades under mellankrigsti-
den. Lobotomi hade i den desperata situationen av kaos och brist på institutionell 
ordning, brist på pengar och personella resurser fördelen av att göra en del av de 
mest oregerliga patienterna mer passiva och lydiga. Med tanke på de stora anta-
len intagna och sjukhusens storlek kan kravet på mer ordning från sjukhusperso-
nalen förstås.  
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Hur kom kritiken sedermera fram? Sakta men säkert dök det upp utvärderingar 
av ingreppets effekter för patienternas tillfrisknande och anpassning. De visade 
inte någon grundläggande framgång, snarare motsatsen. Normen för vad som var 
en effektiv behandling skärptes gradvis inom den medicinska och kliniska forsk-
ningen. Kritiska, väl dokumenterade fall offentliggjordes sakta. Välkända perso-
ner dog på operationsbordet (till exempel den svenska konstnären Sigrid Hjer-
tén). Rosemary Kennedy – syster till den senare presidenten John F. Kennedy – 
opererades i början på 1940-talet men resultaten blev ingen framgång. Det blev 
tydligt att patienterna utsattes för stora och tragiska förluster av sina mänskliga 
förmågor. 
 
1949 fick Edgar Moniz Nobelpriset för sin upptäckt. Det gav lobotomin en bety-
dande vetenskaplig prestige. Men då var tekniken redan ifrågasatt.  
 
Lobotomin besegrades dock inte av motståndarna och deras kritik. Även om det 
visade sig vara en behandling med begränsade positiva effekter som på samma 
gång allvarligt påverkade patienternas liv fungerade den ändå ibland. Det blev 
möjligt för en del patienter att flytta från mentalsjukhusen, även om – som det 
ofta sades – lobotomin släckte ”livsgnistan” hos dem som genomgick behand-
lingen.  
 
I början av och i mitten på 1950-talet kom den ”kemiska revolutionen” in i be-
handlingen av mentalsjukdom och sinnesförvirring. 1954 erkändes den nya kraft-
fulla läkemedlet Chlorpromazine av Food and Drug Administration i USA. De 
nya läkemedlen kom i användning från åren i mitten av 1950-talet och förändra-
de snabbt behandlingen av allvarliga psykiska sjukdomar. Från den senare delen 
av 1950-talet fasade de ut lobotomin som behandling.  

Autonomi och den mörka sidan av 
professioner  
Vad kan berättelsen om lobotomins uppgång och fall lära oss om ”den mörka si-
dan av professionerna”? Den kan, menar jag, rikta vår blick mot viktiga inslag i 
professionernas konstitutiva villkor, deras samhälleliga och kognitiva förutsätt-
ningar, och inte minst de drag i starka och etablerade professioners struktur och 
funktionssätt som möjliggör uppkomsten av professionella katastrofer. Jag vill i 
min avslutande diskussion framhäva följande argument. 

Professioners autonomi och vetenskapliga grund 
I lobotomins fall kan vi med säkerhet säga att den stora graden av autonomi i den 
psykiatriska professionen var en nyckelfaktor som ledde till en ”professionell ka-
tastrof”. Läkarnas, och i härledd form den neuropsykiatriska professionens, au-
tonomi vilade på medicinens etablerade teoretiska, vetenskapliga grund. Det var 
på basis av denna som professionen själv kunde diagnostisera och behandla men-
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talsjukhusens patienter. I dessa frågor bedömer professionen själv validiteten och 
tillämpningen av de vetenskapliga antagandena, teorierna och resultaten.  
 
För att med kraft kunna hävda sin autonomi måste professionen för det första 
själv vara övertygad om det vetenskapligt korrekta och välgrundade i sin ”över-
sättning” av vetenskaplig teori till behandlingspraxis. Detta är det första, inre 
villkoret för en professions självsäkerhet och dess handlingsmandat. Det andra, 
yttre, villkoret är att professionen måste tillerkännas detta mandat av det omgi-
vande samhället och dess centrala aktörer och institutioner. Det räcker alltså inte 
för en yrkesgrupp, vetenskap eller profession att hävda rätten till autonomi och 
rätten att själv besluta – den måste tillerkännas detta. Den positionen hade läkar-
professionen och den medicinska vetenskapen uppnått vid den tid då lobotomin 
lanserades som behandling på vetenskaplig grund. 
 
Å andra sidan finner vi situationer där en låg eller obefintlig grad av autonomi 
kan leda till problematiska resultat för såväl professioner som semi-professioner. 
Den ”politiska psykiatrin” i Sovjetunionen är ett typexempel. Den politiska och 
administrativa pressen på psykiatrikerna var överväldigande. När de skrev under 
diagnoser att politiskt dissidens kunde vara en form av mentalsjukdom fick det 
svåra följder för de drabbade. Här kan vi tala om ett av yttre tryck framkallat 
missbruk av psykiatriska diagnoser som maktmedel. Kriterierna på att en profes-
sion ska handla i god tro eller ha starkt vetenskapligt stöd för sitt agerande var 
inte uppfyllda. I detta fall var det mer politiska påtryckningar än professionellt 
grundad övertygelse som ledde till att dissidenter spärrades in. 
 
I åter andra fall finner vi exempel på professioner som ger efter för moralisk och 
politisk press också i Sverige, till exempel i förhållande till effektiva drogbe-
handlingsprogram. En viss typ av metadonbehandling har visat sig vara effektiv, 
men av politisk-moraliska skäl förskrivs den ändå inte (jfr Johnsson 2003, 2005). 
Det kan bero på att pressen utifrån trumfar över kravet på autonomi – men det 
kan också bero på att den vetenskapliga grunden för denna typ av behandling 
inte anses stark nog. I detta fall kan den politiska nivån använda de argument 
som andra yrkesgrupper för fram mot en svag professions krav och förslag. 
 
Olika professioner bygger sina anspråk på makt, prestige och belöning på olika 
tankesystem. En del har hårda, väl kodifierade vetenskaper som sin grund, 
andras teoretiska bagage bygger på en lösare blandning av olika tankeelement. 
Den medicinska grunden för läkare skiljer sig från den samhällsvetenskapliga 
och pedagogiska grunden för socionomer och lärare. Denna skillnad i hur väl 
kodifierad, allmänt delad och respekterad, eller splittrad och omstridd, de olika 
yrkesgruppernas vetenskapliga grund är gör villkoren för att en profession ska 
uppnå autonomi radikalt olika. Graden av erkänd och stabil vetenskaplig grund 
leder till olika slags missgrepp och olyckor i dessa yrkesgruppers och professio-
ners verksamhet (psykiatriker jämfört med socionomer och lärare). Med en ve-
tenskaplig grund som av andra anses svag kan en profession uppnå reell autono-
mi.  
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En yrkesgrupp kan genom licensiering och auktorisation få administrativt mono-
pol på vissa typer av beslut och avgöranden. Det är nationalstaten som direkt li-
censierar och auktoriserar olika yrkesgrupper, till exempel via olika nämnder och 
styrelser eller genom att tilldela utbildande universitet och högskolor den rätten. 
Staten kan vidare acceptera att detta sköts av de professionella föreningarna själ-
va. Givet en sådan, reellt ”politiskt” grundad autonomi kan vi se andra typer av 
misstag, olyckor och kanske till och med professionella katastrofer utvecklas.  

Professioners tillgång till organisatoriskt förmedlande makt och 
socialt inflytande 
Professioner har olika tillgång till organiserad institutionell makt för att imple-
mentera sin kunskap och sina förfaringssätt. Ibland har en profession direkt till-
gång till beslutsfattande organ (statens politiker, direktörer i firmor eller banker, 
reformbyråkrater som påverkar förändringar i den offentliga förvaltningen och så 
vidare).  
 
Olika professioner har vidare olika möjligheter att i sin praktik kunna utnyttja sin 
maktställning inom ramen för hierarkiskt organiserade kontexter, som statsför-
valtningen, mentalsjukhus, storföretag etc.  
 
Vidare finns det ett asymmetriskt maktförhållande mellan professionella utförare 
och de som är föremål för behandling, ingrepp, föreskrifter och förfaringssätt (till 
exempel ”inlåsta” grupper, som patienter eller elever), medan andra professio-
ners kunder och klienter har en självständig ställning. Psykiatern och revisorn 
har drastiskt olika relationer till sina klienter. 

Professioners synlighet för inspektion och kontroll 
Graden av synlighet för inspektion och kontroll från utsidan (från myndigheter, 
bekymrade medborgare och så vidare) varierar starkt mellan olika professioner. 
En hög grad av autonomi skyddar professionen från att bli synlig eller för att ut-
sättas för kontroll. Istället finns det stängda rum där de professionella bedöm-
ningarna görs. Vilka gränser som finns för kontroll och insyn beror på den speci-
fika institutionella ramen kring det professionella arbetet. Är det professionen 
själv som bestämmer hur behandling eller undervisning skall ges, och i vilka 
former? Eller driver arbetsledningen inom ett sjukhus, en forskningsinstitution, 
ett universitet eller en skola fram mekanismer och instrument som ger en inblick 
i det ”inre arbetet”, i form av till exempel närvarorätt för utomstående, nya for-
mer för utvärdering och kontroll av arbetet och resultaten som påverkar profes-
sionens självständighet i tillrättaläggandet av arbete och uppgifter? 
 
Gränserna för professionell expertis och makt bestäms också av det inflytande 
och den makt som andra sociala krafter (såsom administratörer i organisationer 
och politiska beslutsfattare) kan mobilisera samt av marknads- och effektivitets-
logiken (jfr Freidson 1994, 2001, 1999).  
 

33 



Professionella grupper verkar inte bara i relation till administratörer, anställda 
och statstjänstemän utan allt mer inom multiprofessionella miljöer. Det system 
av professioner som finns inom ett visst fält, eller omkring ett särskilt område el-
ler problem, sätter igång krafter som tenderar att begränsa en professions auto-
nomiska fält. Har en profession organiserad makt att strunta i ifrågasättanden el-
ler motstånd från andra sociala aktörer inom de institutioner eller organisationer 
där den agerar? Och har den tillräcklig makt och autonomi att överskrida eller 
ifrågasätta kritik och frågor från aktörer utanför organisationen? 
 
För en del år sedan visade Lone Scocozza att den politiska nivån i Danmark hade 
stora svårigheter att reglera medicinska experiment, som kunde vara problema-
tiska, onödiga eller till och med skadliga för patienterna i den danska kliniska 
sjukhusforskningen. Tanken var att läkemedelsprövningar och andra medicinska 
behandlingsexperiment skulle granskas av politiskt tillsatta medicinsk-etiska 
kommittéer. Det visade sig att den medicinska professionen kom att dominera 
dessa kommittéer på grund av det kunskapsmässiga och argumentativa övertag 
som deras professionella ställning, expertis och status medförde. Vidare kunde 
de utöva direkt inflytande genom att såväl läkare som sjuksköterskor kunde väl-
jas in som lekmän i dessa kommittéer. Den effektiva motmakten till den starka 
medicinska professionen, för vilka den kliniska, experimentella forskningen och 
läkemedelsprövningen var livsviktiga, visade sig vara inte politiker eller äm-
betsmän utan representanter för en annan profession, i detta fall den juridiska 
professionen (Scocozza 1994). Här ställdes lagstiftningens auktoritet mot den 
medicinska vetenskapens krav. Det var juristerna, inte de politiska lekmännen, 
som drev fram en striktare tillämpning av lagen och ett starkare skydd för patien-
ternas rätt och säkerhet. 

Vad möjliggör en professionell katastrof? 
För att en professionell katastrof skall kunna inträffa som ett resultat av en pro-
fessions agerande krävs: 
 

• att professionen har en stark autonomi, närmare bestämt den typ av au-
tonomi som en profession kan uppnå genom att dess vetenskapliga bas 
tillerkänns stor betydelse och att professionen är denna vetenskapliga 
teoris legitima bärare och rättmätiga användare (6.1) 

 
• att professionen har tillgång till legitim organisatorisk makt, eftersom 

det är genom inflytande i hierarkiska institutioner och hierarkiska kon-
texter som vetenskapliga teorier och tankesystem länkas till professio-
nella handlingar, som sedan kan genomföras på ett sådant sätt och i en 
sådan skala att de kan få skadliga konsekvenser (6.2) 

 
1) Att professionen kan styra den kontroll och den inblick från utomståen-

de aktörer som skulle kunna ifrågasätta dess agerande, det vill säga att 
den med så lite frågor och motstånd från andra sociala aktörer som möj-
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ligt kan driva sina egna frågor och sin egen agenda. Inte minst har en 
professions roll och plats inom det system av professioner som finns 
inom dess arbetsfält stor betydelse för dess handlingsfrihet (6.3) 

 
Mitt ärende i denna artikel har varit att principiellt ifrågasätta det självklara värde 
som såväl professionsforskare som professionsideologer tillmätt professioners 
och professionssökande gruppers krav på autonomi under antagandet att en så-
dan autonomi i sig skulle leda till samhälleligt goda konsekvenser. Fallet lobo-
tomi visar att så inte var fallet för de patienter som behandlades av den framväx-
ande neuropsykiatrin under 1930-, 1940- och 1950-talen. Det är inte den enda 
professionella katastrof som har inträffat – det finns goda kandidater i det nära 
förflutna. Andra utvecklas med all sannolikhet under våra ögon. 
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