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många artiklar, böcker och samlingsverk har bety
delserna och definitionerna av det framväxande 
område som vi här kallar medicinsk humaniora dis
kuterats. Olika benämningar har använts, i Sve

rige t.ex. ”Humanistisk hälsoforskning”, ”Humanistisk 
och samhällsvetenskaplig hälsoforskning”, ”Humanistisk 
medicin”, ”Kultur och hälsa” eller ”Humaniora och 
medi cin”. De internationella förebilderna och bevekelse
grunderna för områdets framväxt har beskrivits och 
 ibland ställts emot varandra. Diskussionerna har rört 
ämnesområdets ursprung, dess förhållande till de medi
cinska professionerna, vilka som är bäst skickade att ut
föra undervisning och/eller forskning inom medicinsk 
humaniora, samt hur ämnesområdet ska organiseras. 
Tidskriftsf loran är växande, både sådana med brett 
anslag, t.ex. Medical Humanities och Journal of Medical 
Humanities, och mera specialiserade, såsom Journal of 
Medical Ethics, Social History of Medicine eller Literature 
and Medicine. På många lärosäten i Sverige finns ett an
tal forskare inom olika discipliner, som på ett eller annat 
sätt knyter sina humanistiska studier till områden inom 
medicin och hälsa. Olika typer av nätverk har startats 
och flera lärosäten har inrättat centrumbildningar. Även 
denna svenska utveckling har fått sina översiktliga redo
görelser och många försök till samlande ramverk har 
gjorts (se t.ex. Svenaeus 2010; Ekström och Sörlin 2012; 
Kardemark och Sigurdson 2013; Palm 2013; Bernhards
son 2014).

Martyn Evans, filosof och en av grundarna till det in
flytelserika Centre for Arts and Humanities in Health and 
Medicine vid Durham University i Storbritannien, har 
föreslagit att medicinsk humaniora omfattar tre slag av 
aktiviteter eller områden.1 Det första området rör ”Konst 
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och hälsa” och inbegriper terapeutiska an
vändningar av t.ex. konst, litteratur och 
musik. Det andra området utgörs av peda
gogiska inriktningar adderade till eller in
bäddade i medicinutbildning, t.ex. modu
ler av litteratur, etik, historia och filosofi 
i läkarprogrammen. Det tredje området 
innefattar kritiska studier med ambitio
nen att förstå människan genom studiet 
av medicinen, dess teknologi och dess be
gränsningar (Evans 2007:367).

Inledningsvis ska jag beröra några delar 
av områdets utveckling, särskilt den peda
gogiska uppgiften och områdets kritiska 
forskningspotential, samt presentera nät
verket för medicinsk humaniora vid Umeå 
universitet och slutligen de artiklar som 
ingår i det här temanumret.

Den pedagogiska uppgiften

The spirit of Humanities is the greatest single 
gift in education.

William Osler, the Old Humanities
and the new Science, 1919.

Citatet ovan är en av många ”oslerismer” 
som tillskrivs den kanadensiske läkaren 
William Osler, död 1919 i spanska sjukan. 
Citatet används centralt på hemsidan för 
”Division of Medical Humanities and 
Bioethics” vid University of Rochester, 
som driver ett ambitiöst program för 
läkar utbildningen vid universitetet. Pro
grammet är ett exempel i en rik interna
tionell f lora av kortare eller längre utbild
ningar, kurser eller moduler, obligatoriska 
eller fristående, där studenter med hjälp 
av dessa ska ges möjligheten att utvecklas 
till ännu bättre läkare. Inslag av medicin
historia och medicinsk etik har länge fun
nits inom läkarutbildningarna, men denna 
undervisning har av tradition upprätthål
lits av medicinarna själva. Själva termen 

”medical humanities” emanerar från USA 
i början på 1960talet och refererade in
ledningsvis nästan undantagslöst till dy
lika pedagogiska insatser inom de medi
cinska utbildningarna (Evans 2007:365). 
I många översikter har det primära målet 
för humanisternas insatser fastställts till 
att utveckla förmågor hos de kommande 
läkarna i syfte att dessa i sin professionella 
gärning på ett bättre sätt ska kunna lyssna 
till och tolka information från sina patien
ter.

Sett i relation till de medicinska profes
sionsutbildningarna menar Howard Brody 
att begreppet ”medical humanities” oftast 
uppfattas på tre olika sätt: som en katalog 
av relevanta discipliner, som ett program 
för moralisk utveckling och som en ”stöd
jande vän”. Brody menar också att denna 
tredelning kan sägas gälla för uppfatt
ningar om ”humaniora” i allmänhet och 
inte bara medicinsk humaniora (Brody 
2011:1). Brody poängterar som en central 
uppgift att inte ge upp arbetet med att 
försöka definiera vad ”medical humani
ties” är och inte minst vad dess kritiska 
och reflexiva attityd kan bidra med inom 
medicinsk utbildning (Brody 2011:7).

Idén om humaniora som en stödjande 
vän eller moraliskt korrektiv diskuteras 
också av Catherine Belling i en kritisk 
arti kel om dikotomin hård/mjuk, där 
huma niora och i hennes exempel littera
turen, får agera det ”mjuka” svaret. Hon 
menar att

literature need be perceived as ’hard’ – difficult, 
requiring elucidation by a professional scholar 
rather than accessible to the amateur reader – in 
order to function as cultural capital. But this is 
at odds with the idea that the value of medical 
humanities lies in its perceived ’softness’ (Bel
ling 2006:4).

En annan kritikpunkt rör hur medicinsk 
humaniora i de pedagogiska användning
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arna oftast blir uttryck för en normativ 
västerländsk kultur och en västerländsk 
kanon, inkluderande förkroppsligade idéer 
om identitet, patientskap eller sjukdoms
begrepp (Hooker och Noonan 2011:79).2 
Hur ska man bäst kunna bemöta krav 
 rörande kulturell diversifiering såväl från 
olika studentmålgrupper som från de 
ickevästerländska och ickeengelsksprå
kiga regioner och områden, där nu också 
medicinsk humaniora vinner terräng inom 
medicinutbildningarna?

Trots att behovet av humaniora ofta är 
klart uttalat, oavsett om man ser till dess 
pedagogiska potential eller det man me
nar vara den moraliskt stödjande eller 
”bildande” funktionen, är själva utrym
mesbristen i de medicinska utbildning
arna ett påtalat problem (se t.ex. Grant 
2002). På svensk botten har litteratur
vetaren Katarina Bernhardsson undersökt 
den pedagogiska verksamheten, den som 
oftast utgår från en definierad ”brist” i 
läka res utbildning eller i medicinska för
hållningssätt i bred mening. Bernhards
son benämner ”reflektion, självreflektion 
och kritisk reflektion” som tre väsentliga 
aspekter för att nyttiggöra de humanis
tiska studierna i läkarutbildningen (Bern
hardsson 2014:96) och synliggör detta 
med exempel på hur humanistiska kurser 
kommit till användning i läkarutbild
ningen i Lund. Hon betonar också den 
väsentliga utvecklingspotentialen för såväl 
nationellt som nordiskt samarbete. En an
nan utvecklingslinje som fått stor natio
nell betydelse är arbetet med att strimma 
in ”professionell utveckling” inom läkar
programmen, inom vilket humaniora ges 
plats i olika hög grad (för en översikt se 
t.ex. Lindström m.fl. 2008).

Ett av problemen när det gäller senare 
tiders ambitiösa försök att integrera hu
manistisk kunskap i läkarutbildningarna 

är att försöken krockar med kravet på den 
evidensbaserade praktik, som är basen för 
medicinares användning av förklarings
modeller och terapier. I en tankeväckande 
artikel diskuterar socialantropologen Ste
fan Ecks hur medicinsk antropologi kan 
möta dessa krav genom att utmana be
greppet evidens utan att entydigt förkasta 
det (Ecks 2008). En annan motreaktion 
har varit riktningen ”narrative medicine” 
med litteraturvetaren Rita Charon vid 
University of Colombia som en av de 
namnkunniga uttolkarna. Hon pläderar 
för ”den narrativa vägen till effektiv medi
cin” med målet att läkare ska uppnå kun
skaper och insikter rörande empatisk och 
effektiv vård, lära sig en förmåga till upp
riktig och opartisk reflektion, drivas av 
professionell idealism och bidra till en 
ansvarstagande samhällsdiskurs om hälso
politik (Charon 2006:9).

Trots att Rita Charons och andras 
verksamhet med ”narrative care” eller 
”narrativebased care” uppnått stora fram
gångar och ibland har likställts med evi
densbaserad medicin, har denna typ av 
medicinsk humaniora, som vuxit fram vid 
olika medicinska fakulteter och i intim 
närhet till den medicinska utbildningen, 
också kritiserats för att vara enbart en 
 passiv och ”compassionate” hjälpdisciplin 
placerad i marginalen av den ”hårdare” 
huvudfåran av utbildningen. ”By and 
large, medical humanities remain an in
triguing sideline in the main project of 
medical education” skriver Johanna 
Shapiro m.fl. i en kritisk artikel (2009: 
193). Mot bakgrund i studenters kritik 
propagerar författarna i stället för en 
”crossdisciplinary, collaborative recon
textualisation of medicine” som skulle 
kunna ge medicinsk humaniora en plats i 
centrum snarare än i periferin.

En annan typ av kritik mot narrativ 
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medicin rör själva användbarheten av nar
rativitet som metod och begrepp. Filoso
fen Galen Strawson har i en provokativ 
artikel argumenterat mot att alla männi
skor skulle ha narrativa förmågor. ”There 
are deeply nonNarrative people and there 
are good ways to live that are deeply non
Narrative” (Strawson 2004:426). Angela 
Woods har i en kommentar till Strawson 
undersökt narrativitetsbegreppet i form av 
”six uses, five debates, seven dangers” och 
menar att Strawsons inlägg borde stimu
lera till en fördjupad debatt inom medi
cinsk humaniora och att det är nödvändigt 
att våga testa gränserna för narrativitetens 
användningar (Woods 2011). Dylika kri
tiska och reflekterande genomlysningar är 
också nödvändiga för att ta allvarligt på 
den utmaning och potential som medi
cinsk humaniora kan dra nytta av från 
olika typer av kritisk teori, kritiska kul
turstudier samt även från konstnärlig 
forskning (se t.ex. Atkinson m.fl. 2014). 

Kritisk forskning inom medicinsk 
humaniora – vilka, vad och hur?

Ovan redovisade diskussions och kritik
punkter rörande utbildningsverksamheten 
– dikotomiseringen mjuk/hård, den väs
terländska dominansen, olika oreflekte
rade utgångspunkter etc. – kan mycket väl 
också sägas gälla forskning inom medi
cinsk humaniora. I olika proklamationer 
om kritiskt medveten forskning som ”a 
 vibrant, pluralistic, experimental, risky 
movement” (Pattison 2002:34) hålls idea
let högt om medicinsk humanioraforsk
ning som en okorrumperad verksamhet, 
ett nödvändigt korrektiv eller som en kri
tiskt värderande instans rörande medici
nen och det mänskliga.

Vilka är det då som utför eller ska ut

föra en kritiskt medveten forskning inom 
medicinsk humaniora? Liksom Harald 
Brody argumenterat blir ofta svaret en 
lång lista, eller en katalog, över discipliner 
inom humaniora – litteraturvetenskap, hi
storia, filosofi, etnologi, konstvetenskap, 
teologi, religionsvetenskap m.fl. Oftast 
inbegrips också gränsdiscipliner inom 
samhällsvetenskaperna, t.ex. antropologi 
(särskilt medicinsk antropologi), psyko
logi, hälsoekonomi eller kognitionsveten
skap. Viktiga karaktäristika för att för
klara varför dessa ämnen tillsammans kan 
grupperas inom medicinsk humaniora, är 
enligt Evans exempelvis upptagenheten 
av erfarenhet i dess kvalitativa dimensio
ner, fokuseringen på subjektivitet i alla 
dess individuella uttryck, men också på 
individers intersubjektiva kontexter, inte 
minst inom klinisk medicin (Evans 
2007:368).

Även i Katarina Bernhardssons (2014: 
104 ff.) diskussion om den mera forsk
ningsinriktade kritiska verksamheten, 
inom vilken hon också inkluderar områ
den som rör konst och hälsa, är utgångs
punkten olika ämnen och deras bidrag. 
Hon exemplifierar med medicinsk etik, 
filosofi och religionsvetenskap, etnologi 
och medicinsk antropologi, litteratur, 
este tiska vetenskaper m.m. Att utgå från 
ämnena är helt logiskt eftersom den typ 
av forskning som nu insorteras i medicinsk 
humaniora även förekommit tidigare och 
då varit helt och hållet i de enskilda äm
nenas hägn. Även om det finns röster för 
att utveckla medicinsk humaniora till en 
egen disciplin finns det, som jag ser det, 
inte mycket som talar emot att uppfatta 
medicinsk humaniora utifrån olika äm
nens bidrag, enskilt eller i mång och 
tvärvetenskaplig verksamhet tillsammans 
med andra. Anders Ekström och Sverker 
Sörlin talar om ”medicinens humaniora” 
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som en av f lera former för integrativ hu-
maniora. Denna integrativa humaniora 
utgör en kunskapsförnyelse som sker ge
nom ”tvärgående initiativ och processer” 
kännetecknade av ”integration i nya kon
stellationer snarare än av sedvanligt disci
plinärt organisationsbyggande” (Ekström 
och Sörlin 2012:194).

Det här numret av Kulturella Perspektiv 
har sin utgångspunkt i en sådan process av 
tvärgående initiativ och integration i nya 
konstellationer. Vårterminen 2012 star
tade jag ett arbete vid humanistiska fakul
teten vid Umeå universitet för att skapa 
ett nätverk av forskare, vilka på olika sätt 
anknyter till områden inom medicin, 
kropp och hälsa. En förfrågan via fakulte
tens informationskanaler resulterade i ett 
snabbt gensvar från trettiotalet forskare 
med hemvist i många olika discipliner. En 
kartläggning av intresseområden, nyckel
ord, nyckeltexter, befintliga nätverk och 
tidskriftsengagemang följde. Bland de 
olika forskningsområdena fanns exempel
vis frågor kring folkhälso och befolk
ningsetik, reproduktionsetik, medicin och 
litterärt berättande, medie och kommu
nikationsstudier avseende representatio
ner av sjukdom, historiska studier av sjuk
domstillstånd och sjukdomsspridning, 
urfolksbefolkning och hälsa, folklig och 
vetenskaplig kategorisering av sjukdomar, 
teknik och vetenskapsstudier särskilt av
seende forskarideal, bildmedicinens ut
veckling och forskningskommunikation, 
funktionshinder, pandemier och vaccina
tion, vårdforskning samt forskning om 
läkarprofessioner.

Inte oväntat visade sig alltså medicinsk 
humaniora vid humanistiska fakulteten i 
Umeå formera sig till en brokig samling 
forskningstraditioner, kunskapsobjekt, 
me toder och teorier, grundade i olika di
scipliner. Både min egen ambition för att 

starta nätverket och resultatet av kartlägg
ningen bekräftade den vision som Stephen 
Pattison formulerat 2003:

a loose coalition of concerns, people, disci
plines, approaches, practices, and methods that 
are engaged in a fairly open ended dialogue and 
exploration of where humanities approaches etc 
can be illuminative of, or even obstructive to, 
health care (Pattison 2003:33).

Det gemensamma kunskapsmålet kan 
också formuleras på ett likartat allmänt 
och inkluderande sätt som Katarina Bern
hardsson gör 2014: att använda ”huma
nistiska perspektiv för att studera den 
medicinska vetenskapen och praktiken 
och människan i rollen som denna verk
samhets objekt (och subjekt, min anmärk-
ning), men också det samhälle och den 
kultur som präglas av medicinen” (Bern
hardsson 2014:91).

Förutom seminarieverksamhet och 
några gästföreläsningar har nätverket i sin 
första fas fått karaktären av att mera vara 
en informationskanal än en arena för 
forskningssamarbete. Detta förtar inte att 
nätverket som en informationskanal bär 
en hel del nytta med sig. Den lösa inram
ningen till trots rymmer detta nätverk 
emellertid också en väsentlig potential till 
nya forskningssamarbeten. I likhet med 
Pattison (2003) och på svensk botten t.ex. 
Ekström och Sörlin (2012), Kardemark 
och Sigurdsson (2013) och Bernhardsson 
(2014:123) vill jag betona vikten av att ta 
tillvara den mångfald och bredd som finns 
inom medicinsk humaniora för att både 
kunna samarbeta med medicinen och ut
sätta den för kritisk analys.

I stället för att förorda organisatoriska 
lösningar, t.ex. att skapa en egen disciplin 
(jämför Pattisons beskrivning av ”death 
course of disciplines”, i Pattison 2003:34), 
en tvärvetenskaplig centrumbildning eller 
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en avdelning inom en institution, vill jag 
föreslå andra mera experimentella arbets
metoder för att skapa utrymme för att 
vidmakthålla komplexitet i form och 
innehåll, nödvändigt tvivel, ambivalens, 
oförenligheter och kritik. Dessa metoder 
är inspirerade av forskningsprogrammet 
Challenging Gender (finansierat av Ve
tenskapsrådet) vilket jag ledde under åren 
2007–2012. Challenging Gender innefat
tade fyrtiotalet olika forskare från många 
ämnen och flera fakulteter. Forskningen 
var organiserad i fem olika teman (Emo
tioner, Våld, Hälsa, Demokrati/Social 
rättvisa samt Normalisering) som vart och 
ett var tvär eller mångvetenskapliga till 
sin karaktär. För att finna en samarbets
form där dessa fem teman kunde mötas 
och diskutera sina forskningsrön utveck
lades också en arena för reflektion och teori-
utveckling. Speciella metodiker skapades 
(se Lundgren 2013) av vilka jag här en
dast ska redogöra för en. Denna metodik 
innebar att alla fem teman i sitt arbete fick 
till kontinuerlig uppgift att formulera core 
questions och core statements. Dessa frågor 
och utsagor utgjorde en åtminstone tem
porär kärna för temats gemensamma ar
bete.

Vid arenamötena som skedde vid två 
tillfällen varje termin (1–2 dagar) skulle 
dessa kärnfrågor och utsagor genomlysas 
och diskuteras av andra teman. Vad hade 
t.ex. frågor och utsagor från temat Våld 
att lära av temat Emotioner eller temat 
Hälsa? Eller omvänt? Metodiken var en 
utmaning, liksom hela forskningspro
grammet var det. Den innebar möten, 
 ibland konfrontationer, rörande termino
logi, begreppsanvändning, metodaspekter, 
metaforik m.m. I en del fall upplevdes 
arbe tet som ineffektivt, tidskonsumerande 
och konfliktfyllt. I de mest lyckosamma 
fallen ledde det till nya frågor eller proble

matiseringar eller hittills obeträdda stigar 
för diskussionen att röra sig på. Dessa 
dubbla utfall är oundgängliga för veten
skaplig utveckling. Evans och Macnaugh
ton har i en artikel framhävt vikten av 
dylika kontexter för medicinsk huma
niora, där professionella från olika bak
grunder kan utbyta erfarenheter och idéer, 
men där en kärna av gemensamma för
ståelser behöver finnas. Genom ett vad de 
kallar ”minilärlingskap” i varandras disci
pliner skapas just möjligheten till dessa 
framväxande – emergent – problem eller 
lösningar, vilka inte vore möjliga utan 
denna kontext (Evans och Macnaughton 
2013:1 ff.).

Finns det då något sätt att underlätta 
skapandet av dessa temporära och emel
lanåt experimentella kontexter? I Umeå 
diskuterar vi och håller på att genomföra 
ett samarbete med den forskningsmiljö i 
Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier, som 
redan är ett starkt forskningsområde vid 
fakulteten, men som inte organiseras i 
form av en centrumbildning eller ett eget 
disciplinskapande (se Eklöf och Nordlund 
2013:49 ff.). Här finns många samarbets
möjligheter inom flera forskningsområ
den med medicinsk humaniora. Exempel
vis har mitt eget pågående projekt om 
svininfluensapandemin och den genom
förda massvaccinationen många berö
ringspunkter med aspekter inom veten
skaps, teknik och miljöstudier.

En annan viktig väg att gå är att er
bjuda kurser på grund eller avancerad 
nivå som är integrativa och gränsöverskri
dande till sin karaktär och inbjuder till 
ett mera innovativt och experimentellt 
tänkande (jämför Evans och Macnaugh
ton 2013). I Umeå finns för närvarande 
tre sådana exempel på kurser: ”Ideas of 
Human Nature”, ”Blaming the Body: 
Ethics, Medicine and Culture in Western 
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Europe” samt ”Reproductive Ethics”. Se 
http://www.org.umu.se/usste/english/
research/medicalhumanities/.

Att gemensamt arbeta med ett nätverk 
för medicinsk humaniora är också att 
skapa en arena för utmaning och experi
ment. Artiklarna i det här numret är en 
del av ett sådant arbete i en samverkan 
mellan idéhistoriker, historiedemografer, 
språkvetare, medievetare, antropologer 
och etnologer. De kollektivt framväxande 
frågorna har diskuterats under arbetet 
med artiklarna. Naturligtvis skulle skri
vandet också haft glädje av ett systema
tiskt samarbete med forskare inom de 
medicinska disciplinerna för att få deras 
åsikter och infallsvinklar. Förhoppnings
vis kan en start på ett sådant arbete ske 
vid den offentliga temadag om medicinsk 
humaniora som planeras vid Umeå uni
versitet i slutet av februari 2015. Därmed 
är jag inne på den kritik som Jane Mac
naughton levererar i en artikel om medi
cinsk humanioras utmaning gentemot 
medicinen. Hon menar att fältet har miss
lyckats med att framföra sina resultat i 
samarbete med dem som är frontfigurer 
i medicinsk forskning och policyskapande. 
Hon går så långt som att säga att detta 
innebär en ”fundamental lack of ambi
tion” (Macnaughton 2011:930) och efter
lyser ett djupare engagemang och en roll 
för medicinsk humaniora att hellre vara 
en ”disruptive teenager” än en ”supporting 
friend”. Även om dessa positioner inte 
nödvändigtvis behöver utesluta varandra 
är detta kanske en utmaning för alla som 
sysslar med medicinsk humaniora i Sve
rige?

*

Efter denna inledande översikt ska jag 
nu kort introducera innehållet i de kom

mande artiklarna, vilka är inplacerade i 
kronologisk ordningsföljd. Först kommer 
de mera historiskt orienterade bidragen 
och därefter de som är förankrade i en nu
tidskontext. Asbjørg Westums och Virginia 
Langums bidrag ”I människan själv, eller 
utanför? Föreställningar om pestens orsa
ker i lärda skrifter och folktro” beskriver 
och diskuterar föreställningar om diger
dödens orsaker och frågan om skuld. Ge
nom att jämföra medeltidens lärdas syn på 
digerdöden och de föreställningar som 
framkommer i svenskt sägen och folktro
material diskuteras skillnader och likheter 
och hur dessa får betydelse när det gäller 
att förklara sjukdomens orsaker.

I likhet med Westum och Langum be
handlar Karin Ljuslinders bidrag ”farsoter” 
och pandemier. Artikeln ”Överdrivet 
alarm eller ödesdiger influensa” sätter den 
senaste pandemin (svininfluensa eller 
A(H1N1)pandemin) i ett historiskt ljus 
genom att jämföra denna pandemis me
dieflöde med nyhetsrapportering av ryska 
snuvan, spanska sjukan, asiaten och Hong 
Konginfluensan. Artikeln synliggör ny
hetspressen som en aktiv medskapare av 
betydelser med konsekvenser långt utan
för medielogikens retorik.

Ett historiedemografiskt arbetssätt är 
utgångspunkten för Lotta Vikströms och 
Helena Haages artikel ”Ett kortare liv än 
andra? Dödsrisker, funktionsnedsättning  
ar och attityder i 1800talets samhälle.” 
Genom att ta dödsstatistiken som grund 
skapas möjligheter att få kunskap om 
funktionsnedsatta människors livsvillkor i 
historisk tid, om vilka förmågor, beteen
den och utseenden som ansågs ”normala” 
samt vilka skillnader och likheter som kan 
skönjas mellan kvinnor och män.

Jenny Eklöfs bidrag ”Mellan friskt och 
sjukt: Mindfulness som universalmedel” 
analyserar den omfattande litteraturen om 
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mindfulness, med tyngdpunkt på hur 
mindfulness kommuniceras i inomveten
skapliga eller professionsliknande sam
manhang. Eklöf diskuterar orsakerna till 
varför mindfulness åtnjuter sådan popula
ritet och hur dess universalistiska anspråk 
bidrar till att bitvis upplösa eller relati
visera gränserna mellan friskt och sjukt, 
terapeut och patient och mellan expert 
och lekman.

Snus och snusande är temat för Christer 
nordlunds artikel ”Livets krydda? Om 
snusning som potentiellt studieobjekt för 
medicinens humaniora”. Utifrån en dis
kussion om den medicinvetenskapliga 
forskningen om snus i relation till snusets 
politik, ekonomi och kultur föreslås snus
ning som ett potentiellt studieobjekt för 
humaniora. Förslaget baseras på svårig
heten att entydigt fastställa snusets hälso
effekter i kombination med snusandets 
popularitet och utbredning, den växande 
ekonomi och den kulturella praktik det 
inramas i.

Helena Pettersson, Katarzyna Wolanik 
Bo ström och Magnus Öhlander utforskar 
yrkesrelaterad kunskap och kunskapsska
pande i relation till tre grupper av ”åter
vändare” inom det medicinska fältet: Lä
kare som arbetat för internationella hjälp  
organisationer, molekylärbiologer som 
bedrivit forskning utomlands samt läkare 
som arbetat som kliniker och/eller fors
kare utomlands. Med hjälp av intervjuer 
fokuseras i artikeln ”Att analysera kun
skap – vad internationellt mobila medici
nare lär sig av att arbeta utomlands” rela
tionen mellan vardagskunskap och veten  
skaplig kunskap, mellan kunskapspro  
duk tion och kunskapsanvändning samt de 
olika kunskapernas inordning i hierar
kiska strukturer.

Avslutningsvis ger Karine Aasgaard 
Jansen i bidraget ”Ut over ’illness’ og ’dis

ease’. En faghistorisk introduksjon til 
medisinsk antropologi” en historisk och 
teoretisk översikt av området medicinsk 
antropologi, särskilt avseende spänningar 
och likheter mellan det tolkande och det 
kritiska perspektivet. Hennes avsikt är att 
visa hur dessa perspektiv kan komplettera 
var andra i studier av hälsa och sjukdom 
och också fungera som brobyggare mellan 
huma niora och samhällsmedicinska per
spektiv.

Noter

1 Evans är långt ifrån ensam om att göra kategori
seringar. Se t.ex. Brody 2011 och Bates, Bleakley 
and Goodman 2013 för andra alternativ.

2 Här intar medicinsk antropologi naturligtvis en 
annan position med sitt mycket mera uttalade 
globala perspektiv samt också reflexiva hållning 
gentemot västerländsk dominans.

Tack till Humanistiska fakulteten, Umeå 
universitet, för ekonomiskt bidrag till ut
givningen av detta nummer av Kulturella 
Perspektiv.
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Summary

Medical Humanities,
– An Arena for Challenges and Experiments
(Medicinsk humaniora
– en arena för utmaningar och experiment)

The term ”Medical humanities” describes an in
ternationally vibrant and growing academic field 
comprising broad areas, such as therapeutic uses of 
arts in health, pedagogical interventions in the 
medical curricula, and critical resources for per
formance, ref lexivity and practice. This introduc
tion gives an overview of the debates and critiques 
involved in the pedagogical uses and also a discus
sion about medical humanities’ critical potential 
for multi and interdisciplinary research.
 The Medical Humanities network at Umeå 
University is presented, together with introduc
tions to seven articles from different humanistic 
disciplines at Umeå University.

Britta Lundgren is professor of Ethnology at the de-
partment of Culture and Media Studies, and the coor-
dinator of the Medical Humanities network at umeå 
university, umeå, Sweden. She is currently working 
with the project “Epidemics, Vaccination, and the 
Power of narratives”, financed by the Marcus and 
Amalia Wallenberg Foundation.



A virus exists only to find a carrier and reproduce. That’s all it 
does and it does it quickly. It has no political views, it has no reli-
gious beliefs, it has no cultural hang-ups. And it has no respect 
for a badge. It has no concept of time or geography. It might as 
well be the Middle Ages, except for the convenience of hitching 
a ride on a metal tube f lying from meal to meal to meal. That’s 
how a plague begins.

The Strain, Episod 1

nledningscitatet ger uttryck för två diametralt olika 
föreställningar om epidemier och deras spridning. 
Å ena sidan framstår epidemier som en autonom 
företeelse, oberoende av kultur och samhälle: It has 

no political views, it has no religious beliefs, it has no cultural 
hang-ups. Å andra sidan kan epidemier inte spridas utan 
mänsklig medverkan; virus behöver en värd. Citatet ger 
en modern människas syn på epidemier och deras sprid-
ning, en naturvetenskapligt motiverad orsaksbeskrivning 
som hade varit omöjlig före sekelskiftet 1900.

Om vi stället för epidemi säger pest, väcks kanske asso-
ciationer till äldre tider, till bibliska straff och våldsamma 
umbäranden där gud, människa och kultur är högst när-
varande, där ingen smitta uppstår ur tomma intet. Mest 
av allt torde sådana konnotationer knytas till den epi-
demi som går under namnet digerdöden, utan tvivel den 
mest kända av alla pestepidemier som har drabbat värl-
den. Sannolikt började epidemin i Kina 1334, varefter 
den spred sig över världen under loppet av knappt två 
decennier. Enligt vissa beräkningar utplånades mer än 
halva Europas befolkning (Quah & Heggenhougen 
2008:110 ff).

Den aktuella bakterien – yersinia pestis – är högst när-
varande i många länder även i vår tid. För inte länge se-
dan upptäcktes nya antibiotikaresistenta stammar (Quah 
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& Heggenhougen 2008:110 ff). Än i dag 
utgör därför böldpesten ett reellt hot, och 
det finns skäl till att den fortfarande fram-
manar rädsla och inspirerar till jämförelse 
när vi står inför hot om nya epidemiut-
brott.

Hur uppfattades då pesten under tidi-
gare epoker? Med hjälp av lärda medeltida 
skildringar av digerdöden samt svenska 
sägner, vill vi i denna artikel beskriva och 
diskutera föreställningar om digerdödens 
orsaker och frågan om skuld.

Medan de samtida skildringarna av di-
gerdöden härrör från medeltidens lärda 
skriftspråkliga kultur med stark anknyt-
ning till kyrkan och den antika kunskaps-
traditionen, bygger det senare svenska 
materialet på muntlig tradition, har fast 
förankring i folktro och folkmedicin, och 
är upptecknat många sekler efter digerdö-
den. Det är därför ingen överraskning att 
porträtten av digerdöden skiljer sig från 
varandra. Det intressanta i detta samman-
hang är emellertid på vilka sätt de skiljer 
sig åt och vilka konsekvenser detta har 
för etiologin, alltså för synen på sjukdoms-
orsakerna.

Det finns ett stort antal bevarade me-
deltida medicinska skrifter som relaterar 
till digerdöden, däribland medicinska verk 
som tar upp pestens orsaker. Pesten sågs 
emellertid inte bara som ett medicinskt 
fenomen. Akademiska verk var alls inte de 
enda källorna för medicinsk information, 
utan rådgivning kunde fås även i texter 
skrivna för en bredare publik, som poesi, 
predikningar och uppenbarelser.

Sägenmaterialet kommer från Dialekt- 
och folkminnesarkivet i Uppsala (nuva-
rande SOFI) som 1938 skickade ut en frå-
gelista om farsoter. Svaren utgör en fyllig 
samling med sägner om digerdöden. In-
formanterna hörde undantagslöst till den 
äldre generationen när uppteckningarna 

gjordes, varför man kan anta att de före-
ställningar som meddelas hör 1800-talet 
till, men som genom informanterna över-
lever långt in på 1900-talet, om än bara 
i deras individuella repertoar. Sägnerna i 
den form de upptecknades har säkerligen 
färgats av senare pestutbrott (se t.ex. Pers-
son 2006:10). Hursomhelst anknyts säg-
nerna explicit till digerdöden, och det in-
tressanta i just detta sammanhang är att 
de därigenom speglar föreställningar om 
denna.

Orsaksföreställningar
gör världen begriplig och
hanterlig

Kanske är det i olika orsaksföreställningar 
som vi tydligast kan se hur kulturen på-
verkar sjukdomssynen. Kognitivt hjälper 
de oss att förstå verkligheten och ordna 
den utifrån kulturellt accepterade princi-
per (se t.ex. Alver & Selberg 1990:369 f; 
Sachs &Uddenberg 1988:17 ff; Westum 
1999:128 ff).

En orsaksförklaring kan också invol-
vera etiska och religiösa dimensioner, vil-
ket vi kommer att visa i det följande. Men 
orsaksföreställningar fyller också en prak-
tisk funktion: om man har klarlagt sjuk-
domens orsak har man också tagit ett 
 första steg mot att hitta bot. I dessa av-
seenden finns ingen skillnad mellan mo-
dern biomedicin, medeltidens lärda medi-
cin och folkmedicinen.

Sjukdomssynen
bland medeltidens lärda

Det övernaturliga spelar en avgörande roll 
i medeltidens medicin. För att förstå det 
övernaturligas roll, måste man inse att det 
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inte fanns någon egentlig gräns mellan 
medicin och religion; dessa var inte ens 
konkurrerande storheter. Snarare förhöll 
det sig så att medeltida religion och medi-
cin utgjorde en konceptuell enhet både 
reellt och språkligt, vilket tog sig uttryck 
i att medicinen och religionen delade 
många ord och begrepp. Ord som laster 
och dygder kan användas i beskrivningar 
av den mänskliga kroppen och organens 
egenskaper, liksom i beskrivningar av 
mediciner och fysiologiska processer. På 
samma sätt kan vissa örter och andra bo-
temedel beskrivas som välsignade, medan 
andra betecknas som onda.1

Principiellt finns det tre olika orsaks-
modeller i medeltidens medicin som för-
klarar varför sjukdom uppstår: övernatur-
liga krafter, astrologiska förhållanden och 
kroppskonstitution. Under medeltiden 
betraktades dessa orsaksförklaringar var-
ken som motsägelsefulla eller varandra 
uteslutande; i pestlitteraturens etiologiska 
resonemang framgår det tydligt att olika 
orsaksmodeller går in i varandra antingen 
implicit eller explicit.

Syndens lön
Pesten var inte bara brutal, utan också ur-
skillningslös, varför den ofta beskrevs som 
en kollektiv bestraffning för kollektiv 
synd. Alltså borde boten sökas i kollektiva 
åtgärder. Vissa skribenter framhåller bön 
och gudstjänst, såväl förebyggande som 
helande, medan andra förordar processio-
ner för att avhjälpa situationen. Ärkebis-
kopen av York, William Zouche, beord-
rade exempelvis att fromma processioner 
skulle genomföras i stiftet två gånger i 
veckan för att Gud skulle vända sin vrede 
från folket, undanröja pesten och driva 
bort smittan. Hos samme ärkebiskop 
finns också spår av en annan typ av etio-
logi, exempelvis när han beskriver ”hur 

stor dödlighet, pest och infektion i luften 
nu hotar olika delar av världen”. Här ak-
tualiseras miasmaidén, alltså tanken att 
smittan finns i dålig luft och sprids med 
elakartade vindar. Till slut är det ändå den 
övernaturliga dimensionen som segrar: 
”detta är helt säkert orsakat av männi-
skornas synder” (Horrox 1994:111).

En kollektiv synd som ofta utpekas är 
högmodet; en del författare pekar i detta 
sammanhang särskilt på tornerspelen och 
samtidens mode. I Edmund Leversedges 
uppenbarelse från 1400-talet skildras en 
döende mans visioner (Nijenhuis 1990: 
109). Edmund hade insjuknat och det är 
förstås inte möjligt att ställa någon säker 
diagnos, men det mycket hastiga sjuk-
domsförloppet och de symptom som be-
skrivs, sammanfaller väl med böldpest: 
ansiktet var blekt, tungan svullen, och den 
fruktansvärda smärtan, som förmodligen 
berodde på bölderna, drev honom till van-
vett. Orsaken till hans sjukdom var hög-
mod, enligt berättaren. Högmodet rege-
rade allmänt i hela England. Gud var 
myc ket missnöjd med detta, och Edmund 
hade syndat genom sin extravaganta kläd-
sel – korta dräkter och åtsittande jac- 
kor, långt hår och spetsiga skor (Nijenhuis 
1990:109).

Liderligheten intog dock en särställ-
ning, eftersom denna synd gjorde kroppen 
särskilt mottaglig för pest. Sexuellt um-
gänge höjde kroppstemperaturen, vilket 
medförde att porerna öppnades och då 
blev mer mottagliga för den sjukdoms-
alstrande luften. Samma risk kunde även 
uppstå vid kroppsliga ansträngningar som 
exempelvis övermåttligt badande, ätande 
och drickande (Matheson 2006:588).

Åter andra anser att pestsmittans sprid-
ning bör förklaras med det utbredda kät-
teriet. Redan på 1000-talet omtalades 
kätteri med metaforer som infektion och 
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smitta, vilket blev allt mer vanligt i och 
med digerdöden. De protoprotestantiska 
kättare i England, som gick under namnet 
lollarder, kom att få skulden för smittans 
spridning (Horner 2006:192).

Himlakroppar, kroppsvätskor och dålig luft
Den förödelse som följde på pestsmittans 
spridning föranledde dåtidens läkare att 
vända sig mot himlen. Astrologin var väl-
etablerad inom den medeltida medicinen, 
och stjärnornas placering vid en männi-
skas födelse ansågs påverka hennes fysio-
logi. Allt som fanns på jorden och i luften 
sågs som kombinationer av de fyra ele-
menten: luft, eld, jord och vatten. Dessa 
element bestod i sin tur av en kombina-
tion av motsatser – varmt och kallt, vått 
och torrt. På samma sätt bestod varje pla-
net av en kombination av dessa motsatser, 
och så var det också med varje enskild 
person. Människan utgjordes nämligen av 
en blandning av vätskor: blod, svart galla, 
gul galla och slem, vilka återspeglade de 
fyra elementen och samtidigt dessas mot-
satser. Planeternas placering vid männi-
skans födelse påverkade vätskornas ba-
lans.

Enligt en skrivelse från den medicinska 
fakulteten i Paris 1348 uppstod diger-
döden under en alldeles särskilt elakartad 
konjunktion mellan Saturnus och Mars 
1345. Denna konjunktion resulterade i 
stark sydlig vind, och luften blev elak artad 
och skadlig för människans natur (Horrox 
1994:160). En liknande förklaring ges i 
den populära religiösa skriften Piers Plow-
man av William Langland: ”Dessa far-
soter fick vi för våra synders skull/Och 
lördagskvällen blåste sydvästvinden/På 
grund av vårt högmod och inget annat 
skäl” (1995:62).

Även om eklektiska orsaksförklaringar 
i många fall var uppenbart okontrover-

siella i medeltidslitterturen, fanns det för-
fattare med mer bestämda åsikter. Prästen 
Thomas Brinton tvekar inte, utan hävdar 
att Gud är den främsta astrologen, varpå 
han lämnar en hånfull kommentar:

Låt dem som säger att pesten beror på plane-
terna och stjärnbilderna snarare än på männi-
skornas synder förklara vilken typ av planet 
som styrde vid Noas tid, när Gud dränkte hela 
världen förutom åtta själar, om det inte var ill-
viljans och syndens planet (Horrox 1994:145). 

Medeltidens förhållningssätt kunde ta sig 
uttryck i att humoralpatologiska resone-
mang kompletterades med miasmatiska 
orsaksförklaringar.2 Den mycket inflytel-
serika biskopen och författaren av lärda 
skrifter Isidor av Sevilla (cirka 560–636) 
ger exempel på detta i verket etymologia 
där han hävdar att pest uppstår till följd av 
dålig luft, men att den upprätthålls genom 
att tränga in i människans inre organ, så-
vida dessa är mottagliga för smittan, vil-
ket i sin tur är beroende av kroppsvätskor-
nas balans. Men, säger Isidor, inget av 
detta kommer att ske om det inte är guds 
vilja (Barney 2006:110). Astrologiska, 
miasmatiska och humoralpatologiska re-
sonemang till trots, ansågs ändå männi-
skan vara ansvarig för vad som hände 
henne. I syfte att förebygga pestens härj-
ningar gick medeltidens lärda därför till 
angrepp mot synd och ogudaktighet.

Isidors idéer antyder varför man antog 
att vissa individer klarade sig undan pes-
ten medan andra blev smittade, trots att 
alla var underkastade samma astrologiska 
influenser och samma luft. Orsaken finns 
på individnivå, anser både Isidor och Jo-
han av Burgund, som skriver att de perso-
ner vars vätskor står i motsats till den då-
liga luften ändå smittas (Matheson 2006: 
579). Konkret innebär detta att sangvini-
ker vars vätskor dominerades av det varma 



15I människan själv, eller utanför?

KULTURELLA PERSPEKTIV 2015:1

och våta, samt koleriker vars vätskor hade 
ett överflöd av det varma och torra, var 
mer mottagliga för pesten än andra.

Sjukdomssynen
i svensk folktro

Också inom folkmedicinen är medicinen 
en produkt av världsbild och verklighets-
uppfattning. Generellt sett sågs sjukdo-
mar som manifestationer av det över-
naturliga, vilket tog sig uttryck i rituella 
och magiska handlingar för att både före-
bygga och att bota sjukdom (Johannisson 
1990:28). I folkmedicinen kommer sjuk-
dom utifrån. Den är alltså inte inne- 
boende i människan, utan ett självständigt 
väsen eller en ande som måste fördrivas 
för att den sjuke ska bli frisk (Tillhagen 
1962:18).

Samtidigt är folkmedicinen ett öppet 
system som tar in nya idéer från olika håll. 
Föreställningarna är integrerade i ett kon-
tinuum av kulturströmningar där ett visst 
synsätt inte nödvändigtvis överges när 
man integrerar en ny idé. Exemplen är 
många på att förkristna idéer och riter 
 lever kvar i århundraden efter att Norden 
kristnades (Pleijel 1976:3 f; se även Wes-
tum 1999:29 f).

Pesten personifieras
I folktron spreds pesten inte från män-
niska till människa, utan genom varelser 
som var pesten. Pesten kunde anta olika 
skepnader, ibland i form av en man och 
en kvinna, ”Pesten och Pestilenta”. Andra 
gånger uppträdde pesten som ett skelett-
par, eller som i den mycket spridda före-
ställningen om en pojke och en flicka:

Pojken hade en rävsa [sic!]och f lickan hade en 
kvast. Ibland räfsade pojken och f lickan stod 
stilla, men ibland räfsade pojken och f lickan 

sopade. Till alla de ställen där dessa barn blivit 
sedda kom pesten. Där pojken räfsat där läm-
nades åtminstone någon vid liv, men där f lickan 
sopade, där dog alla (ULMA 16115).

I sägnerna om digerdöden ska uttrycket 
att pesten går, förstås helt bokstavligt. 
Mänskliga gestalter kunde också spela en 
mer indirekt roll i etiologin, nämligen 
som pestbärare med pesten i en säck, som 
släppte ut pesten när säcken vändes upp 
och ner. De kunde ha ett skräckinjagande 
djävulsliknande yttre, ”hovar i stället för 
fötter, spetsiga öron, glödande ögon eller 
vargtjutsliknande skratt” (ULMA 31892). 
Men de kunde också vara vackra eller fin-
klädda och därigenom bedra människor: 

En finklädd men fruktansvärt ful och vidrigt 
doftande man som bar på en kolsvart säck på 
sin rygg berättas ha skakat säcken väldeliga och 
högljutt yttrat häri saknas intet – dvs. i säcken 
– denna troddes innehålla pesten (ULMA 
31892).

Det heliga och det onda
Religiösa föreställningar, både kristna och 
icke-kristna, har satt avtryck i sägnerna. 
Precis som hos medeltidens lärda beskrivs 
pesten ibland som ett syndastraff, varför 
det enda som kunde hjälpa var att åkalla 
gud. Kontakten med det heliga är också 
förklaringen till att kyrkan själv, prästen 
och kyrkvaktmästaren kan mota pesten. I 
följande sägen handlar det om en rådig 
präst som möter pestparet med den för-
därvbringande påsen:

Kvickt som tanken nappade prästen till sig 
 påsen och stoppade in den i ett stort hål som 
fanns i skuggningsträdets stam. Pästbärarna 
varsnade tilltaget och fingo givetvis bråttom att 
krypa in i trädet för att återtaga sin dyrbarhet. 
Detta hade prästmannen räknat med. Kvickare 
än tanken stoppade han in en bastant träbit i 
hålet och på så sätt tilltäpptes, denna igen-
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pluggning har nog varit helt förgäves om inte 
prästmannen hade läst en ramsa ur de bort-
tagna moseböckerna och så totalförseglat träd-
hålet för de därinne fångna ondskefulla pest-
spridarna (ULMA 31892).

Kristendomens representanter spelar det 
godas roll i sägnerna, men det prästen här 
faktiskt gör, är att använda den mycket 
gamla förkristna metoden att sätta bort 
sjukdom i kombination med läsning från 
den så kallade svartboken, eller sjätte och 
sjunde Mosebok som det refereras till 
(Tillhagen 1962:109 f).3 Exempel på lik-
nande procedurer finns i f lera sägner.

Pestens etiologi handlar mycket om 
kampen mellan goda och onda makter, 
både kristna och förkristna. Djävulen och 
djävulsliknande varelser förekommer i 
egenskap av pestbärare och som pesten 
själv, liksom icke kristna andeväsen, som 
exempelvis byrået och gårdstomtarna. 
Denna kamp mellan det onda och det 
goda illustreras bland annat i en sägen 
från Jämtland:

Genom de milsvida skogarna kunde däremot 
pesten inte komma fram. Orsaken härtill på-
stods vara den att just här var det dels stig- och 
väglöst – dels fanns även ett f lertal goda makter 
vilka ju de pestförande hade stor rädsla – ja rent 
av skräck för att råka möta (ULMA 31892).

Människans synder, hennes fallenhet för 
högmod, girighet och liderlighet, utpekas 
i en del sägner som indirekt sjukdoms-
orsak. Det handlar då om att pestens 
kvinnliga inkarnation, Pestilenta, utnytt-
jade dessa mänskliga svagheter för att ta 
livet av den som inte kunde stå emot fres-
telse. Hon var mycket vacker och sökte sig 
gärna till ungdomars danstillställningar 
för att lura folk att dansa med sig, och hon 
omgav sig med dyrbarheter i form av 
”smycken, granna tyglappar o.d.”. Den 
som rörde vid henne eller hennes tillhö-

righeter ”var inom kort ett lik” (ULMA 
11901).

Spår av den lärda medicinen
Det finns inte många spår av lärd medicin 
i svenska sägner om pesten, men möjligen 
är det så att miasma-idén har vunnit visst 
inträde, alltså tanken att pesten bor i dålig 
luft och i vindar. Exempelvis beskrivs pes-
ten, liksom pestbärarna, ibland som illa-
luktande:

Man var nog övertygad om att pesten kunde 
taga sig fram över sjöar och f loder. Där var det 
ju såväl vind som vatten vilken förde fram de 
osynliga men oftast mycket illaluktande duns-
terna (ULMA 31892).

Även i denna skildring går f lera olika för-
klaringar in i varandra. Pesten är ett själv-
ständigt och viljestyrt väsen, som sam-
tidigt utgörs av illaluktande dunster, och 
som behöver hjälp av vind och vatten för 
att ta sig fram.

Sammanfattande
reflektioner

Skillnaderna är många mellan medelti-
dens lärdas syn på digerdöden och svensk 
folktro. En likhet finns dock i det eklek-
tiska och kumulativa förhållningssätt som 
präglar båda traditionerna, så den som 
 letar efter entydiga orsaksförklaringar, 
 letar förgäves. Den lärda medicinen ingår 
i ett kontinuum av idéer: humoralpatologi 
med rötter i den hippokratiska skolan, 
vidare förda av främst av Galenos och Avi-
cenna, blandas med astrologi och kristna 
förställningar. I folkmedicinen ser vi 
framför allt hur förkristna föreställningar 
finns sida vid sida med kristet tankegods, 
i de fall då inte de olika föreställningarna 
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går in i varandra i beskrivningar av pes-
tens orsaker.

En påfallande skillnad mellan de båda 
perspektiven ligger i medeltidens veten-
skapliga anslag, vilket av lätt insedda skäl 
saknas i det folkliga materialet. Medel-
tidens lärda försöker förstå pesten som 
feno men, de diskuterar och polemiserar, 
och försöker i detalj förklara hur sjukdo-
men tar sig in i människokroppen.

Vems skuld?
Den största skillnaden mellan de förhåll-
ningssätt som kommer till uttryck hos 
medeltidens lärda och i svensk folktro rör 
skuld. I sägnerna ligger sjukdomsorsaken 
utanför människan. Pesten ett självstän-
digt väsen, ibland explicit lierat med onda 
makter som ingen kan skydda sig mot. 
Pesten går dit den vill, förutsatt att något 
andeväsen eller någon naturkraft hjälper 
den, men det beror inte på människans 
göranden och låtanden. Offren är avper-
sonifierade och oskyldiga, förutom de 
gånger då de faller för de frestelser som 
pestens inkarnationer är skyldiga till. Att 
förlägga sjukdomsorsaker utanför den 
egna gruppen är för övrigt vanligt inom 
folkmedicinen. Språkligt manifesteras 
detta genom ord som finnskott och lapp-
skott som användes om hastigt påkomna 
sjukdomar som ryggvärk och bulnader, 
och som pekar ut samer och finnar som 
skuldbärare (Westum 1992:196 f). Den 
drabbade går fri.

Den medeltida medicinen sätter rela-
tionen mellan gud och människa i det 
etiologiska centrum. Både individer och 
kollektiv kan dra olycka i form av pest 
över sig själva och sitt land. De medeltida 
lärda ser alltså guds straff för människans 
synder som den yttersta orsaken till pes-
ten, men samtidigt uppstår pesten som ett 
resultat av människans synder. Den för-

medlas via luft, dimmor och vindar, den 
drabbar på grund av synd, ofta kollektiv 
synd, men endast om gud vill.

I medeltidens medicin finns ett syste-
matiskt tänkande och en ambition att för-
klara pesten. Detta gällde även fall där fel 
personer insjuknade, enligt alla kända 
kriterier. Detta berodde på att gud inte 
var helt ofelbar, utan missade målet. Ex-
empelvis beskrivs gud av Thomas Brinton 
som en bågskytt som ibland skjuter över 
målet. Han missar därför syndaren, och 
träffar i stället dennes far, mor eller någon 
annan närstående; ibland skjuter han till 
höger om målet och träffar en syndares 
son eller dotter eller en annan ung person; 
ibland skjuter han till vänster och träffar 
syndarens granne (Horrox 1994:146 f). I 
dessa fall blir alltså en överlevande skyldig 
till oskyldigas död.

*
Medeltidens och den svenska folktrons 
mycket konkreta tänkande kring pesten 
kan verka främmande i dag. Frågan är 
dock om det är så främmande? Kanske 
har vi än i dag svårt att tänka på virus och 
bakterier utan referens till avsikt och med-
vetenhet? Osynliga som de är för blotta 
ögat är de olika alla andra som hotar oss 
till livet; de förfaller abstrakta. Inled-
ningscitatets upphovsman anspelar på 
detta: de har ingen begreppsvärld, inga 
religiösa övertygelser eller kulturella före-
ställningar, men kan ändå åstadkom- 
ma död och förödelse. I slutet av citatet 
kommer dock en intressant vändning då 
författaren talar om ”the convenience of 
hitch ing a ride on a metal tube f lying from 
meal to meal to meal”. Plötsligt är det inte 
ett abstrakt okroppsligt fenomen vi har 
med att göra, utan en självständig varelse 
med förmåga att både lifta och söka upp 
måltider.
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Noter
1 Vissa medicinhistoriker vill inte tillmäta ord av 

den här typen moraliska konnotationer som ’gott’ 
eller ’ont’. I stället bör orden ses som neutrala de-
notationer av ’positivt’ och ’negativt’ (Demaitre 
1985:339). Andra medicinhistoriker framhäver 
dock religiösa innebörder i beteckningarna efter-
som medeltidens läkare levde i en religiös kultur 
(Ziegler 1998: 49–50; Grigsby 2004:53).

2 Humoralpatologin, som utvecklades av framför 
allt Hippokrates (460–377 f.Kr.), bygger på tan-
ken att människan består av fyra kroppsvätskor 
som måste vara i balans för hon ska bibehålla 
sin hälsa. Dessa vätskor, gul gall, svart galla, slem 
och blod antogs motsvara kombinationer av vär - 
me, köld, våthet och torrhet. Samma ursprung 
har idén om att epidemiska sjukdomar sprids via 
miasma, det vill säga giftiga gaser i luft och vindar 
(Gotfredsen 1973:53 ff.).

3 Sjätte och sjunde Moseböckerna refererar till 
medeltida skrifter med besvärjelser för ockulta 
syften. Dessa skrifter har följaktligen aldrig ingått 
i bibeln.

Referenser

Alver, Bente Gullveig & Selberg, Torunn, 1990. 
”Det er mer mellom himmel og jord”: Folks for-
ståelse av virkeligheten ut fra forestillinger om syk-
dom og behandling. Diss. Bergen: Etno-folk-
loristisk institutt, Universitetet i Bergen.

Barney, Stephen et al., 2006. The etymologies of 
Isidore of Seville. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.

Demaitre, Luke, 1985. “The description and diag-
nosis of leprosy by fourteenth-century physi-
cians”, i bulletin of the History of medicine (59), s. 
327–344.

Dunér, David & Persson, Bodil E.B. (red.), 2007. 
Farsoter. (Sydsvenska medicinhistoriska sällska-
pets årsskrift.) Lund: Sydsvenska medicinhisto-
riska sällskapet.

Gotfredsen, Edvard, 1973. medicinens historie. 
Tredie udgave. København: Nyt nordisk forlag 
Arnold Busck.

Grigsby, Bryon Lee, 2004. Pestilence in medieval 
and early modern english Literature. New York: 
Routledge.

Horner, Patrick J. (ed. and transl.), 2006. A maca-
ronic Sermon Collection from Late medieval eng-

land: Oxford bodley 649. Toronto: Pontifical 
Institute of Mediaeval Studies.

Horrox, Rosemary (ed. and transl.), 1994. The 
black Death. Manchester: Manchester Univer-
sity Press.

Johannisson, Karin, 1990. medicinens öga. Stock-
holm: Norstedts.

Langland, William, 1995. The Vision of Piers Plow-
man, ed. A. V. C. Schmidt. London: Every-
man.

Matheson, Lister M. (ed.), 2006. “John of 
Burgundy: Treatises on plague”, i Tavormina, 
M. Teresa (ed.), Sex, Aging, and Death in a me-
dieval medical Compendium: Trinity College 
Cambridge r.14.52, Its Texts, Language, and 
Scribe. Tempe: Arizona Center for Medieval 
and Renaissance Studies, s. 56–602.

Nijenhuis, Wiesje Fimke (ed.), 1990. The Vision of 
edmund Leversedge: a 15th-Century Account of a 
Visit to the Otherworld. Nijmegen: Catholic 
University.

Ottosson, Per-Gunnar, 1986. Pestskrifter i Sverige 
1572–1711. Linköping: Linköpings universitet. 

Persson, Bodil B.E., 2006. gud verkar med natur-
liga medel: Pestens härjningar i Skåne 1710–1713. 
Lund: Nordic Academic Press.

Quah, Stella R. & Heggenhougen, Kristian, 2008. 
International encyclopedia of Public Health. 
Amsterdam: Elsevier, s. 110–120.

Sachs, Lisbeth & Uddenberg, Nils, 1988. medicin, 
myter, magi: ett annorlunda perspektiv på vår 
sjukvård. Stockholm: Natur och Kultur.

Siraisi, Nancy G., 1990. medieval and early re-
naissance medicine: an Introduction to Knowledge 
and Practice. Chicago: University of Chicago 
Press.

Tillhagen, Carl-Herman, 1962. Folklig läkekonst. 
(2. uppl.) Stockholm: LTs förlag.

Westum, Asbjørg, 1992. ”Fransos och finnskott: 
Något om språklig projicering inom det folk-
medicinska ordförrådet”, i Persson, Gunnar & 
Edlund, Lars-Erik (red.), Language – the Time 
machine: Papers in Honour of bengt Odenstedt on 
the Occasion of his Sixtieth birthday, july 21, 1992. 
Umeå: Umeå universitet.

Westum, Asbjørg, 1999. ris, skäver och skärva: 
Folklig kategorisering av några barnsjukdomar ur 
ett kognitivt semantiskt perspektiv. Diss. Skrifter 
utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkmin-
nesarkivet i Umeå. Serie A. Dialekter nr 13. 
Umeå: Institutionen för nordiska språk, Umeå 
universitet.



19I människan själv, eller utanför?

KULTURELLA PERSPEKTIV 2015:1

Ziegler, Joseph, 2001. ”Medicine and immortality 
in terrestrial paradise”, i Biller, Peter & Ziegler, 
Joseph (eds.), religion and medicine in the 
middle Ages. Woodbridge: York Medieval Press, 
s. 201–242.

Ziegler, Joseph, 1998. medicine and religion c. 
1300: the Cause of Arnau de Vilanova. Oxford: 
Clarendon Press.

Summary

Plague, medicine and the Supernatural
in english and Swedish Sources
(I människan själv, eller utanför?
Föreställningar om pestens orsaker i lärda skrifter
och folktro)

The article examines how the causes of Black 
Death were conceived and discussed in two dis-
tinct contexts: learned sources from late medieval 

England and oral Swedish legends that were col-
lected and recorded many centuries after the out-
break. While focused on discussions of a particular 
disease – plague or what is known as the bacterium 
yersinia pestis – the geographical, chronological 
and material range enables a greater perspective 
upon the continuities and transitions of how theo-
ries of causality are framed. 
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nfluensapandemier, befarade likväl som faktiska, 
har i alla tider satt skräck i människor (jfr Dehner 
2012). De allra f lesta har aldrig själva drabbats av 
någon smitta så rädslan kommer sällan från egna 

erfarenheter av sjukdomen. Istället är det i huvudsak från 
de traditionella nyhetsmedierna, press, radio och TV 
som information hämtas vid en befarad kris eller ett 
hot (jfr Alcabes 2009; Ghersetti & Odén 2010). Tidi-
gare studier visar också att medierapporteringen har av-
sevärd inverkan på mottagarnas uppfattning om risker 
med sjukdomar och smitta (Evensen & Clarke 2012; 
Mandevill et al 2013). Detta gäller även den senaste 
pandemin, svininfluensan, trots att medielandskapet vid 
tiden för dess utbrott väsentligt hade förändrats av inter-
net (jfr Ghersetti & Odén 2010; Nerlich & Koteyko 
2012).

 Traditionella medier har, ända sedan de första dags-
tidningarna började massdistribueras i slutet av 1800- 
talet, ansetts vara samhällets snabbaste och mest vid-
sträckta distributör av samhällsinformation. För den 
stora majoriteten människor utgör nyheter i medier den 
mest betydelsefulla källan till information om omvärl-
den. Än i dag, när vi lever i en tid där nyheter kan produ-
ceras och mottas på många fler sätt än via press, radio 
och TV, har traditionella nyhetsmedier positionen som 
den först valda källan till information om omvärlden inte 
rubbats. (Facht 2012; Standard Eurobarometer 76 2011). 
Betydelsen av digitala nyhetsmedier ska fördenskull inte 
underskattas. Framför allt bland unga dominerar inter-
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net som först valda källa till information 
om omvärlden (Findahl 2012).

I dagligt tal om mediernas nyhetsinne-
håll uttrycks ofta en tro på att det me-
dierna skriver om, också har hänt och att 
ett citat i en nyhetsartikel verkligen är vad 
den intervjuade har sagt. Ofta tillskrivs 
också medierna ett demokratiskt uppdrag 
som de självklart förväntas leva upp till.

Medierna är förvisso en samhällelig 
kunskapsinstitution men de är långt ifrån 
en ensidig högtalare för myndigheter. De 
är i högsta grad en egen samhällsaktör 
som reflekterar och konstruerar den verk-
lighet som de berättar om. Nyhetsmedier-
nas sätt att fungera styrs av en mängd 
olika faktorer som till exempel ägarför-
hållanden, finansiering, politisk koppling 
samt, inte minst, medielogiken som på-
verkar, omformar och förändrar från en 
tid till en annan vad som berättas, och 
hur.

I den här artikeln redovisas en studie av 
hur dagspressen rapporterat om pan-
demier ifrån uppkomsten av masspridda 
dagstidningar och till idag, ryska snuvan 
(1889–1890), spanska sjukan (1918–1920), 
asiaten (1957–1958), hongkonginfluensan 
(1968–1970) samt svininfluensan (2009–
2010). Vilka betydelser kan sägas ha re-
producerats och vilka riskbudskap har 
spridits om pandemier i nyhetsmedier i 
modern tid? Har representationerna för-
ändrats över tid, och i så fall hur? Det 
övergripande syftet är att bidra till ökad 
kunskap om hur de villkor medierna ver-
kar inom, formar deras rapportering och 
därmed utövar inflytande över skapandet 
och upprätthållandet av betydelser och 
föreställningar.

Studien tar sin teoretiska utgångspunkt 
i diskursteori enligt Laclau och Mouffe 
(1985). Perspektivet implicerar ontolo-
giskt att den enda verklighet vi kan kom - 

ma i kontakt med är en socialt konstrue-
rad, dvs. medieberättelser kan aldrig ses 
som speglingar av händelser och fenomen, 
utan som konstruerade berättelser base-
rade på kulturella värden och föreställ-
ningar.

Diskurs är ett centralt begrepp inom 
den här teoribildningen och avser ett visst 
sätt att tala, skriva, tänka om ett fenomen 
eller en praktik som ständigt förhandlas, 
utmanas och begränsas av rådande makt-
ordningar. I den här studien är det ny-
hetsmediernas pandemidiskurs som un-
dersöks. De betydelser som skapas i en 
diskurs är alltid kontingenta och en fixe-
ring av dess innebörd i ett visst sociohisto-
riskt ögonblick görs enbart i analytiskt 
syfte. Trots att diskurser definieras som 
instabila och föränderliga, menar Laclau 
och Mouffe (1985) att man, åtminstone 
analytiskt, kan tala om att diskurser ut-
övar hegemoni, dvs. att en viss betydelse, 
eller diskurs, får tolkningsföreträde fram-
för andra. Detta tolkningsföreträde är 
dock ständigt utsatt för konkurrens från 
andra betydelseinnehåll.

En analys av en diskurs innebär en un-
dersökning av dess konstruktion. Centralt 
i analysen är hur ett tecken t.ex. ”influen - 
sa”, är sammanlänkat med andra tecken 
för att ge betydelse åt, beskriva och för-
klara ”influensa”, t.ex. ”härjar okontrol-
lerat” eller ”lindrig åkomma”. Denna 
samman länkningsprocesser, genom vilka 
det skapas enande betydelsejämkningar 
av de ingående tecknen, kallas ”artikula-
tion”. När begreppet ”pandemi” artiku-
leras med ”härjar” eller ”angriper” t.ex., 
laddas ”pandemi” med krigsmetaforer och 
all vår erfarenhet, kunskap och upplevel-
ser av krig.

Det studerade materialet är hämtat från 
dagens nyheter (DN), nyhetssajten dn.se 
samt länkade blogginlägg och kommen-
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tarer. Dagens Nyheter är vald som nyhets-
medium för att den är, och länge har varit, 
landets största dagstidning sett till sprid-
ning och utgåva. Dessutom är den det 
enda massmedium som har funnits under 
hela den undersökta perioden (1889–
2009). Material för de första fyra pan-
demierna samlades in under hela den tid 
som influensan rapporterades. Om en in-
fluensa uppträdde i f lera vågor så finns 
samtliga vågor av sjukdomen med i mate-
rialet. DN-material om svininfluensan 
hämtades från det digitala sökarkivet 
 Retriever via sökorden ”influensa*”, ”svin-
influensa*”, ”nya influensa*”, ”epidemi” 
samt ”pandemi”. Nyhetsrapporteringen på 
dn.se och länkade inlägg på sociala me-
dier har undersökts i sin helhet men en-
dast under tiden fram till dess att influen-
san blev pandemiklassificerad, dvs. till 11 
juni 2009. Nyhetssajten laddades ned tre 
gånger per dag för att se i vad mån ny-
heter, illustrationer, rubriker och länkade 
inlägg byttes ut oftare än i dagstidnings-
versionen.

Det stora f lertalet tidigare studier av 
medierapportering om influensahot och 
pandemier har rört svininfluensan och i 
viss mån fågelinfluensan och SARS, även 
om de aldrig utvecklades till pandemier. 
Nyhetsrapporteringen om svininfluensan 
anförs i somliga studier ha fokuserat en-
sidigt på sensationella aspekter och hävdas 
i andra studier ha varit nyanserad och 
adekvat. Ghersetti och Odén (2010) me-
nar att de svenska mediernas bild av svin-
influensan var övervägande alarmistisk 
och spekulativ. Allam (2009) menar att 
själva överflödet av nyhetsartiklar och 
noti ser om svininfluensan i sig skapade 
opåkallad alarmism i rapporteringen. 
Mediernas kopplingar till historiska pan-
demier anses av bl.a. Allam (2009), Alca-
bes (2009) och Vasterman (2013) ligga 

bakom alarmismen i svininfluensarappor-
teringen genom att de kulturella avtryck 
som de historiska berättelserna har lämnat 
reaktiveras vid ett nytt utbrott. Fogarty 
(2011), däremot, säger sig inte ha funnit 
några som helst belägg för att nyheterna 
om svininfluensan skulle ha varit sen-
sationssökande. Hilton och Hunt (2011) 
menar dessutom att medierna orättmätigt 
har anklagats för att överdriva och för-
vanska riskerna med svininfluensan.

Ryska snuvan
– en okontrollerbar naturkraft

Ryska snuvan, 1889–1890, är den första 
dokumenterade pandemin i modern tid, 
vilket kan förklaras av att det var första 
gången som en influensaepidemi gjorts 
till en riksangelägenhet (jfr Linroth 1890, 
Hays 2005, Elgh 2007) och att dagliga 
nyhetstidningar nyligen hade börjat mass-
distribueras till stora delar av befolk-
ningen.

Rapporteringen om influensan bestod 
huvudsakligen av uppgifter om dess geo-
grafiska spridning. Artikulerade uppräk-
ningar av platser dit smittan spridits sig 
och antalet insjuknade och döda, rada- 
des upp till långa ekvivalenskedjor av en 
okontrollerbar naturkraft som det inte var 
möjligt att vare sig stoppa eller skydda sig 
emot.

Den 23 d:s voro i Kristiania som angripna af 
epidemien anmälda 50 fullvuxne män, 52 qvin-
nor, 15 gossar, 16 f lickor och 4 hvilkas kön ej 
var uppgifvet. Enligt stadsläkarens i Köpen-
hamn berättelse förekommo under veckan till 
den 21 december 5 662 fall af inf luensa mot en-
dast 3500 den föregående veckan (27 december 
1889).

Den dagliga rapporteringen av influen-
sans framfart hänvisade till obestridliga 
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siffror och antal vilket kan sägas ha varit 
det enda man vid den här tiden kunde ut-
tala sig om när det gällde smittspridning. 

Ytterst lite var känt om hur smittan 
spreds mellan människor så all rapporte-
ring utöver geografisk spridning var mer 
eller mindre rimliga spekulationer. Synen 
på sjukdomars orsaker och smitta höll på 
att förändras radikalt vid den här tiden, 
från idén att sjukdomar spreds genom 
 miasma, dvs. sjukdomsångor och dålig 
luft, till kunskapen om det som idag kal-
las mikroorganismer (Skog et al. 2008). 
Men även om många vetenskapsmän 
 visste att det var mikroorganismer som 
orsakade sjukdomen så rådde inte hege-
moniskt erkännande för den kunskapen 
bland läkare på fältet. Dessa höll i hög ut-
sträckning fast vid den gamla förklarings-
modellen om miasma och den förkla-
ringen reproducerades också i nyhets rap - 
porteringen.

Det ligger ohelsa i luften, hvilken är tung och 
disig samt af en för årstiden ovanlig blidhet (4 
januari 1890).

Begreppet miasma används inte explicit i 
rapporteringen utan den kulturella före-
ställningen om misasma konstrueras ge-
nom artikulation mellan sjukdom/ohälsa 
och dålig luft.

Nyheter om ryska snuvan förankrades 
ofta i kunskap från tidigare pandemier 
och eftersom det vid den här tiden inte 
rådde någon strikt åtskillnad i nyhetsrap-
porteringen mellan tro och vetande 
(Schudson 1978), artikulerades ryska snu-
van lika ofta med faktauppgifter som med 
fiktiva berättelser.

Den första epidemi som omnämnes utbröt 
1733. Den 5 och 6 februari detta år hemsöktes 
Paris af en stark dimma. Den synes ha varit 
rent af otroligt tät. Den lade sig öfver staden vid 

5-tiden på eftermiddagarne och var då så tjock 
och mörk att man icke kunde se ljusen i de 
tända gatlyktorna. Alla som vågade sig ut hade 
lyktor med sig, och det var dock förenadt med 
stora svårigheter att hitta rätt. Vidare berättar 
Barbier att dimman ’bragtes oss af vindar från 
Tyskland, remplis de malignité (13 december 
1889).

I den här historiska anekdoten om en in-
fluensa på 1700-talet, som naturligtvis 
inte skulle betraktas som en nyhet i dag, 
görs också kopplingen till miasma via ar-
tikulation mellan den täta dimman och 
sjukdom som sägs färdas med vindarna.

Sammanfattningsvis kan rapporte-
ringen av ryska snuvan sägas ha konstrue-
rat och upprepat betydelsen av influensan 
som okontrollerbar naturkraft, karakteri-
serad av samma mystik och oförklarlighet 
som sagans berättelser och historiens 
anekdoter.

Spanska sjukan
– en gåtfull sjukdom
med gäckande orsaker

Strax före 1:a världskrigets slut, 1918, 
bredde den hittills allvarligaste influensa-
pandemin ut sig, spanska sjukan och den 
återkom i fyra vågor. DN:s rapportering 
börjar med några dagars raljerande över 
människors rädsla för de uppkomna för-
kylningssymtomen:

. . . tycks en massa gott folk ha börjat på sig 
själva upptäcka massor av symtom av den popu-
lära sjukdomen. Och så rusar man till läkaren 
bums. I nittionio fall av hundra kan emellertid 
läkaren konstatera att den ängsliga besökaren ej 
har det ringaste fel (11 juli 1918).

Ganska snart övergår dock rapporteringen 
till, i likhet med ryska snuvan, dagliga ar-
tikulationer av okommenterade uppräk-
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ningar av geografisk smittspridning och 
antalet smittade. Risken att drabbas av in-
fluensan framställs även under den här 
influensan som oundviklig.

. . . ingen epidemi i vanlig bemärkelse, utan en 
hela folket angripande panepidemi, oerhört 
svåråtkomlig tack vare den lätthet med vilken 
smittan sprider sig och den hemlighetsfullhet 
som ännu omger sjukdomsbakterien (10 augusti 
1918).

Vid spanska sjukans utbrott hade mycket 
hänt på medicinvetenskapens område och 
förhoppningarna var höga om att man 
snart skulle kunna bota influensor (Ma-
melund 1999, Åhman 1990), men än så 
länge visste man inte med säkerhet dess 
ursprung. Tidningen skrev förvisso om 
influensans orsaker men de orsaker som 
angavs var f lera och motsägelsefulla. Så-
väl baciller som kokker och loppor nämn-
des.

Spanska sjukan alltjämt en gåta. Ett stort antal 
fall som icke förorsakats av inf luensabaciller. 
Ett slags ännu obestämda kokker är möjligen 
sjukdomsorsak (2 augusti 1918).

Spanska sjukan spritts genom loppor. Åtskil-
liga Köpenhamnsläkare betecknar denna teori 
såsom möjlig (22 januari 1919).

Utan säker kunskap om sjukdomens upp-
komst och bot så fanns inget annat att 
göra, skriver DN . . . än resignera och vänta 
på att sjukdomen skall hinna rasa över (10 
augusti 1918).

Det som kanske mest av allt gäckade 
läkarvetenskapen var hur det kom sig att 
unga, friska män drabbades i särskilt hög 
utsträckning av sjukdomen. Det spekule-
rades både om att unga kroppar hade så 
mycket motgift att den förgiftades när 
den gick i försvar mot inkommande bacil-
ler och om att unga kroppar hade alldeles 

för lite motgift. Frågan som man än idag 
inte med säkerhet kan besvara, uttrycktes 
med ovanligt korta och slagkraftiga rubri-
ker, som till exempel: Varför angripas en-
dast unga personer? (4 augusti 1918) och 
Varför duka de kraftigaste under? (14 april 
1919).

Man kan övergripande säga att den 
ödesmättade dramatiken var nedtonad 
men influensan beskrevs fortfarande som 
en gåtfull sjukdom med gäckande orsa-
ker.

Asiaten – kontrollerbar
influensa

I de första rapporterna om asiaten 40 år 
senare, 1957–1958, artikulerades influen-
san inledningsvis med svårhejdad geogra-
fisk spridning och bristande kunskap om 
hur den smittar.

I själva verket vet man ingenting om hur smit-
tan vandrar och man vet inte heller varför ett 
visst virus plötsligt uppträder på en viss plats 
för att sen ”hålla sig lugnt” i åratal (6 juni 
1957).

Men redan efter en månad ersattes ny-
heterna av lugnande försäkringar om att 
myndigheter och sjukvård hade läget un-
der kontroll och att medborgarna tryggt 
kunde lita på det framväxande välfärds-
samhället.

. . . vi är så mycket bättre ställda nu än 1918–
1919. Andra goda skäl är att världen just nu inte 
är uthungrad och utarmad efter ett krig och att 
inte bara levnadsstandarden utan också folk-
upplysningen och den allmänna hygienen står 
så mycket högre nu (15 augusti 1957).

Den medicinska vetenskapen hade nu 
gjort stora landvinningar. Antibiotika och 
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vaccin var de manifesta bevisen för kun-
skap om, och kontroll av, sjukdomen. Ny-
hetsartiklar om vaccinet artikulerades 
med positiva omdömen om dess verkan. 
Vaccinet sägs ha . . . hög effekt (28 januari 
1958) och det rapporteras att:

Sveriges förråd av antibiotika och vår inhemska 
produktion anses vara tillräckligt stora utan att 
särskild lagring skall behöva ske (15 augusti 
1957).

Välfärdssamhället och tillgången på vac-
cin kan sägas ha skapat en anda av tilltro 
och tillit till de svenska myndigheternas 
kontroll över sjukdomen.

Rapporteringen är vid den här tiden, 
på det hela taget, nyanserad och den ökade 
kunskapen medförde också att tidningen 
började kunna ge råd om hur man kunde 
undvika att bli smittad.

Ett gott råd i inf luensatider: Undvik att ta folk 
i hand och stå ej för nära dem ni talar med (19 
oktober 1957).

Sammanfattningsvis kan rapporteringen 
av asiaten sägas utgöra en enda lång skild-
ring av välfärdssamhällets vederhäftighet. 

Hongkonginfluensan
– ett lindrigt virus,
lätt att förebygga

Redan 10 år efter asiaten, 1968, dyker 
nästa pandemi upp, hongkonginfluensan. 
Med erfarenheterna från asiaten i färskt 
minne artikuleras också den här influen-
san med försäkringar om att Sverige är 
rustat, vaccintillgången är god och sjuk-
vården kompetent.

Överhuvud taget skrivs det inte längre 
om risker för den enskilda individen. Inte 
heller förekommer råd om hur individen 

kan skydda sig mot smitta. En anledning 
kan tänkas vara att det vid den här tiden 
anses vara allmänt känt att sjukdomen 
smittar och hur man skyddar sig. Där emot 
uppträder en ny typ av risker i rapporte-
ringen. Det är nu landets industri och nä-
ringsliv som sägs löpa risk att bli utslaget 
på grund av influensan.

Landets industrier beräknas göra förluster på 
miljontals kronor på grund av den höga från-
varofrekvensen. /. . ./ Det är värre än vi någon-
sin varit med om . . . (5 februari 1969).

På det hela taget kan rapporteringen sägas 
ge uttryck för att influensan är så ofarlig 
för människor och så oväsentlig som sam-
hällsfenomen att den knappt ens lever upp 
till kriterierna för vad som är att betrakta 
som en nyhet och följaktligen också är 
mycket sparsamt rapporterad i DN.

Svininfluensan,
en apokalyptisk pandemi
– den första fasen2

År 2009, när rapporteringen om svinin-
fluensan tar sin början har nyhetsmedie-
landskapet väsentligt förändrats. Public 
service-monopolet har avskaffats och in-
ternet har fått en stor plats i människors 
dagliga mediekonsumtion med allt vad 
det innebär av tillgång till tryckta tid-
ningarnas nätversioner och möjligheten 
att starta egna nyhetssajter utan krav på 
utgivningstillstånd. Annonsfinansierade 
gratistidningar har vidare blivit ett kon-
kurrenskraftigt alternativ till dagstid-
ningsprenumerationer vilket anses ha lett 
till att jakten på att locka läsare har blivit 
ett allt viktigare kriterium för vad som blir 
nyheter och hur de berättas (jfr Strömbäck 
2000). Kommersialiseringen sägs också 
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vara orsaken bakom den ökade använd-
ningen av sensationshöjande språk, mins-
kad användning av källor och istället ökat 
utrymme för journalisters egna tolk-
ningar.

Den hegemoniska harmoni som rådde 
i berättelserna om människans kontroll 
över influensan under 1960-talet har nu 
förändrats helt. De första månaderna 
innan influensan blir pandemiklassad är 
ödesmättade farhågor, liknande rapporte-
ringen om ryska snuvan, tillbaka. Under 
rapporteringens första vecka anslår dess-
utom DN dagligen ett mittuppslag till 
artik lar med spektakulära rubriker och 
bilder om influensan. Uppslaget inramas 
med en heldragen tjock svart linje med 
kulturella artikulationer till död och sorg. 
Okommenterade uppräkningar av geo-
grafisk spridning och antal insjuknade 
och döda staplas på varandra som i det här 
exemplet.

Hittills har 40 fall av svininfluensa konstaterats 
i USA. De smittade är lokaliserade till New 
York, Texas, Kalifornien och Ohio (28 april 
2009).

Trots att journalisterna själva skriver: ”Pa-
nik är ett större hot än smitta” (dn.se 25 
april 2009) präglas ändå rapporteringen 
under den första tiden av braskande rubri-
ker och alarmistiska ingresser om medi-
cinvetenskapens osäkerhet och samhällets 
bristande kontroll som till exempel: ”alla 
måste förbereda sig omedelbart” (29 april 
2009) och ”Ödsligt i stängt Mexiko City” 
(1 maj 2009).

Dn.se:s rapportering omfattar ett ut-
snitt av papperstidningens mest spek-
takulära rubriker och bilder. Under den 
första veckans rapportering till exempel 
utgörs svininfluensa-nyheterna i dn.se av 
exakt samma artiklar som publiceras på 

DN:s svart-inramade helsida. Det mate-
rial som finns på dn.se finns också i DN, 
men allt i DN finns inte på dn.se. Nyhe-
ternas innehåll på dn.se förändrades inte i 
någon större utsträckning under en dag 
trots möjligheten till ständigt nya upp-
dateringar. Artiklar och notiser f lyttas 
 ibland ned i f lödet eller tillbaka upp igen 
med ny rubrik eller ny bildsättning, men 
samma redaktionella innehåll.

Det var framför allt bildsättningen som 
artikulerade svininfluensan med en ödes-
diger apokalyps. Närbilder av människor 
med ansiktsmasker var det, utan tvekan, 
vanligaste sättet att illustrera nyhetsartik-
lar om influensan (dn.se 24 april 2009) 
och foton av knäböjande människor med 
knäppta händer som i bön riktade blicken 
mot himlen, var återkommande (27 april 
2009).

Redan på rapporteringens tredje dag 
kopplade tidningen ihop svininfluensan 
med kunskap och minnen från den hittills 
största medicinska katastrofen i sedan di-
gerdöden, spanska sjukan.

Under nutidshistoriens värsta pandemi, span-
ska sjukan 1918–1920, dog 50 miljoner män-
niskor. I Sverige dog 35 000. De f lesta var unga 
vuxna. Det finns obehagliga likheter mellan 
spanska sjukan och den nu aktuella inf luensan 
(28 april 2009).

Influensans hotfullhet uppvägdes inte 
heller, som vid de två tidigare pande-
mierna, av läkarvetenskapens eller myn-
digheters lugnande uttalanden. Även om 
det är hälsovårdsmyndigheter, läkare och 
forskare som i huvudsak refereras i ny-
hetsartiklarna så förekommer inte, under 
den här första fasen innan influensan blir 
pandemiklassad, några nyanserade röster 
från experter.

Endast i en artikel på dn.se under den 
här perioden nyanseras rapporteringens 
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skrämmande uttryck och det är då DN:s 
egen vetenskapsjournalist som via en chatt 
svarar på läsarnas oroliga  frågor: Frågor 
och svar om svininfluensan (dn.se 27 april 
2009). Den enda gång som en läkare ut-
talar sig utifrån sin kunskap och erfaren-
het under den här tiden, uttrycker han sig 
i ett eget skrivet inlägg i domedagslik-
nande uttryck.

Oavsett om det visar sig vara en ny pandemi 
 eller ej så borde det vara en väckarklocka som 
ljuder så högt att världssamfundet, inklusive 
Sverige, måste inse att det är en ödesfråga för 
framtiden och agera nu (DN 28 april 2009).

Sammantaget kan rapporteringen av svin-
influensan i DN och dn.se under de första 
månaderna sägas ha förankrats i och arti-
kulerats med reminiscenser från ryska 
snuvans och spanska sjukans rapportering 
av en okuvlig och okontrollerbar natur-
kraft, trots läkarvetenskapens, vid den här 
tiden, vittgående kunskaper om influen-
sors orsaker, smittsamhet, prevention och 
bot.

Medierna skrämmer
för att få sälja lösnummer

Förutom den nya typen av nyhetsflöde på 
internetsajter som för första gången före-
kom under rapporteringen av svininfluen-
san, länkades också inlägg och kommen-
tarer från sociala medier till dn.se. I dem 
förekom, förutom inlägg om influensans 
spridning, smittvägar och vaccin, mest av 
allt kommentarer om mediernas sätt att 
rapportera om influensan. Det uppkom 
en metadiskurs där många skribenter 
 ansåg att medierna med flit spred oro och 
rädsla för att locka läsarna att söka mer 
information och därigenom köpa lösnum-

mer av tidningen. ”Hysterin är skapad av 
media för att skapa intresse och sälja lösnum-
mer” (a MadMan’s point of view, Pande-
min är här, 11 juni 2009), är ett vanligt 
uttalande. Lösnummerförsäljning anses 
vara journalister och redaktioners driv-
kraft i nyhetsrapporteringen och en kausal 
relation mellan nyhetsrapportering och 
lösnummerförsäljning framställs som en 
hegemoniskt delad övertygelse, något som 
alla vet. Dessutom sägs det vara precis den 
här typen av rapportering man som läsare 
självklart kan förvänta sig av nyhetsme-
dierna.

Media lyckas varje gång det handlar om en 
fråga an den här arten att blåsa upp det hela till 
nivåer som inte motsvarar några rimliga pro-
portioner (Signerat/Kellberg, Jag har drabbats 
av resistens, 27 april 2009).

Kritiken av att nyhetsrapporteringen sägs 
skapa rädsla, åtföljs ofta av uttalanden om 
vad och hur medierna borde göra.

Pandemi skriker kvällstidningarna! Av någon 
anledning ser media det allt oftare som sitt an-
svar att sprida panik i istället för korrekt infor-
mation som ger en realistisk bild av risker och 
vilka åtgärder som krävs. Lösnummer förefaller 
viktigare än en ansvarsfull journalistik (Dacke-
fejden, Pandemi! Panik!, 28 april 2009).

Korrekt information sägs i exemplet ovan 
vara det som journalister borde ägna sig 
åt, och det sägs till och med vara deras an-
svar, säger andra:

”Journalister har ett ansvar för att sålla bland 
världens nyheter och ge oss så korrekt och bra 
information som möjligt för att stötta demo-
kratin” (a MadMan’s point of view, 11 juni 
2009).

Blogginläggen kritiserar således framför 
allt mediernas sätt att rapportera om in-
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f luensan och kallar det för hype, överdrift 
och hysteri. Mot denna så kallade an-
svars lösa nyhetsjournalistik ställs ett upp-
drag som nyhetspressen sägs ha, i demo-
kratins tjänst för allmänhetens bästa.

Slutdiskussion
– Från okontrollerbar naturkraft 
till apokalyptisk pandemi

Den här exposén över 120 år visar hur ny-
hetsrapporteringen om pandemier har 
förändrats över tid. Tendensen i rapporte-
ringen har gått från berättelser om okon-
trollerbar och mystisk smitta under ryska 
snuvan (1889), till förtroendeingivande 
skildringar av läkarvetenskapens kompe-
tens och samhällets pålitlighet under 
hongkonginfluensan (1969). Därefter, 
2009, vid svininfluensans utbrott sker 
ett trendbrott.

Nyhetsberättelserna liknar åter igen 
Dagens Nyheters dramatiska domedags-
profetior från 120 år tidigare. Då, 1889, 
var de medicinska kunskaperna om in-
fluen sans orsaker och spridning ännu små 
och dagstidningen som massdistribuerat 
nyhetsmedium relativt nytt. Vid svin-
influen sans utbrott däremot var sjuk-
domens  uppkomst och smitta välkänd, 
vaccinpro duk tionen storskalig och dags-
tidningen sedan länge etablerad som all-
mänhetens främsta, källa till information 
om omvärlden, trots konkurrensen från 
internets ständiga nyhetsuppdatering. Vad 
var det då som gjorde att rapporteringen 
var likartad?

 En förklaring kan vara att vad som blir 
nyheter och hur de utformas beror på 
många olika, ofta motstridiga, intressen. 
Inte minst handlar det om konkurrensen 
mellan nyhetspressen som informations-

kanal och som företag med marknadseko-
nomiska villkor. Sett i det här ljuset är det 
resultatet av kampen mellan dessa två in-
tressen som manifesteras i svininfluensa-
rapporteringens likhet med ryska snuvans 
och rapportering, trots att förutsättning-
arna för en folkhälsomässigt saklig, och 
lugnande rapportering av svininfluensan 
aldrig tidigare varit bättre. Det är således 
skälen till de likartade skildringarna som 
är olika. Den ödesmättade, dramatiska 
rapporteringen av ryska snuvan kan i hu-
vudsak härledas från den tidens bristande 
medicinvetenskapliga kunskap. Svinin-
fluensans apokalyptiska alarmrapporte-
ring, de första månaderna, däremot skulle 
kunna förklaras av de sensationshöjande 
medel som nyhetsjournalistiken tagit till i 
den allt hårdnande konkurrensen mellan 
medieföretag om läsarnas uppmärksam-
het.

Nyhetspressen har förvisso alltid, till 
skillnad från TV och radio, sagts stå fria 
från statens överinseende genom att de 
varit och är vinstdrivande företag. Samti-
digt har det, under alla år som medierna 
existerat, funnits en hegemonisk överens-
kommelse om att medierna har ett upp-
drag i demokratins tjänst att verka för det 
allmännas bästa (jfr de Tocqueville 
1994/1835, SOU 1975, SOU 1992). I de 
sociala mediernas metadiskurs kontraste-
ras dessa båda intressen. Det antaget an-
svarsfulla i det demokratiska uppdraget 
ställs mot det rakt motsatta i att nyhets-
verksamhet bedrivs som marknadsekono-
miskt företag.

Medierna borde ägna sig åt ”ansvarsfull 
journalistik” (Dackefejden, Pandemi! Pa-
nik!, 28 april 2009) istället för att öka sin 
”lösnummerförsäljning”  (Jinges web och 
fotoblogg, Trött på svinpesten, 30 april 
2009).

Men det finns inte något nyhetspres-
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sens uppdrag, utfärdat av någon. Det rör 
sig snarare om ett socialt avtal (Strömbäck 
2005) som alla inblandade parter ställer 
upp på. Nyhetsmedierna förbinder sig 
inte, på samma sätt som public service-
medierna, att rapportera i demokratins 
tjänst och det finns ingen instans som 
drar in en tidnings utgivning av detta skäl. 
Ändå lever föreställningen om det demo-
kratiska uppdraget så starkt att det före-
kommer som sanning, inte bara i sociala 
medier utan också inom medieforskning 
och bland publicister själva. DN:s nyhets-
rapportering om svininfluensan kan ses 
som ett exempel på hur marknadsekono-
miska villkor kan komplicera och försvåra 
det underförstådda demokratiska uppdra-
get.

Inte desto mindre är det här den verk-
lighet som nyhetspressen verkar inom. 
Medierna överför inte, eller översätter, 
kunskap till mottagare utan är i högsta 
grad själva en aktiv medskapare av bety-
delser som får reella konsekvenser långt 
bortom medielogikens retorik. I vad mån 
sociala mediers metakommunikation 
kom mer att bjuda motstånd, förändra och 
omforma nyhetsjournalistiken återstår att 
se och blir en intressant fråga att följa de 
närmaste åren.

Noter

1 Artikeln är en bearbetning av resultatet från en 
del av projektet ”Historiska influensapandemier 
som kunskapskälla för beredskapsplanering”, med 
projektledare Fredrik Elgh. För väsentliga bidrag, 
tack till Fredrik Elgh och Helena Palmgren vid 
institutionen för klinisk mikrobiologi samt As-
bjørg Westum vid institutionen för språkstudier, 
samtliga från Umeå universitet.

2 Från sensommaren 2009 ändrade rapporteringen 
av influensan fokus och kom i huvudsak att handla 
om vaccin och vaccinering.
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Summary

Exaggerated alarm or Fatal Flu
a study of news Media reporting
on influenza Pandemics
(Överdrivet alarm eller ödesdiger influensa
En studie av nyhetsrapporteringens (re)produktion
av betydelser om influensapandemier)

Media reporting plays a key role in the general 
public’s perception of the risk of pandemics. The 
majority of Swedes have never had a pandemic f lu. 
Instead they recieve their experiences and opinon 
från news media. The public cannot take for 
granted that the news mirror the spread and risks 
with a f lu. Media are guided by other principles 
than retelling an event. Ownership, finances and 
media logic are some of the variables that deter-
mine media content. This study examines with the 
discourse analytical tool of articulation, how his-
toric pandemics have been represented in a printed 
daily news press (Dagens Nyheter), the only Swed-
ish news medium that has been active during the 
entire studied time period, 1898–2009. The aim is 
to contribute to better understanding of how me-
dia logic and other guiding variables shape content 
and thereby have an impact on cultural meanings 
and notions. The result shows that the representa-
tion has moved from reports of an uncontrollable 
force of nature (1898) to medical science and soci-
ety’s control (1969) and, in 2009, back to reports 
about the swine f lu as an apocalyptic catastrophe. 
One possible explanation can be that different 
variables are governed by different, and, compet-
ing interests. Even if the reporting is alarmistic 
both in 1898 and 2009, the reasons may differ. 
This study shows the effect on the pandemic re-
porting when the news medium balances between 
being a democratic information channel and a 
market economic business. 

Keywords: media, pandemics, media logic, discourse 
theory.

Karin Ljuslinder, associate Professor in Media- and 
Communication studies at the department of Culture 
and Media studies at umeå university, umeå, 
sweden.



den här studien redovisar vi intressanta resultat 
som avslöjar hur livet som funktionsnedsatt ge-
staltade sig i 1800-talets Sverige. För det första 
gick funktionsnedsatta individer en tidig död till 

mötes jämfört med andra. För det andra betalade män 
ett mycket högre pris för sin funktionsnedsättning, då 
den medförde högre dödsrisker för dem än för kvinnor. I 
den här artikeln beskriver vi hur dessa resultat har eröv-
rats genom studier av individers levnadsbanor i gamla 
kyrkböcker över Sundsvallsregionen. Avslutningsvis dis-
kuteras varför döden drabbade människor så olika be-
roende på funktionsnedsättning, dess karaktär och per-
sonens könstillhörighet.

Hur skiftande döden kunde slå till illustreras av Jonas 
och Ingrid Kajsa. Den senare var född 1820 och dotter 
till en bonde i Njurunda. I husförhörslängden 1826 no-
teras hon som ”döf ” av prästen, som under perioden 
1838–1846 även antecknar henne som piga. Det vittnar 
om att Ingrid Kajsa fann ett arbete och en födkrok trots 
sin hörselnedsättning. År 1846 och vid 26 års ålder gifte 
hon sig med en tre år yngre torpare, med vilken hon fick 
f lera barn. Femtiosju år gammal avlider Ingrid Kajsa. 
Dessa händelser längs levnadsbanan tyder på att hennes 
livsförlopp inte avvek nämnvärt från andra bonddöttrar 
som förväntades ta anställning som piga, gifta sig och 
bilda familj. Att ett liv med funktionsnedsättning kunde 
anta en dystrare riktning visar Jonas, född 1812. Han var 
son till en torpare i Sundsvall, och antecknas i 15-års-
åldern som ”ofärdig” i husförhörslängden 1827. Att inga 
yrkesnoteringar påträffas i kyrkböckerna vittnar om att 
Jonas hade svårt att hitta ett varaktigt arbete. År 1845 
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dör han, endast 33 år gammal och ensam-
stående.

Även om både Ingrid Kajsa respektive 
Jonas mötte döden tidigare i livet än andra 
i Sundsvallstrakten, blev Jonas levnads-
bana synnerligen kort. Döden återspeglar 
vilka möjligheter och begränsningar män-
niskor möter i livet – levnadsvillkor som 
beror av socio-kulturella normer i samhäl-
let och omgivningens attityder. Detta gör 
dödsrisker så intressanta att undersöka 
även om rent medicinska och biologiska 
verkningar av funktionsnedsättningar för-
stås kan påverka livslängden. Funktions-
nedsatta människors överdödlighet kan 
tyda på att ekonomiska svårigheter och ett 
socialt utanförskap mötte dem längs lev-
nadsbanan och riskerade deras hälsa, för 
att de såg ut eller betedde sig annorlunda 
än det som uppfattades som ”normalt” i 
1800-talets samhälle. I så fall bidrog ett 
stigma i förlängningen till deras förtidiga 
död. Ingrid Kajsas och Jonas död påmin-
ner oss emellertid om att dödsriskerna 
kunde variera inom gruppen, där könstill-
hörighet och typ av funktionsnedsättning 
var av betydelse. Hur döden hemsökte 
504 män och kvinnor med olika funk-
tionsnedsättningar i jämförelse med ett 
stort antal icke-funktionshindrade fall 
fram går nedan.

Digitaliserade kyrkböcker och
livsförloppsanalyser

Resultaten grundar sig på demografiska 
uppgifter som återfinns i kyrkböcker. Via 
dem kan individers levnadsbanor rekon-
strueras och analyseras på ett sätt som är 
ovanligt inom funktionshistorisk forsk-
ning då det ger goda möjligheter att un-
dersöka ett stort antal människor. Präster-
nas lytesmarkeringar i husförhörslängder- 

na (t.ex. ofärdig, vanför, lytt, sinneslö, 
krympling, idiot, svagsint) indikerar vilka 
personer som av sin samtid betraktades ha 
bristande funktionsförmågor (Olsson 
1999). Samhällets reaktioner och benäm-
ningar på avvikelser har emellertid varie-
rat över tid och rum, vilket begreppet 
”handikappad” är exempel på och de nu-
mera nedsättande termer som påträffas i 
lytesmarkeringarna.

Forskning på både historiskt och mo-
dernt material visar att funktionsnedsätt-
ningar eller sjukdomar inte enbart defi-
nieras på medicinska grunder utan även är 
socio-kulturellt betingade i relation till 
tillstånd och förmågor som uppfattas vara 
”normala”, ”friska” eller ”funktionella” 
(Johannisson 2006; Mont 2007; Grönvik 
2009; Olsson 2010; Engwall & Larsson 
2012). Detta försvårar studier av funk-
tionsnedsättningar men gör dem samti-
digt till ytterst informativa tidsmarkörer 
som belyser såväl det avvikande som nor-
mala (Kudlick 2003). Lytesmarkeringar 
anger vilka församlingsbor som inte mot-
svarade normativa beteenden, förmågor 
eller utseenden och definieras därför som 
funktionsnedsatta i vår studie (Haage 
2012). Ett urval fysiska och intellek tuella/
mentala nedsättningars inverkan på döds-
riskerna undersöks, närmare vilka fram-
går av tabell 1.

Kyrkböckernas longitudinella natur 
och Demografiska Databasens (DDB) 
digitalisering möjliggör analyser av män-
niskors levnadsbanor, eller livsförlopp 
(Nilsdotter Jeub 1993; Vikström, Edvins-
son & Brändström 2006). För historiker 
är levnadsbanor ytterst intressanta efter-
som de återspeglar människans liv, hennes 
handlingar, villkor i en tidsbestämd miljö 
i förfluten tid. Med anledning av dess 
tvärvetenskapliga tillämpning (Elder 
1985; Mortimer & Shanahan 2003; Giele 
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& Elder 2008) har livsförloppsanalyser 
väckt forskares intresse, även inom funk-
tionshinderforskning (Jeppsson Grassman 
2001; Priestley 2003; Siminski 2003). 
Dessutom tillåter de såväl kvalitativa 
(Priestley 2003; Svensson 2012) som 
kvantitativa analyser (Mayer & Tuma 
1990; Broström 2006). Människans lev-
nadsbana korsas av viktiga händelser som 
påverkar dess innehåll, som att skaffa sig 
utbildning/jobb, gifta sig, föda barn, göra 
karriär, f lytta, drabbas av sjukdom eller 
funktionsnedsättning, till att slutligen dö. 
Även om biologisk ålder påverkar benä-
genheten att gifta sig eller risken att dö, 
beror händelsen också av personens attri-
but (t.ex. kön, socio-ekonomisk status och 
funktionsnedsättning) och handlingskraft 
samt av normer, möjligheter och begräns-
ningar som den socio-ekonomiska och 
kulturella kontexten rymmer (Barron 
2004; Grönvik & Söder 2008; Smith & 
Huthinson 2004). Dessa omständigheter 
skapar förutsättningarna för levnadsba-
nans utveckling och dess slut, dvs. döden, 
som är föremål för vår studie.

Metodiskt tillämpar vi statistiska livs-
förloppsanalyser som hjälper oss avgöra 
vilka dödsrisker funktionsnedsatta män 
och kvinnor löpte i livet. Studien utgår 

från 504 individer som påträffas med olika 
funktionsnedsättningar (enligt tabell 1) i 
kyrkböckerna under en för-industriell 
(1835–1844) resp. industriell period 
(1865–1874). Perioderna är valda eftersom 
industrialiseringens mekaniserade pro-
duktion anses ha ökat hindren för funk-
tionsnedsatta att finna försörjning (Oliver 
1990), vilket vi anar även försämrade 
överlevnadschanserna. Individerna fångas 
in i relativt ung ålder (15–35 år), varav 
majoriteten var ogifta och under 20 år. 
Observationen av levnadsbanorna inleds 
då de noteras för sin funktionsnedsättning 
i kyrkböckerna (tabell 1) och pågår i maxi-
malt 18 år eller tills individen flyttar från 
regionen eller döden inträffar.1 Resultaten 
presenteras som relativa dödsrisker som 
kan variera beroende på individens attri-
but där fokus sätts på funktionsnedsätt-
ning och kön. För att avgöra nedsättning-
ens effekter på överlevnaden behöver vi 
kännedom om hur den förväntade lev-
nadsbanan här avseende dödsrisker såg ut. 
DDB:s digitalisering av kyrkoböckerna 
möjliggör konstruktionen av en referens-
grupp bestående av 34 605 individer utan 
funktionsnedsättningar (enligt tabell 1) 
och omfattas av samma Sundsvallskontext 
i tid och rum. Referensgruppen gör att vi 

Synnedsättning  Blind, nära blind, svag syn, svagsynt, ser illa, enögd
Hörsel-/talnedsättning  Döv, dövstum, stammar, hör illa, dålig i talorganen, kan ej tala,
 talar illa/klent, stum, lomhörd, fel på talgåvan
Fysisk rörelsenedsättning Ofärdig, menför, vanför, krympling, lam, lytt, halt, går med
 kryckor, saknar kroppsdel, kortväxt, oduglig till arbete, puckel-
 ryggig, saknar kroppsdel, vanställd
Mental nedsättning Mindre vetande, sinnesslö, idiot, svagsint, fånig, små/tröga
 fattningsgåvor/naturgåvor, enfaldig

Källa: Digitaliserade kyrkböcker, Demografiska Databasen (DDB), Umeå universitet.

Tabell 1. Typ av funktionsnedsättningar som ingår i studien och några frekventa exem-
pel på lytesnoteringar som förekommer i kyrkböckerna.
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kan urskilja om dessa nedsättningar ledde 
till att människors levnadsbanor avvek 
märkbart från ett förväntat livsförlopp, 
indikerat av dödsrisker.2

Dödsrisker bland
funktionsnedsatta individer
i 1800-talets Sundsvallsområde

Undersökningens individer bodde i 
Sundsvallsområdet, som nog är mest känt 
för sin sågverksindustri och strejk 1879. I 
dessa skogsrika delar av landet var det 

länge glest mellan städer och fabriker där 
de f lesta levde av vad jord, skog och fiske 
kunde ge. Först under 1800-talets andra 
hälft förvandlade ångkraften, ökad fri-
handel och efterfrågan på trävaror Sunds-
vallsregionen till ett expansivt industri-
distrikt. Sågverken återfanns dock inte i 
alla församlingar utan främst dem längs 
kusten. Agrarproduktionen fortfor att do-
minera näringsstrukturen i f lertalet för-
samlingar även om de drogs med i den 
industriella utvecklingen, eftersom efter-
frågan på jordbruksprodukter steg med 
sågverkens etablering och inflyttningen 

Funktions-  Män Kvinnor Totalt
nedsättning  N=17 431 N=17 678 N=35 109
och demografisk  (% av samtliga (% av samtliga (% av samtliga
karaktäristik  män) kvinnor) individer)

Funktions- Syn, hörsel, tal 91 (0,5)  60 (0,3) 151 (0,4)
nedsättning Fysisk 106 (0,6) 54 (0,3) 160 (0,5)
 Mental 111 (0,6) 82 (0,5) 193 (0,5)
 Icke-funktionsnedsatt 17 123 (98,2) 17 482 (98,9) 34 605 (98,6)
Kohorttillhörighet För-industriell tid 6 187 (35,5) 6 463 (36,6) 12 650 (36,0)
 Industriell tid 11 244 (64,5) 11 215 (63,4) 22 459 (64,0)
Socio-ekonomisk Lägsta skikt 3 811 (21,9) 3 723 (21,1) 7 534 (21,5)
bakgrund Översta/medelskikt 5 669 (32,5) 5 682 (32,1) 11 351 (32,3)
(faders yrke) Okänd bakgrund 7 951 (45,6) 8 273 (46,8) 16 224 (46,2)
Församlings- Jordbruksförsamling 8 504 (48,8) 8 699 (49,2) 17 203 (49,0)
hemvist Urban (Sundsvalls stad) 3 806 (21,8) 3 880 (21,9) 7 686 (21,9)
 Industriförsamling 5 121 (29,4) 5 099 (28,8) 10 220 (29,1)

Källa: Digitaliserade kyrkböcker, Demografiska Databasen (DDB), Umeå universitet.
Kommentar: Funktionsnedsättningarna beskrivs närmare i tabell 1. Faders yrke används för att spegla 
individernas socio-ekonomiska bakgrund eftersom många av dem pga. sin unga ålder inte påträffas i 
kyrkböckerna med egna yrkesnoteringar vid observationsstart. Det översta sociala skiktet (storföretagare 
och högre tjänstemän) och det mellersta skiktet (bönder, småföretagare inom industri och handel samt 
lägre tjänstemän) är sammanslagna eftersom så få av individernas fäder hade sådana yrken. Det lägsta 
sociala skiktet omfattar okvalificerade och kvalificerade arbetare inom industrisektorn samt jordbruksar-
betare och torpare. Gruppen okända inkluderar fall där uppgifter om fäderna och/eller deras yrken sak-
nas i kyrkböckerna.

Tabell 2. Demografisk beskrivning vid observationsstart av samtliga individer som in-
går i studien: absolut och relativ fördelning mellan funktionsnedsatta och icke-funk-
tionsnedsatta individer (referensgruppen).
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av sågverksarbetare och deras familjer 
samt tjänstemän, som behövde införskaffa 
sin brödföda. Detta bidrog till att Sunds-
vallsregionens befolkning ökade drama-
tiskt, från omkring 13 000 i början av 
1800-talet till drygt 45 000 år 1880 (Alm 
Stenflo 1994). Tabell 2 ger en översikt av 
samtliga 35 109 personer vars död är före-
mål för analys, varav 504 fall uppvisar de 
funktionsnedsättningar (tabell 1) vi un-
dersöker effekterna av.

Figur 1 visar hur funktionsnedsätt-
ningen påverkade dödsriskerna. Allra 
först kan vi dock konstatera att ett gene-
rellt mortalitetsmönster för svenskt 1800-
tal uppenbarar sig bland dem vi under-
söker: män med eller utan funktionsned - 
sättning hade lägre överlevnadschanser än 
sina kvinnliga likar (Fridlizius 1988; 

Edvins son 1992; Willner 1999). Detta 
illu streras av kurvornas lutning i figur 1. 
Ju brantare kurvan stiger uppåt, desto 
 högre dödsrisker infinner sig under ob-
servationsperioden, vilket särskilt noteras 
för funktionsnedsatta män. Att deras 
överlevnadsutsikter var anmärkningsvärt 
 dystra framgår av glappet mellan kurvorna 
som gäller dem respektive deras icke-
funktionsnedsatta bröder, vilket är betyd-
ligt större än motsvarande glapp som skil-
jer kvinnorna åt. Män betalade alltså ett 
högre pris för sin funktionsnedsättning än 
kvinnor. Ingrid Kajsa respektive Jonas, 
som vi mötte inledningsvis, kan därför 
 sägas representera de dödsrisker som var 
kännetecknande för kvinnor och män 
med funktionsnedsättning.

De livsförloppsanalyser som genererat 
kurvorna över dödsriskerna i figur 1 av-
slöjar att andra faktorer, frånsett funk-
tionsnedsättning, påverkade individernas 
överlevnadschanser (Haage, Vikström & 
Häggström Lundevaller 2015). Ett resul-
tat är särskilt intressant eftersom det visar 
att män som upplevde den period då såg-
verksindustrialiseringen satte sin prägel 
på Sundsvallsområdet och dess arbets-
marknad, löpte väsentligen högre dödsris-
ker i händelse av en funktionsnedsättning 
än män som framlevde sina dagar under 
för-industriell tid. Kvinnorna uppvisar 
inte detta mönster. Resultatet pekar åter-
igen på att funktionsnedsatta män mötte 
tuffare omständigheter i livet än sina 
kvinnliga motsvarigheter; omständigheter 
som industrialiseringens mekanisering 
före faller ha försvårat i form av att ha 
minskat möjligheterna för dem att finna 
inkomstbringande sysselsättning.

Figur 2 avslöjar hur dödsriskerna varie-
rar under observationsperioden beroende 
på typ av nedsättning i relation till icke-
funktionsnedsatta. De senare represente-

Figur 1. Plottade dödsrisker bland kvin-
nor och män i Sundsvallsregionen under 
observationsperioden; en jämförelse mel-
lan funktionsnedsatta och icke-funktions-
nedsatta i referensgruppen.

Källa: Digitaliserade kyrkböcker, Demografiska 
Databasen (DDB), Umeå universitet.
Kommentar: Resultaten är statistiskt säkerställda 
för männens del, medan något svagare signifikans 
gäller för kvinnornas dödsrisker.
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rar normalrisken att dö och uppvisar ett 
referensvärde (som uppgår till 1,0). Även 
om denna risk var 1,7 gånger högre hos 
individer med syn-, hörsel- och/eller tal-
nedsättning löpte de klart lägst risk att dö 
inom gruppen funktionsnedsatta, särskilt 
jämfört med dem som i kyrkböckerna 
framträder med mentala nedsättningar, 
främst ”idioter” och ”svagsinta” (dödsrisk 
3,5). Individer med fysisk funktionsned-
sättning där exempelvis ”krymplingar” 
noteras, intar ett mellanläge (dödsrisk 
2,7).

Ingrid Kajsa och Jonas hade erfarenhet 
av olika funktionsnedsättningar eftersom 
prästen noterat henne som ”döf ” och ho-
nom som ”ofärdig”. Figur 2 tydliggör hur 
dödsriskerna varierade inom respektive 
kön där döden särskilt hemsökte män med 
mental funktionsnedsättning. Även om 
kvinnor med samma typ av nedsättning 
drabbades hårt, befinner sig deras och 
 övriga kvinnors dödsrisker på en markant 
lägre nivå jämfört med kvinnor i referens-
gruppen, vilket illustreras av staplarnas 

höjd. Kvinnor med nedsatt syn-, hörsel- 
och/eller talförmåga uppvisar lägsta döds-
riskerna inom gruppen med funktions-
nedsättningar, vilket Ingrid Kajsa, som 
fick uppleva sin 57-årsdag, exemplifierade 
inledningsvis. Resultaten framhäver att 
en funktionsnedsättning stod männen 
dyrt medan kvinnorna klarade sig bättre. 

Ett kortare liv än andra?
Avslutande diskussion

Vi vet inte mycket om det liv funktions-
nedsatta individer gick till mötes i förflu-
ten tid. Ett problematiskt källäge har för-
svårat identifieringen av dem och deras 
levnadsbanor, varför historiska undersök-
ningar främst har kunnat belysa tillvaron 
för den minoritet som intogs på utbild-
ningsinstitutioner (Olsson 2010) eller 
anstalter och har efterlämnat spår i läkar-
journaler och patientregister (Barow 2011; 
Qvarsell 1982; Riving 2008). Detta har 
bidragit till att ett ganska dystert porträtt 

Källa: Digitaliserade kyrkböcker, Demografiska Databasen (DDB), Umeå universitet.
Kommentar: Syn-, tal- och hörselnedsättningsfallen uppgår i en och samma grupp. Resultaten är statis-
tiskt säkerställda vad gäller dödsriskerna för samtliga fall och för män, medan resultaten för kvinnorna 
har något svagare signifikans frånsett kvinnor med mental nedsättning.

Figur 2. Relativa dödsrisker bland kvinnor och män i Sundsvallsregionen under obser-
vationsperioden; en jämförelse mellan olika typer av funktionsnedsättningar hos indi-
viderna och i relation till referensgruppen.
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av funktionsnedsattas liv och villkor på 
institutioner har tecknats, där de ”förva-
rades” eller utsattes för behandlingar som 
samtida medicinsk expertis ansåg främja 
deras rehabilitering i samhället. Hur livet 
gestaltade sig för ett större antal som 
framlevde merparten av sina liv utanför 
olika institutioner under en tid då dessa 
dessutom ännu var ovanliga, är okänt för 
oss (Förhammar & Nelson 2004). Våra 
resultat visar att funktionsnedsatta indivi-
der fick ett kortare liv än andra men att 
stora variationer förekom mellan dem där 
typ av funktionsnedsättning och könstill-
hörighet påverkade dödsriskerna och 
missgynnade särskilt männen. I det föl-
jande diskuteras varför dessa mortalitets-
mönster infinner sig mot bakgrund av 
några teoretiska förklaringar sett ur livs-
förlopps- och genusperspektiv.

Stämplingsteorier utvecklades inom 
sociologin i mitten av förra seklet och till-
för perspektiv på orsaker till olika grup-
pers sociala utanförskap i samhället och 
konsekvenserna det kan medföra (Lemert 
1967; Goffman 1963). Teorierna har ak-
tualiserats av forskare som via livsför-
loppsstudier märker att förväntade lev-
nadsbanor uteblir för vissa, ofta utsatta, 
individer (Susman 1994; Sampson & 
Laub 1997; Siminski 2003). En persons 
utseende, agerande och funktionsförmåga 
betraktas utifrån etablerade normer i det 
samhälle hen befinner sig i där omgiv-
ningens reaktioner på avvikelser från nor-
men ifråga blir avgörande, inte avvikelsen 
i sig. Avvikelsen och stämplingen den kan 
ge upphov till anses alltså vara socio-kul-
turellt konstruerad och riskerar leda till 
att ”avvikaren” marginaliseras från det so-
ciala livet och samhället. På det sättet förs 
fokus från individ- till samhällsnivå, där 
orsakerna till att vissa upplever utanför-
skap snarare beror av omgivningens upp-

fattningar och brister, vilket påminner om 
den sociala modell som vunnit inträde i 
funktionshinderforskning (Oliver 1996).

I vår studie har kyrkböckernas lytes-
markeringar angett vilka församlingsbor 
som inte motsvarade normativa förmågor, 
beteenden eller utseenden, med stigma 
och utanförskap som möjlig följd. Ifall 
funktionsnedsatta människor stämplades 
av sin samtid bemöttes de med negativa 
attityder som försämrade deras möjlighe-
ter att t.ex. skaffa arbete, dräglig bostad, 
vänner och någon att gifta sig med. Hän-
visade till ett utanförskap bör de ha kon-
fronterats med högre dödsrisker än andra, 
som i studien utgörs av icke-funktions-
nedsatta individer. Våra statistiska livsför-
loppsanalyser påvisar starka samband 
mellan funktionsnedsättning och förtidig 
död. Även om nedsättningens art kan ha 
medfört försämrad hälsa för somliga av 
dem vi studerar, misstänker vi att en stig-
matisering bidrog till att förkorta deras 
liv. Dödsresultaten synliggör funktions-
nedsättningens konsekvenser och indike-
rar att dem den berörde mötte hinder att 
föra en konventionell livsstil i termer av 
att finna försörjning och bilda familj. När 
banden till medmänniskor och samhälle 
blir bräckliga löper individen själv risk att 
duka under. Dödsriskerna är uttryck för 
att just detta hände flertalet av dem vi un-
dersöker.

Även om våra dödsresultat tyder på att 
tillskrivelsen av avvikelsen, här funktions-
nedsatt, förstärkte en process mot utan-
förskap med negativa följder för individens 
överlevnadschanser infinner sig tydliga 
variationer inom gruppen. Bland dem 
löpte Ingrid Kajsa mot bakgrund av sin 
könstillhörighet och hörselnedsättning 
minst risk att dö, vilket påminner oss om 
att skilda levnadsvillkor rådde mellan 
dem. De höga dödsrisker som känneteck-
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nade både män och kvinnor som prästerna 
beskrev som ”idioter” belyser de intole-
ranta attityder som tidigare forskning 
konstaterat omgav psykiskt nedsatta per-
soner, eller den rädsla och skepsis de be-
möttes med (Olsson 1999; Riving 2008). 
Vi misstänker att dessa stigmatiserande 
omständigheter, inte den mentala funk-
tionsnedsättningen i sig, försvårade lev-
nadsvillkoren för ”idioter” och ”svagsinta” 
och därför renderade en snar död. Detta 
gällde i hög grad också män med fysiska 
nedsättningar, däribland ”ofärdige” Jonas. 
Av dödsriskerna att döma var syn-, hör-
sel- och talnedsättningar mindre förknip-
pade med ett stigma, ett mönster som 
gällde såväl män som kvinnor.

Oavsett nedsättningens art förefaller 
ett stigma särskilt ha slagit följe med män-
nen. Deras höga dödsrisker återspeglar en 
könsuppfattning där de var föremål för 
bedömningar baserad på 1800-talets före-
ställningar om mäns arbetsförmåga, vilket 
innebar att de förväntades försörja sig 
själva och bära det ekonomiska ansvaret 
som brödvinnare åt hustru och barn (Jans-
sens 1997; Kudlick 2003). En funktions-
nedsättning riskerade förhindra dem från 
att möta sina socio-kulturella och ekono-
miska ideal (Bengtsson 2012; Olsson 
2010). Vi anar att funktionsnedsatta mäns 
ibland bristande arbetsförmåga samt svå-
righeter att infria samhällets förvänt-
ningar bidrog till att de mer än funktions-
nedsatta kvinnor stämplades som avvikare 
av sin omgivning. 1800-talets kvinnor 
mötte inte samma krav att framstå som 
ekonomiskt oberoende individer och hän-
visades till en könssegmenterad arbets-
marknad där hushållsarbete var vanligast, 
som pigor eller hustrur (Hudson & Lee 
1990; Janssens 1997; Vikström 2011b).

En funktionsnedsättning behövde 
emellertid inte nödvändigtvis ha förhind-

rat dem från att utföra sina ”kvinnliga” 
arbetsuppgifter och därmed avvek de inte 
lika dramatiskt från sina könsideal som 
männen gjorde ifall en funktionsnedsätt-
ning minskade arbetsförmågan. Antagan-
det styrks av de livsförloppsanalyser vi just 
genomfört som jämför giftermålschan-
serna hos samma personer som undersöks 
ovan (Haage, Vikström & Häggström 
Lundevaller 2014 ). Resultaten visar att 
en funktionsnedsättning märkbart för-
sämrade även giftermålsutsikterna för 
män, vilket troligen sammanhänger med 
en oförmåga att möta de normativa och 
socio-kulturella förväntningar som sam-
tiden förknippade med män. Jonas tjänar 
som illustrativt exempel även här, då han 
förblev ogift fram till sin död vid dryga 30 
års ålder, och står i kontrast till Ingrid 
Kajsa som avled 57 år gammal  efter mer 
än trettio års äktenskap.

Genom att undersöka en minoritet in-
divider som prästerskapet beskrev som av-
vikande i sin samhälleliga kontext och låta 
dödsriskerna belysa följderna av avvikel-
sen, vinner den här studien inte bara ny 
kunskap om funktionsnedsatta männi-
skors levnadsvillkor i historisk tid; studien 
belyser även vilka förmågor, beteenden 
och utseenden som ansågs ”normala” av 
majoritetssamhället. Studiens omfattande 
underlag gör att det finns skäl att miss-
tänka att inte bara Jonas framlevde sina 
dagar i samhällets utkanter utan att detta 
gällde för merparten funktionsnedsatta 
män i 1800-talets Sundsvallsregion och 
sannolikt också utanför den.

Noter

1 Statistiska livsförloppsanalyser (t.ex. Cox-regres-
sionsmodeller) förekommer hos forskare som sö-
ker faktorer till kriminella eller patienters återan-
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passning till samhället (Brändström 1995; Samp - 
son & Laub 1997; Vikström 2008 & 2011a). 
Cox-regressionsmodeller mäter vilka oberoende 
variabler (t.ex. ålder, kön, funktionsnedsättning, 
hemvist, socio-ekonomisk bakgrund) som ökar/
minskar, eller är oväsentliga, för sannolikheten att 
händelsen, här döden, ska inträffa och påvisar sta-
tistiskt säkerställda (signifikanta) avvikelser mel-
lan exempelvis olika funktionsnedsättningar och 
kön.

2 Referensgruppen fungerar som en kontrollkohort, 
en metod som används inom hälsostudier för att 
renodla effekten av en medicinsk behandling hos 
en grupp för att hålla kontroll över andra fakto- 
rers inverkan på överlevnadschansen, t.ex. kön och 
ålder. Referensgruppen representerar dödsrisker 
som kan betraktas som genomsnittliga, mot vilka 
funktionsnedsatta individers dödsrisker jämförs. 
Följande demografiska karaktäristika är gemen-
samt mellan referensindivid och funktionsnedsatt 
då den senare antecknas i källorna för sin nedsätt-
ning: kön, ålder, hemvist (församling).

  Gruppen med funktionsnedsättningar inklude-
rar 504 unika individer och referensgruppen be-
står av 30 698 unika personer (totalt 31 202 indi-
vider). Deras levnadsbanor observeras så länge de 
befinner sig i en och samma församling inom 
Sundsvallsregionen, men ifall utflyttning till an-
nan församling inom Sundsvallsregionen sker, 
vars kyrkböcker Demografiska Databasen har di-
gitaliserat, inleds ytterligare en observation för att 
undersöka individernas eventuella död där. Detta 
innebär att antalet observationer (35 109) över-
skrider antalet unika personer (31 202). För enkel-
hets skull uttrycker vi oss ändå i termer av indi-
vider.
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Summary

A Shorter Life than Others?
Disabilities, Death Risks and Attitudes
in Nineteenth-century Society
(Ett kortare liv än andra?
Dödsrisker, funktionsnedsättningar och attityder
i 1800-talets samhälle)

This study follows disabled individuals over their 
lifespan to examine their mortality risks in 19th-
century society, in comparison to non-disabled 
people. The aim is to detect whether people, due to 
their disability, had a higher probability of meet-
ing a premature death. We use Sweden’s 19th-cen-

tury parish registers to identify people the minis-
ters defined as disabled, and employ theories on 
deviance and gender to grasp the statistical mor-
tality findings. Disability significantly jeopardized 
the survival of individuals and particularly of men, 
probably because impairment limited their chances 
to match the breadwinner ideals associated with 
the male gender.

Keywords: death, disability, gender, life course, 
nineteenth century, stigma, Sweden.
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indfulnessmeditation har under senare 
år i ökande grad kommit att användas i 
medicinska och psykoterapeutiska be
handlingar, samtidigt som mindfulness 

vuxit fram som föremål för vetenskapliga studier i sin 
egen rätt.

Parallellt med denna utveckling har så kallade seku
lära former av mindfulness blivit en populär ingrediens i 
medial populärpsykologi, liksom i så kallade lekmanna
terapeuters utbud av tjänster och produkter (Hornborg, 
2014). Tillämpningsområdena spänner över vida fält; 
skolan, militären, politiken, näringslivet, sjukvården, ar
betsplatsen. Under de senaste åren har en rad olika 
svenska böcker om mindfulness utkommit, som i sina 
rubriker ringar in nya verkningsområden för mindful
ness: Mindfulness i skolan (Terjestam 2010), Mindful- 
ness på jobbet (Carlsson 2011), Mindfulness för föräldrar 
(Andersen och Stawreberg 2009) och Mindfulness i social 
arbete (Hilte 2014). Eller varför inte mindfulness i hjär
nan (Nilsonne 2009), i vardagen (Schenström 2007), för 
att känna lycka (Holmer 2010), som levnadstrategi 
(Konstenius 2010), eller för att föda barn (Engström 
2008).

Denna utveckling har genererat en allt mer omfat
tande debatt om mindfulness. I takt med att det publika 
intresset ökat ställs frågan om utvecklingen inte urartat 
till ren mediahype? Vem, eller vilka krafter, ligger i så 
fall bakom detta? Forskarna? Journalisterna? De kom
mersiella intressena?

Det talas nu också allt oftare om en stundande back
lash för mindfulnessrörelsen i stort (North 2014; 
Drougge 2014). Vissa personer, såsom forskaren i klinisk 
psykologi Willoughby Britton, menar att meditation kan 
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vara direkt skadlig för personer med trau
matiska livs erfarenheter, i synnerhet om 
den praktiseras under ledning av personer 
med oklar terapeutisk kompetens (Rocha 
2014).

Andra medicinska forskare, såsom 
Katherine Kerr vid Brown University, 
startade under våren 2014 en Facebook
grupp kallad ”Mindfulness and Skillful 
Action: A Research Discussion Group”, 
för att diskutera det vidgade gapet mellan 
populariserad mindfulness och vetenskap
lig eller buddhistisk mindfulness. Kerr 
har varnat för, liksom många andra, att 
resultaten från olika mindfulnesstudier 
har övertolkats, misstolkats och överdri
vits i syfte att ”sälja” mindfulness i olika 
sammanhang (Heuman 2014).

Den påstådda hypen kring mindful
ness, i synnerhet dess roll som universal
medicin, ses ofta som sprungen ur kom
mersiella eller mediala intressen, medan 
vetenskaplig mindfulness ses som före
trädd av trovärdiga och seriösa aktörer. 
Hur gränserna här går, är dock inte själv
klart.

När neuropsykologer som studerar 
meditationens effekter på hjärnan talar i 
slogans som ”Change your Mind, Change 
the World” (Center for investigating 
 healthy minds, 2014), sänder det knappast 
signaler om ett forskningsfält som är för
siktigt i sina uttalanden om vad forsk
ningen kan tänkas leda till, vare sig i indi
viduella eller kollektiva termer.

Den pågående debatten om popularise
rad mindfulness lägger ytterligare ett 
 lager av problematisering över en redan 
pågående diskussion om vad som utgör 
riktig, äkta, eller ursprunglig mindful
ness. Dels finns det de som menar att den 
sekulära mindfulnesspraktiken helt enkelt 
öppnat bakdörren för ”religion” att smyga 
in i de vetenskapliga och medicinska rum

men, och där riskerar att kontaminera 
dessa respektabla verksamheter. Men så 
finns det andra som menar att denna nya 
sekulära form av mindfulness är en för
vanskad, reducerad, och till intet förplik
tigande buddhism som omöjligt kan ge
nerera de positiva effekter som bara en 
äkta och riktig förståelse av buddhistisk 
mindfulness möjliggör.

Kanske ligger det något i alla dessa far
hågor, mer eller mindre. Det finns många 
olika förklaringsgrunder till varför mind
fulnesspraktiken slagit igenom på det 
sätt som den gjort. En viktig aspekt torde 
vara att mindfulness vuxit fram tillsam
mans med områden inom ”the mind sci
ences” som redan hade vind i seglen, så att 
säga. Det handlar bland annat om intres
set för mindfulness inom kognitiv beteen
deterapi, neurovetenskap och positiv psy
kologi (Eklöf 2014).

Detta är inte vetenskapsområden på 
marginalen, studier vars huvudsakliga 
hemvist finns inom den alternativa eller 
komplementära medicinen. En annan för
klaringsmöjlighet till genomslaget kan 
vara att inom mindfulness är skillnaden 
mellan det patologiska och det hälso
samma instabil – själva gränsen kollapsar 
påfallande ofta.

Detta kan ses som en viktig idémässig 
förutsättning för att metoderna ska kunna 
få en transdiagnostisk karaktär, och som 
något som kan användas i f ler samman
hang än de rent medicinska. Det är helt 
enkelt en förutsättning för att kunna upp
fattas eller fungera som ett universalme
del. I denna artikel undersöker jag några 
av de sätt genom vilka denna distinktion 
mellan det friska och det sjuka destabili
seras i mindfulnesslitteraturen. Jag lutar 
mig här främst mot det som sägs i inom
vetenskapliga eller professionsliknande 
sammanhang, men också delvis mot hur 
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mindfulness kommuniceras i mer publika 
sammanhang.

En galen värld:
Stress och dukkha

Mindfulness, i den vetenskapliggjorda 
form vi känner till idag, introducerades 
i kliniska sammanhang under slutet av 
1970talet av molekylärbiologen Jon Ka
batZinn. KabatZinn utformade ett pro
gram för stresshantering, MBSR (Mind
fulness Based Stress Reduction), som 
kommit att användas för en rad olika sjuk
domar, både fysiska och psykiska. Pro
grammets inramning, buddhistiska in
fluenser (även om KabatZinn oftast 
motsätter sig själva beteckningen ”bud
dhistisk”), medicinska filosofi, kliniska 
och samhälleliga roll, har KabatZinn för
klarat och kommunicerat genom en rad 
mycket populära böcker (se till exempel 
KabatZinn 2005a; 2005b).

KabatZinn står bakom den vanligast 
förekommande definitionen av mindful
ness, nämligen att det handlar om att odla 
en särskild form av uppmärksamhet; att 
vara medvetet närvarande i nuet med en 
öppen och vänlig (ickedömande) inställ
ning. Inom buddhismen ingår mindful
ness (sati) i den så kallade åttafaldiga 
 vägen, alltså vägen till uppvaknande och 
befrielse från lidande. Detta lidande ska 
inte förstås i uteslutande medicinska ter
mer, utan är en översättning av paliordet 
dukkha, som på engelska ofta översätts 
till ”unsatisfactoriness”, eller på svenska 
otillfredsställelse. Jon KabatZinn talar 
om moderna sjukhus som just ”dukkha 
magnets”, platser där människor med alla 
sorters lidande samlas (KabatZinn 2005a, 
s. 130).

Den medicinska kallelsen att läka och 

hjälpa, ses många gånger som varande i 
linje med den buddhistiska målsättningen 
att erbjuda befrielse från dukkha. Trots 
att de vetenskapliga studier som gjorts om 
mind fulness i stor utsträckning byggt på 
det man velat kalla ”sekulär” mindfulness 
– ett sätt att se på och tala om mindful
nessmeditation mer som en teknik för 
mental träning, och mindre som en reli
giös praktik ämnad för uppvaknande – har 
vissa grundidéer, som den om dukkha, 
haft betydelse för hur gränsen mellan 
sjukt och friskt dras.

Den otillfredsställelse som människor 
lider av är inte sjuklig i vanlig mening, 
utan utgör snarare människors normaltill
stånd, ett existensvillkor. Vår generella 
oförmåga att fokusera vår uppmärksamhet 
på nuet eller på det som är verkligt viktigt 
i våra liv, vårt ständiga jagande efter ting 
eller personer som ska få oss att känna oss 
lyckade eller hela (begär), våra ständiga 
försök försvara, skydda, och framhäva oss 
själva genom att döma och kritisera andra 
(aversion) skapar en människa som lever 
i en sorts trans, eller går på ”autopilot”, 
som den mindfulnessinspirerade KBT
forskaren Mark Williams brukar uttryc  
ka det (Williams och Penman 2013). 
Männi skors normaltillstånd är så att säga 
att vara ”mindless”, och hälsa blir därför 
något du måste arbeta med medvetet för 
att uppnå.

Om alla människor, nästan per auto
matik, inte är medvetet närvarande i sitt 
normaltillstånd, tjänar också alla på att 
träna sig i mindfulness. Sjuka lika väl som 
friska, eftersom det som ses som friskt i 
vårt samhälle, utifrån de meditativa disci
plinernas perspektiv, lika gärna kan ses 
som sjukt.

Det som ger ytterligare bränsle åt auto
piloten är samhället vi lever i, enligt 
mindfulnesslitteraturen. Och det är här 
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stressen kommer in. Mindfulness började 
som sagt sin akademiska karriär som en 
stressreduceringsmetod. Ett av de tidi
gaste försöken handlade om att hjälpa 
människor som led av kronisk smärta att 
hantera sin situation, men har senare vid
gats till att också bland annat handla om 
stress på ett bredare plan, med fokus på de 
miljöer, förväntningar, det samhälle som 
individen lever i. Jon KabatZinn, t.ex., 
talar i sin bok Coming to our Senses (2005) 
om USA som en “A.D.D. Nation” och att 
”[. . .] from the perspective of the medita
tive traditions, the whole society suffers 
from attention deficit disorder – big time 
– and from its most prevalent variant, 
atten tion deficit hyperactivity disorder” 
(KabatZinn 2005, s. 143).)Utifrån detta 
synsätt tjänar alla människor med ett 
psyke på mindfulnessmeditation. Det lig
ger så att säga något inneboende ”sjukt” i 
det mänskliga psykets sätt att fungera, 
och våra samhällen bara förstärker dessa 
processer. Ett bärande tema hos mindful
nessrörelsen har varit detta fokus på ett 
stressgenererande samhälle, men själva 
frågan om stress fick fart decennier tidi
gare, i en svensk kontext redan på 1960 
talet.

När nervös sjuklighet diskuterades i 
Sverige på 1950talet handlade det om, 
enligt idéhistorikern Maria Björk (2011), 
en sorts avvikande människa i ett i grun
den gott samhälle. Vid 1960talets slut 
hade talet om stress införlivats i det medi
cinska språket, och följden blev att diskus
sionerna om en rad svårmätbara psykiska 
symptom, besvär och sjukdomar kom 
att ändras. ”I talet om stress skapas en 
mindre avvikande människa, men ett 
mera problematiskt samhälle” (Björk 
2011a, s. 12). Sedan 1960talet har dock 
innebörden i ordet stress vidgats och 
appli cerats på så vitt skilda företeelser att 

det, enligt Björk, döljer mer än det för
klarar. (Björk 2011b) Förespråkarna för 
mind fulness har många gånger haft nu
tidsmänniskans stressiga liv som sin själv
klara ingång, och mindfulness erbjuds – 
i medicinska sammanhang såväl som i 
kommersiella – som ett sätt att hantera 
just stress.

Mindfulnessrörelsen har dockat ihop 
med en allmän diskussion och debatt om 
avigsidorna med ett arbetsliv som ställer 
krav på ständig uppkoppling, på indivi
ders förmåga att hålla många bollar i luf
ten samtidigt (multitasking) och som 
upphöjer arbetsnarkomanen till idealmo
dell. Inte minst de sociala mediernas intåg 
i människors liv, och den upplösning mel
lan arbetsliv och privatliv som de bidragit 
med, har återkommande blivit föremål för 
mindfulnessrörelsens kritik. (Vilket dock 
inte hindrat att f lera av de mest namn
kunniga forskarna och instruktörerna nu 
flitigt använder sig av bloggar, Twitter, 
Facebook, YouTube, podcasting, m.m. för 
att kommunicera publikt.) Det finns en 
sorts samhällskritisk ådra i allt detta, men 
vägen till ett  helande av hela samhället 
går genom individernas egna mentala till
frisknade från ett normaltillstånd som 
misstagits för hälsosamt.

Mindfulness som vägen till
ett lyckligare liv

Mindfulnessforskningen har en veten
skaplig utlöpare inom den positiva psyko
login, en sent utvecklad (1990tal) gren 
på psykologiträdet, vars tillkomst grun
dade sig i en uppfattning att den kliniska 
psykologin alldeles för ensidigt hade foku
serat på allt som kan gå snett med män
niskors psykiska hälsa. Det var en reak
tion mot det som kallats ”sjukdomsmo  
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dellen”, den kliniska psykologins hu  
vud sakliga förståelseram (Seligman och 
Csikszentmihalyi 2000). Buddhistisk vis
domstradition och mindfulnesspraktik 
har kunnat förenas både med denna för
modade sjukdomsmodell inom den kli
niska psykologin, och med den positiva 
psykologins fokus på människans inne
boende potential, fulländning, positiva 
självutveckling och mentala styrkor. Som 
mindfulnessforskarna Shauna Shapiro 
och Allan Wallace uttrycker det:

Clinical psychology has focus primarily on the 
diagnosis and treatment of mental disease, and 
only recently has scientific attention turned to 
understanding and cultivating positive mental 
health. The Buddhist tradition, on the other 
hand, has focuses for over 2,500 year on culti
vating exceptional states of mental wellbeing 
as well as identifying and treating psychologi
cal problems (Wallace och Shapiro 2006, s. 
690).

Buddhismen identifierar dukkha, lidande 
(otillfredsställelse) som människans livs
villkor, pekar ut orsakerna till dukkha, 
samt visar vägen till befrielse från denna 
form av lidande. I vägen står bland annat 
en felaktig förståelse av vilka vi själva är. 
Detta beskrivs ibland som att människor 
glömt vilka de egentligen är, att de lever i 
en förminskande föreställning om sig 
själva organiserat runt ett ego, ett själv, 
och att strategier för att skydda, förstärka 
eller försvara detta själv ytterligare kon
soliderar det. Mindfulnessmeditation blir 
ett sätt att inte bara se igenom dessa psy
kologiska processer, utan också att hitta 
(tillbaka) till och odla mentala tillstånd 
och kvaliteter som präglas av tillåtande 
öppenhet, kärlek och medkänsla.

Mindfulness har för den positiva psy
kologin, som får sitt akademiska genom
slag samtidigt med mindfulness, blivit en 
metod att förverkliga sig själv, hitta till

baka till och skapa medvetenhet hos indi
viden om de värden som betyder mest för 
henne, blomma ut och nå sin fulla poten
tial. I förlängningen hägrar en sorts höj
ning av människans mentala hälsa och 
hela livssituation, ja, av hela mänsklighe
ten (Kashdan and Ciarrochi 2013). I för
eningen mellan mindfulness, positiv psy
kologi och neurovetenskap är denna vision 
kanske allra mest framträdande. Här stu
deras mindfulness som en teknik att om
forma själva hjärnan så att den blir bättre 
på att svara på positiva erfarenheter i livet. 
Dessa studier bygger bland annat på idén 
om hjärnans neuroplasticitet, dess för
måga att omformas som ett resultat av de 
livserfarenheter man har (se till exempel 
Hanson 2009).

En meditationstyp som har använts i 
f lera olika studier är den som på engelska 
kallas Lovingkindnessmeditation, LKM. 
Till exempel har LKM används i en större 
studie ledd av psykologiprofessorn Bar
bara Fredrickson, i syfte att uppbringa 
positiva emotioner i ett försök att testa en 
teori kallad ”broadenandbuild” (Fred
rickson et al. 2008). Teorin utgick från att 
positiva emotioner breddar människors 
perspektiv och synsätt så att de, steg för 
steg, förändrar vilka de är. Personerna i 
studien fick ägna sig åt LKM som ett sätt 
att generera forskningsmässigt kontroller
bara positiva emotioner, och studien kom 
till slutsatsen att deltagarna genom medi
tationen kunde bygga upp olika former 
av kognitiva, psykologiska, sociala och 
 fysiska resurser.

Dessa resurser ansågs ha värde därför 
att: ”People with these resources are more 
likely to effectively meet life’s challenges 
and take advantage of its opportunities, 
becoming successful, healthy, and happy 
in the months and years to come” (Fred
rickson et al. 2008, s. 1045). Mindfulness, 
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inom den positiva psykologins område, 
har därför delvis blivit uppfattad som en 
metod att finna mening med livet, lycka, 
välmående och hälsa, för personer som 
inte nödvändigtvis var sjuka till att börja 
med.

Mindfulnessexperten
– finns den?

Mindfulness lärs ut i olika miljöer och på 
olika sätt, och området håller på att grad
vis professionaliseras. Ett tecken på detta 
är de böcker som utkommit och som rik
tar sig till personer som arbetar med 
mindfulness i sin profession; som terapeu
ter, psykologer, socialarbetare, lärare, in
struktörer.

Ett utmärkande drag i denna profes
sionslitteratur är beskrivningen av mind
fulness som ett förkroppsligat och ”levt” 
förhållningssätt, som ett erfarenhetsbase
rat kunskapsområde. En professionell 
grundbult sägs vara att det inte går att lära 
ut mindfulness utan att själv förstå prakti
ken från insidan, så att säga. En mindful
nesslärare måste därför själv personifiera 
denna praktik, förkroppsliga den, och 
vinna sin auktoritet därur. Som det ut
trycks i boken Teaching Mindfulness 
(2010): ”The indication of authority is 
that you know what you know so well that 
you could be the author of it. In other 
words, you have lived it and loved it, con
ferring both intellectual and moral autho
rity” (McCown et al. 2010, s. 97).

De pedagogiska principerna för mind
fulnesspraktiken bygger på lärarens för
måga att både guida andra och att själv 
förkroppsliga mindfulness. Mindfulness
instruktörerna är själva delaktiga i de olika 
meditationsövningarna, där gränsen mel
lan expert och patient (om det handlar om 

medicinska eller terapeutiska samman
hang) inte är knivskarp. Det mindfulness
instruktören erbjuder är sig själv, en sorts 
“vänskap” som möjliggör autentiska 
mänsk liga möten. Eller som det uttrycks: 
”So, friendship begins with the intention 
of meeting people ‘where they are’, of 
com ing to any encounter without an 
agenda or intention to fix or improve the 
other, and with a willingness to allow 
relation ships and situation to unfold in a 
fresh way” (McCown et al 2010, s. 99) 
Den här pedagogiken ses ibland som anti
tesen till det som varit västvärldens domi
nerande pedagogiska modell; experten 
som innehavaren av kunskap, studenten 
(eller patienten) som ett tomt kärl som ska 
fyllas med kunskap, och undervisning 
som transaktion av ett kunskapsinnehåll 
från den ena till den andra (FelverGant 
2010). För personer som arbetar med 
mindfulness i kliniska sammanhang gäl
ler samma förhållande.

Många av författarna till bidragen i an
tologin Clinical Handbook of Mindfulness 
från 2009 lyfter fram vikten av egen erfa
renhet och en egen regelbunden medita
tionspraktik (Didonna 2009). Mindful
ness sägs uppehålla sig vid universella, 
transdiagnostiska processer som inbegri
per alla, och som möjliggör denna inklu
derande pedagogik och terapi. ”These 
transdiagnostic (indeed, universal) pro
cesses allow us to work effectively with 
groups of people who have the same diag
nosis but different life experiences, or dif
ferent diagnoses, or no diagnosis at all” 
(Fennel och Segal 2011, s. 132). Och här 
har vi kanske kärnpunkten vad gäller frå
gan hur mindfulness kommit att fungera 
som en universalmedicin. Det är mind
fulnessrörelsens universalistiska anspråk. 
Det görs här ingen särksilt skillnad på 
sjuk eller frisk, patient eller terapeut, stu
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dent eller lärare. Eller uttryckt med Jon 
KabatZinns ord:

[. . .] there is a strong professional ethic among 
therapists that suggests keeping an airtight 
separa tion between one’s own private personal 
needs, interests, and engagements, whatever 
they may be, and the need of one’s patients. Yet 
here we were suggesting that in order to really 
understand the practice of mindfulness and the 
effects it might have on one’s patients, one 
would have to engage in it wholeheartedly one
self, which amounts to agreeing to go on an ad
venture, the nature of which is, to a large de
gree, unpredictable, and that cannot possibly 
be strictly professional, in the narrow sense, 
since one is presumably growing as a person 
oneself in the process (KabatZinn 2005a, s. 
438–439).

Avslutningsvis, den popularitet mindful
ness åtnjutit har med all säkerhet många 
olika orsaker, och det är alldeles för tidigt 
att komma med ett uttömmande svar på 
varför området fått ett sådant genomslag 
både inomvetenskapligt och utomveten
skapligt. Men en delförklaring torde ligga 
i just dessa universalistiska anspråk, som 
kommer till uttryck i en uppfattning om 
lidande som något som spränger grän
serna mellan det vi normalt ser som friskt 
och sjukt, och som ligger inneboende i det 
mänskliga psyket. Mindfulness som levd 
praktik kommer därför handla om att inte 
bara göra det sjuka friskt, utan också att se 
det friska som sjukt (i någon bemärkelse) 
och det bidrar med detta också till att 
göra gränsen mellan terapeut och patient, 
expert och lekman, lärare och student, 
mindre skarp. Då mindfulness också, i 
den positiva psykologins tappning, hand
lar om att bygga upp resurser som indivi
den behöver för att möta livets utmaningar 
på ett konstruktivt sätt, bli framgångsrik 
och finna lycka, når vi också bortom frå
gor om sjukt och friskt, och också bortom 
medicinens vedertagna domäner.
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Summary

Between Health and Sickness
The Mindfulness Panacea
(Mellan friskt och sjukt
Mindfulness som universalmedel)

Mindfulness meditation started its academic ca
reer in the 1970s within behavioral medicine and 
mindbody research. Now, you find it in psycho
therapy, neuroscience and clinical psychology, but 
also increasingly in the social sciences such as edu
cation, organization studies, social work and eco
nomics. Mindfulness meditation is offered as a 
secular program for healing, selfunderstanding 
and growth, and has moved from the cultural mar
gins (Buddhism) to the mainstream, both scien
tifically and culturally. The variety of problems 
that mindfulness addresses is made possible by the 
fact that it actually spans both the pathological 
and the normal or healthy. In actual fact, it col
lapses that distinction regularly. By introducing 
readers, listeners or viewers to a mind that is 
“mindless” in its normal state – running on auto
pilot, being lost in thought, always in a doing
mode – it simultaneously pathologizes people’s 
normal mode of functioning. Mindfulness propo
nents claim to work with universal and transdiag
nostic processes, which underpin both health and 
sickness. Hence, anyone endowed with a mind 
benefits from mindfulness meditation. Mindful
ness has been able to connect to and makes sense 
of collectively experienced societal changes, and 
offers scientifically grounded (albeit patchy) guid
ance on how to relate to these. The initial focus on 
stress related problems, evident in the name of its 
first medical institution – The stress reduction 
clinic – resonated with growing societal concerns 
over the downsides of multitasking and “workahol
ism” in the 1980s, 1990s and onwards.

keywords: mindfulness, Buddhism, clinical 
 psychology, scientization, meditation.
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obaksbruket och dess konsekvenser är viktiga stu
dieobjekt för den kulturvetenskapliga forskningen. 
Ämnet behandlas inom till exempel medicinhisto
ria (Goodman 1993; Lock, Reynolds & Tansey 

1998), medicinsk antropologi och forskning kring mate
riell och visuell kultur (Hilton 2000; Ember & Ember 
2004; Torell 2002) och vid tvärvetenskapliga organisa
tioner som Centre for Medical Humanities vid Durham 
University.

Den kulturvetenskapliga tobaksforskningen har av 
lätt insedda skäl främst fokuserat på rökning, som är ett 
globalt problem av kolossal hälsomässig och samhälls
ekonomisk betydelse (Proctor 2012). Problemet ser dock 
olika ut i olika delar av världen, även inom Europa. Även 
om rökning har framställts som den enskilt största häl
sorisken i Sverige (Torell 2002) är det en praktik som av 
olika anledningar stadigt har minskat sedan 1970talet. 
Svenska män röker idag mindre än männen i andra jäm
förbara länder och även kvinnorna i Sverige röker förhål
landevis måttfullt, särskilt när de är gravida (Folkhälso
rapport 2009). Men detta har inte inneburit att tobaks  
bruket i sig har minskat i motsvarande grad. För sam  
tidigt som allt f ler har valt bort cigaretterna, har allt f ler 
börjat använda snus.

Med snus menas i detta sammanhang ”fuktad tobak i 
finfördelad form för användning i munnen” (EU:s defi
nition). Denna typ av snus, tidigare kallad ”matsnus”, 
började produceras och användas i Sverige i början av 
1800talet och dominerade (tillsammans med tugg
tobak) helt tobakskonsumtionen i landet fram till andra 
världskriget. Efter kriget tog cigaretterna över och en 
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botten notering för snuskonsumtionen 
nåd des i slutet av 1960talet. Försäljning  
en var då så låg att producenterna över
vägde att helt avveckla branschen. Men 
sedan dess har trenden vänt (Eriksson 
1988) och snuskonsumtionen är idag åter 
omfattande.

Ökningen av snusandet har framför allt 
skett bland männen – år 2005 snusade 
dagligen var femte vuxen svensk man, vil
ket innebar att betydligt f ler män snusade 
(21 procent) än rökte (12 procent). En ök
ning har också skett bland kvinnorna även 
om andelen som snusar ännu är betydligt 
mindre (3 procent i landet; 7 procent i de 
nordliga länen). Även snusets status och 
kulturella uttryck har förändrats på ett 
tydligt sätt. Tidigare var det främst låg
utbildade äldre män på landsbygden som 
snusade och då egenhändigt kramade 
pril lor som rann och stank; numera ökar 
snusanvändningen mest bland högutbil
dade urbana män och kvinnor, som har 
tillgång till smaksatta portionsförpack
ningar i designade dosor (Folkhälsorap
port 2009). Att snusa har med andra ord 
blivit en utbredd och normaliserad kultu
rell praktik i vår del av världen. Man skulle 
kunna uttrycka det så, att snuset har gjort 
en klassresa (jfr Sundling 2003). Svenskt 
snus används förvisso också i andra län
der, framför allt i USA, Norge och Fin
land, men inte alls i samma utsträckning 
bland befolkningen som i Sverige.

Vi vet förstås en del om varför det blivit 
på detta sätt. Den främsta anledningen 
som brukar åberopas för snusets uppgång 
är kunskapen om att rökning är farligt för 
hälsan, att snus inte är lika farligt som 
rökning, och att människor som använder 
tobak därför föredrar snus före cigaretter. 
Det har också bedrivits STSinriktad 
forskning om snusets förändrade status, 
från ålderdomlig tobaksprodukt till kun

skapsintensivt rökavvänjningsalternativ, 
samt om dess förhållande till medicinska 
nikotinersättningspreparat (Elam 2008; 
Elam & Gunnarsson 2012). Men utöver 
journalisten Janne Sundlings snushyllande 
och populärt hållna bok snus (2003) sak
nas ännu forskning om snus och snusning 
utifrån ett vidare kulturperspektiv.

Mot denna bakgrund finns det anled
ning att utvidga den kulturvetenskapliga 
tobaksforskningen mot snus och snusning 
och syftet med denna artikel är att ge ett 
förslag på hur det kan göras. Artikeln 
 lyfter fram och resonerar kring fyra olika 
aspekter på snus under rubrikerna veten
skap, politik, ekonomi respektive kultur. 
I anslutning till varje aspekt diskuteras 
rele vanta aktörer samt formuleras ett antal 
tentativa frågeställningar. Dessa aspekter 
ska dock inte förstås som frikopplade från 
varandra utan snarare som överlappande. 
Den teoretiska utgångspunkten är att 
veten skapliga, politiska, ekonomiska och 
kulturella praktiker samproducerar snus 
samtidigt som snusning betyder delvis 
olika saker i skilda sociala kontexter (Jasa
noff 2006). Ett sådant perspektiv på snus 
och snusning hör inte självklart hemma 
hos någon specifik humanvetenskaplig 
 eller samhällsvetenskaplig disciplin men 
jag menar att samtliga aspekter vore möj
liga att studera på ett konserterat sätt 
inom ramen för det postdisciplinära fältet 
medicinens humaniora.

Snusets vetenskap

När jag gick i grundskolan under 1980 
talet lärde jag mig att snus var farligt och 
orsakade cancer. Informationen trumma
des in genom särskilda undervisnings
insatser om sniffning, alkohol, narkotika 
och tobak. Denna varning var byggd på 
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dåvarande vetenskaplig grund och spreds 
även till vuxna genom de varningstexter 
som sedan 1977 stod på snusdosorna och 
via Socialstyrelsens informationskampan
jer. Skriften snus – en hälsorisk, från 1988, 
är ett givande dokument om hur kun
skapsläget vid denna tid såg ut. ”Det före
ligger i dagsläget övertygande bevis för att 
de individer som använder snus, löper 
större risk att få munhålecancer än icke 
tobaksnyttjare”, förklarar här docenten 
och övertandläkaren JanMichaél Hirsch 
(Hirsch 1988:5), som också pekade ut ro
ten till det onda: att snus innehåller carci
nogener i form av nitrosaminer. Förvisso 
gav representanter för Svenska Tobaks AB 
uttryck för en avvikande uppfattning men 
det påverkade inte helhetsintrycket. Det 
väsentliga för Socialstyrelsen var inte 
huru vida cancerrisken var liten eller stor 
utan att den faktiskt fanns. Därför be
hövde varningar utfärdas.

Dåvarande generaldirektören MajBritt 
Sandlund, som skrev skriftens förord, slog 
sålunda fast: ”Snuset har kommit att bli 
ett allt större hälsoproblem i vårt land.” 
Sandlund förklarar att bruket kraftigt har 
ökat och att det nu är hög tid att varna för 
hälsoskadorna: ”Snusning kan bl.a. ge all
varliga förändringar i munhålan, olika 
frätskador och cancer.” Hon hänvisade 
 vidare till Livsmedelverket som vid denna 
tid hade aktualiserat behovet av att varna 
för cancerrisken av snus, liksom till en ex
pertgrupp inom WHO, som rent av upp
manat till totalförbud i länder där snus
bruket inte redan var etablerat. För länder 
där snuset redan var utbrett, som Sverige, 
förespråkades starka restriktioner: reklam
förbud, kraftigt höjda priser och skarpare 
varningstexter (Sandlund 1988:1).

På de svenska snusdosorna kunde man 
under 1990talet läsa den lapidariska var
ningstexten: ”Orsakar cancer”. Riktigt så 

entydigt är inte budskapet numera. År 
2001 beslöts att cancervarningen skulle 
tas bort och varningstexten på de snusför
packningar som idag säljs i svenska buti
ker lyder istället: ”Denna tobaksvara kan 
skada din hälsa och är beroendeframkal
lande”. Hur allvarligt eller på vilket sätt 
hälsan kan skadas av produkten framgår 
inte. Så vad betyder varningen och varför 
är den utformad så oprecist, jämfört med 
tidigare? Var snus farligare på 1980talet 
än det är nu eller är det kunskapen om ris
kerna som förändrats? Vad vet forskningen 
egentligen? Ett sätt att närma sig ett svar 
på dessa frågor är att undersöka snusets 
moderna vetenskapshistoria.

Medan det sedan 1970talet har rått 
närmast vetenskaplig konsensus om att 
ciga rettrökning medför en kraftigt ökad 
risk för lungcancer – den i samtiden van
ligaste och mest dödliga cancerformen 
(Timmerman 2014) – har meningarna om 
snusets negativa påverkan på kroppen gått 
isär. Vid en konferens som arrangerades 
av Institutet för miljömedicin vid Karo
linska Institutet 1997 framkom att något 
samband mellan snusning och cancer var
ken kunde påvisas eller avvisas. Även re
sultaten från forskning om sambanden 
mellan snusning och hjärt–kärlsjukdomar 
visade sig oförenliga. I den efterföljande 
konferensrapporten hälsorisker med snus 
(1997) påtalades att forskningen var efter
satt och att ytterligare studier behövdes. 
Ytterligare studier kom också att göras.

Den medicinska forskningen om snus 
är betydligt mindre omfattande än den 
om rökning men en enkel sökning via 
Google Scholar ger ändå vid handen, att 
en lång rad medicinska forskargrupper på 
senare år har försökt undersöka och av
göra snusets eventuella hälsoeffekter och 
risker. Inte minst forskare på Karolinska 
Institutet har varit aktiva på området. Nya 
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den varningstext som numera sitter på snusdosorna. snus kan alltså skada hälsan. Men på vilket sätt?
Foto: Christer Nordlund.

forskningsöversikter som avser att synteti
sera den befintliga forskningen föreligger 
också, men inte heller de är kongruenta. 

hälsorisker med svenskt snus, som har 
utarbetats av forskare vid Karolinska till
sammans med Folkhälsoinstitutet, kom
mer å sin sida fram till att ja, svenskt snus 
är cancerframkallande (framför allt med 
avseende på cancer i bukspottskörteln), 
att det ökar risken för hjärtinfarkt och 
därför är av ”avsevärd negativ betydelse 
för folkhälsan” (Cnattingius et al. 2005:4). 
I översikten varnas också för att ett om
fattande lobbyarbete pågår för att häva 
snusförbudet inom EU, något som skulle 
möjliggöra ökad svensk export.

review of scientific literature on snus 
(2010), som sammanställts av den privata 
konsultfirman ENVIRON International 
Corporation för Swedish Matchs räkning, 
framhåller å sin sida att nej, snusning kan 
inte förknippas med några allvarliga nega
tiva hälsoeffekter. ”Overall, there is very 
little evidence that current use levels of 
snus in Sweden are associated with any 
significant longterm health effects, and 

ongoing research is hoped to provide ad
ditional information to resolve remaining 
areas of uncertainty” (5). Översikten avser 
för övrigt att användas som ett informa
tionsunderlag till livsmedels och läkeme
delsmyndigheten Food and Drug Admi
nistration (FDA), som avgör huruvida 
Swedish Match får sälja snus i USA eller 
inte.

Att på vetenskaplig grund fastställa 
snusningens medicinska effekter och ris
ker har alltså inte varit enkelt. Den klas
siska frågan har alltjämt varit: Orsakar 
snus cancer? I så fall av vilken typ och 
var i kroppen (munhåla, matstrupe, mag
säck, bukspottskörtel med mera)? Hur 
kan framställningen av snus förändras så 
att cancerrisken minimeras? Men på se
nare tid alltmer också: Leder snusning till 
infarkt och andra hjärt och kärlsjuk
domar, välfärdens stora gissel? Annan 
medicinsk forskning har handlat om ökad 
risk för diabetes, på verkan på foster hos 
gravida kvinnor och effekter i munnen. 
Att snus inte är bra för tandköttet och att 
tänderna missfärgas är enkelt att påvisa, 
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men det verkar också som att snus, som är 
basiskt (pH 8–9), förhindrar karies. Ny
ligen har även förhållandet mellan snus
ning, ämnes om sättning och fetma stude
rats (Hansson 2012).

En analys av de vetenskapliga publika
tionerna från 1960talet och framåt, in
klusive vad som tagits upp och inte tagits 
upp i kunskapsöversikterna, skulle kunna 
demonstrera hur kunskapen om snusets 
inverkan har utvecklats i olika riktningar 
och hur idéerna om dessa ting har föränd
rats över tid. Vilka typer av snus har stu
derats, på vilka grupper av människor och 
under hur långa perioder? Hur har risk 
definierats och beräknats? Hur har fors
kare tacklat frågan om hur snusets inver
kan kan isoleras från andra livsstilsfakto
rer? Hur har kunskaper som nåtts genom 
forskning på stora populationer omvand
lats till rekommendationer för den en
skilda människan? Går det ens? Varför 
har det varit så svårt att nå konsensus?

Det skulle också vara givande att ve
tenskapssociologiskt studera vilka som ut
fört forskningen, var de har verkat, hur de 
har gått tillväga och med vilka resurser. 
Hur har forskarnätverken sett ut? Vilka 
forskare har varit kopplade till generellt 
tobakskritiska organisationer och vilka 
har haft band till tobaksindustrin? Har 
det spelat någon roll för resultaten och hur 
de har presenterats? Men också: Hur har 
kunskapsmaterialet om snus som används 
i skolornas undervisning förändrats över 
tid?

Snusets politik

Även när det gäller den formella politiken 
och lagstiftningen rörande snus råder idag 
märkliga meningsskiljaktigheter, som be
höver undersökas.

Inom EU anses det svenska snuset vara 
så hälsoskadligt att det – till skillnad från 
cigaretter – bör vara förbjudet, så som 
WHO rekommenderade på 1980talet. 
Det är det också enligt EU:s tobaksregler 
från 1992, men inte i Sverige. Genom det 
permanenta så kallade snusundantaget, 
som förhandlades fram i samband med 
Sveriges EUmedlemskap, är det tillåtet 
att tillverka och sälja snus i Sverige. Det 
är också tillåtet för svenskar (och andra) 
att för privat bruk använda snus i andra 
länder. Däremot får svenska företag inte 
exportera snus till annat EUland. Sve
rige, som i ett internationellt perspektiv 
brukar framstå som ett av världens mest 
drogrestriktiva och folkhälsofixerade län
der, värnar alltså om en inhemsk produkt 
som anses vara så hälsofarlig att den är 
förbjuden inom EU och för all del även i 
en rad andra länder runt om i världen. 
Bakgrunden till detta snusundantag tycks 
emellertid inte bara med ha med veten
skap eller hälsa att göra; huvudargumen
tet som drivits av svenska politiker och 
snuslobbyorganisationer har snarare varit 
att snus är ”svensk kultur”, skadlig eller 
inte, och sådant ska inte EU lägga sig i.

Inom detta tema behövs forskning på 
både EUnivå och nationell nivå. Varför 
är EU så starkt emot snus när de väldoku
menterat farliga cigaretterna tillåts? Vilka 
studier och medicinvetenskapliga auktori
teter har man lutat sig mot? Om EU:s 
snusförbud ursprungligen handlade om 
att stoppa inflödet av amerikanska snus
sorter, som Elam (2008) föreslagit, varför 
tillåts inte de svenska? Hur gick det till 
när snusundantaget drevs igenom och 
varför var det egentligen så principiellt 
viktigt för Ulf Dinkelspiel (m) och de 
 övriga svenska EUrelaterade politikerna? 
Vilken betydelse hade den svenska opinio
nen respektive den svenska snusindustrin 
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för utfallet? Vilken roll spelade bransch
organisationen European Smokeless Cen
ter, som bildades för att värna snuset, med 
generalsekreteraren strategiskt placerad i 
Bryssel? Hur har förhandlingarna mellan 
Sverige och EU sett ut sedan dess, och 
mellan snusindustrin och svenska politi
ker med intresse för frågan?

Under senare år har snusets politik 
också tagit sig mer lokala former inom 
Sveriges gränser, på arbetsplatser, i kom
muner och landsting. Hur har argumenta
tionen för ett snusförbud (eller snustill
stånd) sett ut där? Varför får man inte 
längre sälja snus i sjukhusens butiker, trots 
att vissa av de inlagda patienterna använ
der snus, medan apoteken som är lokalise
rade där får sälja nikotinpreparat? Finns 
för övrigt sociala koder och outtalade 
restrik tioner kring snusning på arbetsplat
ser där förbud inte råder formellt?

Frågan om snusets hälsoeffekter och 
risker har genom samtidshistorien debat
terats fram och tillbaka av forskare och 
läkare, politiker och myndigheter, av 
snus industrin och läkemedelsindustrin, 
och av hälsofrämjande organisationer, så
som NTS (Nationalföreningen för upp
lysning om tobakens skadeverkningar), 
Läkare mot tobak och tankesmedjan To
baksfakta. Debatterna om snusets politik 
och dess implikationer har naturligtvis 
inte bara förts inbördes mellan de olika 
aktörerna utan också offentligt i massme
dierna. Analyser av dessa publika debatter 
skulle kunna blotta historiska och rådande 
intressekonflikter och även belysa hur 
värdemönster förändras över tid och plats. 

Snusets ekonomi

Det svenska snuset intar alltså en säregen 
position i den tobaksrelaterade hälsoforsk

ningens och politikens samtidshistoria. 
Men snus är också en produkt på en väx
ande marknad och snusindustrins försälj
ningsintressen är inte fristående från var
ken forskningen eller politiken. Det i 
Skandinavien marknadsledande företaget 
Swedish Match AB deklarerar på sin 
hemsida att de arbetar för att utveckla, 
tillverka, sälja och marknadsföra svenskt 
snus i Sverige och utomlands. Men före
taget stödjer också forskning om snusets 
hälsoeffekter (www.swedishmatch.com). 
Det är med andra ord en aktör både i pro
pagandan för och i kunskapsproduktionen 
om snus.

Med stöd i sin egen och andras forsk
ning torgför Swedish Match hälsopoli
tiska ståndpunkter, som går ut på att till
gång till svenskt snus faktiskt kan främja 
människors hälsa. Man hävdar inte att 
snus skulle vara riskfritt ur hälsosynpunkt, 
och gravida och personer med hjärt och 
kärlsjukdomar varnas särskilt, men där
emot att hälsoriskerna är lägre än de risker 
som cigarettrökning och bruk av andra 
tobakstyper innebär. Man understryker 
också det triviala, att rökfri tobak inte ger 
upphov till problemet med passiv rökning. 
Om människor valde svenskt snus före 
ciga retter skulle därför hälsovinster kun 
na göras, enligt Swedish Match (www. 
swedishmatch.com).

Tanken att snuset är nyttigare än ciga
retter och att det kan ha en hälsofräm
jande funktion genom att det kan hjälpa 
människor att sluta röka är inte ny. Den 
framhölls redan på 1970talet, även av 
So cialstyrelsen. Men som sociologerna 
Mark Elam och Andreas Gunnarsson 
(2012) har påvisat konstruerades då en 
tydlig skillnad mellan snus och de av läke
medelsindustrin syntetiskt framställda 
niko tinpreparaten, där de förra efter litet 
om och men 1978 accepterades som läke
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medel (”rökavvänjningspreparat”) och 
därmed fick en konkurrensfördel på 
marknaden och i hälsodiskursen. På AB 
Leo i Helsingborg, som tillsammans med 
medicinska forskare vid Lunds universitet 
utvecklade nikotintuggummit Nicorette, 
kunde man inte ta för givet att nikotin
preparaten skulle komma att uppfattas på 
detta sätt. Att ersätta nikotin med nikotin 
var ju som att försöka ”driva ut djävulen 
med Belsebub”. Nicorette blev emellertid 
företagets i ekonomiskt hänseende mest 
framgångsrika produkt (Ahlin & Lund
gren 2002).

För att förstå snusets växande populari
tet i Sverige och andra länder är i alla 
händelser de positiva hälsobudskapen och 
deras samproduktion med forskning och 
politik viktiga att studera. Talet om snu
sets hälsovinst är av allt att döma i linje 
med rådande kunskapsläge rörande can
cerrisken men vinsten är förstås relativ 
och därför möjlig att problematisera. Till
gången till snus innebär ju inte bara att 
vissa brukare byter eller väljer snus före 
ciga retter, den leder också till nya tobaks
användare, vare sig de tidigare rökt eller 
inte. Som redan skiften snus – en hälsorisk 
var inne på, och som nyligen även har be
kräftats empiriskt (Joffer et al. 2014), kan 
snus på omvänt vis också vara en inkörs
port till rökning. Dessutom föredrar vissa 
tobaksbrukare att både röka och snusa. 
Det ena behöver inte utesluta det andra 
(Nordgren & Ramström 1990).

Men även ett bredare grepp om snusets 
ekonomi behöver tas. I snus – en hälsorisk 
framhålls att snusförsäljningens botten
notering 1968 åtföljdes av kraftfulla mark
nadsföringsinsatser som startades i syfte 
att vända trenden och öka konsumtionen. 
Det talades redan då om en ”fin svensk 
tradition” som behövde värnas. En stra
tegi var att förändra formen på snusdo

sorna, från ovala till runda, vilket gjorde 
att de påminde om ishockeypuckar. Därpå 
började Svenska Tobaks AB (föregånga
ren till Swedish Match) sponsra det 
svenska ishockeylandslaget, vilket med
förde att snus på ett tydligt sätt kom att 
associeras med idrott. I denna veva växte 
snusintresset påtagligt bland de yngre; på 
bara några år sjönk medianåldern på snu
sarna från 41 till 30 (Nordgren & Ram
ström 1990).

En annan strategi var att paketera snu
set i portioner. Tekniken, som var inspire
rad av de sedan tidigare existerande tepå
sarna, innebar att snusandet blev mindre 
kladdigt och mer diskret. Den första 
varian ten av denna snustyp lanserades 
1973 och hette ”Smokeless”. Sorten, som 
var smaksatt med whiskey, beskrevs i re
klamen som ”ett bra alternativ till rök
ning”, vilket var ett smart drag med tanke 
på att det var kring denna tid som insik
terna om rökningens risker slog igenom 
på allvar bland allmänheten (Elam & 
Gunnarsson 2012). Fyra år senare lanse
rades märket ”Tre Ankare”, som än idag 
finns på marknaden, tillsammans med en 
rad andra portionsförpackade sorter.

Reklamen för snus har kommit och 
gått. Under slutet av 1970talet infördes i 
lagstiftningen att marknadsföringen inte 
fick ”uppmuntra till bruk av tobak” och 
sedan 1994 är det förbjudet att annonsera 
om snus i Sverige. Däremot förekommer 
marknadsföring i andra sammanhang, till 
exempel i butikerna och i internationella 
medier. Snusets marknadsföring och suc
cessiva reglering är intressant att studera i 
sin helhet: hur har den sett ut och hur har 
den förändrats över tid? Vilka bilder har 
använts, vilka grupper har man riktat sig 
till? Blivande nikotinister eller bara eta
blerade rökare? Unga eller äldre? Män 
 eller kvinnor eller både–och? Det vore 
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också intressant att studera hur utbudet av 
snus har förändrats och diversifierats, med 
nya typer av dosor och portionsförpack
ningar i olika smaker, storlekar och styr
kor.

Även om Swedish Match ännu är det 
helt dominerande företaget på den svenska 
snusmarknaden kan man notera att f lera 
andra företag på senare tid har försökt 
etablera sig inom detta lukrativa område. 
Noteras bör också att det finns en gör
detsjälvrörelse i landet. En central aktör 
i denna rörelse är den så kallade Snus
akademien, som via sin hemsida både till
handahåller kunskaper om hantverket och 
fungerar som återförsäljare av olika sorters 
tobak och smaktillsatser (www.snusaka
demien.se).

Snusets kultur

Ur ett medicinskt hälsoperspektiv vore det 
förmodligen bäst för en människa att vara 
helt tobaksfri. Nikotin, vars namn kom
mer från den portugisiske ambassadören 
Jean Nicot de Villemain (1530–1600) som 
bidrog till att introducera luktsnuset i 
 Europa, kategoriserades redan under 
1800talet som ett exceptionellt starkt 
gift. Starka gifter bör man i regel und
vika.

Samtidigt handlar vår hälsa om mer än 
medicinska risker. Hälsan handlar också 
om hur man ”mår”, hur man upplever sin 
hälsa och sin livssituation (Nordenfelt 
2004). Det välbefinnande som en produkt 
som snus kan ge har förstås ett värde. Lik
som socker, kaffe eller alkohol bidrar det 
till höjd livskvalitet och njutning i varda
gen; snus har inte för intet kallats livets 
krydda.

Att tobaksplantan framställdes som en 
läkeört när den lanserades i  Europa på 

1600talet, och att läkare därpå under 
f lera sekel ordinerade denna medicin som 
ett nervlugnande medel, kan mot bak
grund av vår tids tobaksdebatt förefalla 
ironiskt men det är inte obegripligt (Por
ter 1999). Den svenske botanisten Johan
nes Franck (1590–1661), som 1633 lade 
fram avhandlingen Nicotiana vid Uppsala 
universitet, diskuterade även många andra 
effekter av tobaken, däribland att den ökar 
lusten hos ”för kärleksliv odugliga perso
ner” (Torell 2002:12).

Snusning kan också vara meningsfullt 
på andra vis. Det kan vara en del av en 
medveten livsstil, livsföring, eller identi
tet, som man önskar bejaka; det kan vara 
en frihetsmarkör eller en protesthandling, 
för ungdomar likväl som för vuxna som 
utmanar rådande normer. En viktig an
ledning till att snuset överlevde försälj
ningskrisen i slutet av 1960talet var an
tagligen att snuset blev populärt inte bara 
bland idrottande ungdomar utan även 
inom den politiska vänsterrörelsen. Jour
nalisten Janne Sundling menar att snus – i 
synnerhet märket röda lacket – uppfat
tandes som proletärt och att intresset 
hängde samman med de intellektuellas 
önskan att närma sig det arbetande folket. 
”Alla hade sett dosorna hos byggnads
arbetare eller smeder, och visste att snuset 
hörde hemma på arbetsplatserna. Och 
även i den nya tidens proletära miljöer, 
som vid löpande bandet på bilfabrikerna, 
var det snus som gällde. Det gick att snusa 
samtidigt som man jobbade. Röka kunde 
man bara göra på rasterna.” (Sundling 
2003:54) Kan ökningen av kvinnliga snu
sare i vår tid förstås som resultatet av en 
önskan att närma sig och erövra en tradi
tionellt manligt kodad praktik?

Men hur är det när bruket övergår i be
roende och kanske missbruk? Hur är det 
att vara snusare när man inte längre vill 
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men inte kan sluta? När man blir en del av 
beroendebehandlingarnas osäkra politik 
(Mars 2012)? Eller när man kanske till 
slut drabbas av en sjukdom som bedöms 
vara tobaksrelaterad? För att nå kunskap 
om snusandets djupare kroppsliga, kultu
rella och symboliska dimensioner räcker 
det inte med enkla enkäter och beteende
vetenskapliga mätningar. Då behövs djup
intervjuer, med ett brett spektrum av bru
kare och före detta brukare, kanske också 
potentiella brukare. Autoetnografiska be
rättelser om snusandets fenomenologi vore 
ett annat alternativ.

Så här var det för mig. Första gången 
jag prövade snus var jag fjorton år. Det var 
en vidrig upplevelse. Först en äcklig smak 
och brännande känsla i munnen, sedan en 
stark kick, följd av yrsel, illamående, kräk
ningar, ruelse. Varför gjorde jag det? Ingen 
av mina föräldrar använde tobaksproduk
ter och jag visste ju från skolans undervis
ning att snus var giftigt? Antagligen för 
att andra gjorde det och för att man för
väntades göra det om man var en fjorton
årig pojke i industri och ishockeystaden 
Örnsköldsvik. Jag tänker att det var som 
en form av ritual, något man bara skulle ta 
sig igenom, likt ett mandomsprov. Viljan 
är förvisso fri och stark men ett socialt 
tryck kan vara ännu starkare. Dessutom 
vet vi att kopplingen mellan att veta och 
att göra i bästa fall är vag, ibland obefint
lig.

Först efter upprepade försök blev krop
pen van, härdad, och då fungerade snuset 
som njutningsmedel. Med tiden kom be
roendet och därmed den omvända upp
levelsen. Utan snus blir jag okoncentrerad, 
yr och på dåligt humör. Nu behövs snus 
för att jag helt enkelt ska kunna fungera 
normalt. Det är i sig väldigt irriterande 
och numera också kostsamt (låt vara att 
jag inte längre får hål i tänderna, kanske 

tack vare snuset?). Men jag kan heller inte 
förtränga den gamla lärdomen att snus 
faktiskt är farligt, alldeles oavsett vad 
forskningen säger. Under det senaste de
cenniet har jag många gånger funderat på 
att försöka sluta. Jag har också gjort tappra 
försök, ibland med hjälp av medicinska 
nikotinpreparat och nikotinfritt snus. 
Men det är svårt. Kanske vill jag inte till
räckligt mycket?

Sundling framhäver det svenska snu
sets tvåhundraåriga tradition. Det sägs 
vara lika svenskt som midsommarstång, 
sill och nubbe eller Evert Taube. Han me
nar dessutom att snusvanorna står för 
öppen het och självklarhet och han frågar 
retoriskt: ”För vem har hört talas om 
smyg snusare?” (Sundling 2003) Här är i 
alla fall en. Jag vill inte att mina barn ska 
börja snusa och därför smusslar jag inför 
dem, även fast de mycket väl vet vad jag 
gör. För övrigt snusar jag inte heller när 
jag undervisar på universitetet eller när jag 
talar på konferenser eller i andra officiella 
och publika sammanhang.

Väl medveten om snusandets mindre 
positiva estetiska sidor försöker jag sköta 
min last så diskret jag bara kan. Jag tror 
inte att jag är så unik i detta, men inte 
heller att min historia och mitt förhål
lande till snus skulle vara allmängiltigt. 
Vilket förhållande har andra brukare till 
snus? Hur har andra upplevt och skapat 
mening kring sitt snusande och beroende? 
Vilken betydelse spelar kön, ålder, social 
klass och geografisk plats? Och hur har 
de som lyckats bryta beroendet känt och 
gjort?

Avslutning

Jag har i denna artikel uppmärksammat 
och resonerat kring snus och snusning 
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som ett potentiellt studieobjekt inom 
medicinens humaniora. Jag har pekat ut 
fyra aspekter som inbegriper en rad olika 
aktörer av betydelse (brukare, forskare, 
 läkare, politiker, myndigheter, tobaks
före tag, läkemedelsföretag, organisatio
ner) och jag har medvetet ställt många fler 
frågor än jag sökt besvara. Resultatet kan 
närmast ses som en skiss till ett blivande 
forskningsprogram. Mitt argument för 
att ett sådant program är relevant är att 
snusandet på senare tid har blivit mycket 
utbrett i det svenska samhället – det är 
en växande ekonomi och kulturell praktik 
med normer och regler som bara delvis 
är uttalade – som dessutom kringgärdas 
av en betydande hälsorisk och kunskaps
osäkerhet. Det är angeläget att veta mer 
om varför det blivit så och vad det be  
tyder, inte minst för den dryga miljon 
svenskar som på gott och ont är snusare 
och som försöker navigera i dagens så 
väl hälsoinriktade som nikotinifierade 
kultur. Ingen enskild vetenskaplig disci
plin räcker till för att genomföra denna 
forskningsuppgift. För att systematiskt 
utforska snusets vetenskap, politisk, eko
nomi och kultur behövs en bred analytisk 
och metodologisk ansats och kompetens 
jämte en positiv inställning till gränsöver
bryggande kul turforskning om hälsa och 
medicin.

Tillkännagivande

Jag har umgåtts med tanken på snusning 
som studieobjekt sedan sommaren 2013, 
då jag hade förmånen att diskutera kon
troverserna kring det svenska snuset med 
John Pickstone vid Manchester Univer
sity. John var inte bara en av världens 
främsta medicin och vetenskapshistori
ker utan också en mycket nyfiken person. 

Han hade aldrig tidigare hört talas om 
svenskt snus men blev fascinerad och upp
muntrade livligt till djupare studier i äm
net. Tack för det John! Jag vill också tacka 
Mark Elam som delade med sig av sina 
uppsatser om snus och nikotinpreparat 
och Thomas Söderqvist och en anonym 
granskare för relevanta synpunkter.
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Summary

the spice of life?
On swedish snus as an Object of study
for Medical humanities
(livets krydda?
Om snusning som potentiellt studieobjekt
för medicinens humaniora)

While smoking has decreased in Sweden since the 
1970s, the use of Swedish snus (a domestic moist 
tobacco product) has simultaneously increased, 
espe cially among men. About 20 percent of the 
men and 3 percent of the women in Sweden are 
currently using snus every day. Although Swedish 
snus is used in some other parts of the world, nota
bly in Norway and the US, the development in 
Sweden is unique, partly due to an EU ban from 
1992 on the sale of snus outside the country. The 
present article argues that this situation needs to 
be explored and understood from a humanistic 
point of view, within the field of medical humani
ties, and proposes four interrelated aspects that 
such a study should focus on: the scientific uncer
tainty and controversies concerning the health 
risks; the divergent politics and regulations on the 
national level and EU level respectively; the busi
ness and marketing of the product; and finally cul
tural dimensions regarding tradition, norms, iden
tity, experience and meaning in different social 
con texts.

Keywords: swedish snus, smokeless tobacco, medical 
risk, scientific uncertainty, marketing regulations, 
cultural meaning.

Christer Nordlund is Professor of history of
science and ideas at the department of historical, 
Philosophical and religious studies, umeå
university, umeå, sweden.



et medicinska fältet är ett exempel på en 
kunskapsintensiv, globaliserad och diversi
fierad sektor. Den rymmer grundforskning, 
olika institutionaliserade vårdpraktiker och 

ideella hjälporganisationer. Som i andra sektorer av det 
svenska arbetslivet uppmuntras också internationell mo
bilitet. Men vad lär sig svenska medicinare som arbetat 
utomlands i ett laboratorium, en klinik eller för en hjälp
organisation? Detta är en av huvudfrågorna inom vårt 
gemensamma forskningsprojekt ”What is the use of in
ternationalisation for transfer of knowledge and profes
sional status? A case of highly skilled returners in the 
medical field”.1 För att besvara den frågan behöver vi 
både teoretisera kunskap och hitta vägar att identifiera 
olika slags kunskaper som omtalas i intervjuer. Just nu är 
vi mitt uppe i fältarbetet där den primära metoden är 
intervjuer. På basis av nio hittills genomförda intervjuer 
ska vi i det följande diskutera hur vi kan sortera upp och 
analysera de kunskaper som arbete utomlands kan ge 
yrkes verksamma inom det medicinska fältet.

I artikeln kommer vi att utforska yrkesrelaterad kun
skap i relation till tre kategorier av ”återvändare” inom 
det medicinska fältet: Läkare som arbetat för en hjälp
organisation utomlands, molekylärbiologer som har be
drivit forskning i ett annat land, samt läkare som arbetat 
som kliniker och/eller forskare. Dessa kategorier repre
senterar – på olika sätt  medicinens tre grundvalar: den 
moraliska förpliktelsen att hjälpa och behandla, tilliten 
till vetenskapliga förfaringssätt och den medicinska 
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praktiken. Målet med artikeln är att ta ett 
första steg mot en teoretisering av kun
skapsbegreppet i relation till projektets 
huvudfrågor och de intervjuer vi hittills 
gjort.

I artikeln används orden ”det medi
cinska fältet” för att ringa in arenan för 
produktion, användning och förhandling 
av kunskap. För att ett område skall kunna 
analyseras som ett fält måste det besitta 
en tillräcklig grad av autonomi, skriver 
Broady i nätverk och fält (2002, jfr Bour
dieu 1988). Det måste vara en värld för 
sig. De som deltar i spelet är specialister. 
De är mer beroende av varandra, det vill 
säga av kolleger och konkurrenter, än av 
omvärlden. Fältet måste ha sina egna reg
ler för inträde, belöningar och straff. Ifall 
politiker, näringslivsrepresentanter eller 
starka publikgrupper skulle kunna avgöra 
vem som är en framgångsrik forskare eller 
en specialistläkare är det inget självstän
digt fält i Bourdieus mening. En central 
aspekt är att det måste det finnas ett sär
skilt slag av tillgångar som är fältets egna, 
och som utgör det akademiska/medi
cinska kapitalet. Den som vill vinna in
träde i det medicinska fältet måste besitta 
ett tillräckligt mått av akademiskt/me
dicinskt kapital. Kraftmätningarna inom 
fältet rör ytterst hur detta kapital skall de
finieras och fördelas (Broady 2002; jfr 
Bourdieu 1988; 1998).

Kunskap inom det medicinska fältet

I arbetet med att hitta redskap som hjäl
per oss att genomföra intervjuer om kun
skap samt att analysera kunskap, har vi 
funnit att det finns en hel rad teoretiker, 
analytiska traditioner och intressanta fors
kare att bygga vidare på. I denna artikel 
ligger dock fokus på vad vi kan abstrahera 

ur den insamlade empirin. Likväl, ska 
man hitta redskap för att skapa empiri och 
analysera kunskap inom det medicinen 
finns det anledning att ringa in vad som 
utmärker just detta fält. 

Hälso och sjukvård är en oerhört kun
skapsintensiv verksamhet och vårdens 
framgång är beroende av att ny kunskap 
ständigt produceras. Rätt slags kunskap är 
helt avgörande. Detta gör också att forsk
ning och yrkespraktik är intimt samman
bundna. Forskningen är ofta explicit in
riktad på att bidra med viktig kunskap till 
den medicinska praktiken (det kliniska 
arbetet). Forskningens formulering av 
pro blemställningar är ofta sprungna di
rekt ur behov som uppstått i det praktiska 
arbetet (ur kliniska behov). Det är inte 
helt ovanligt att en och samma person är 
både forskare och praktiker, dvs. arbetar 
direkt med vård i kliniken, vilket torde 
vara ovanligt inom flertalet andra yrken 
och branscher. Kunskapande och nytta är 
således tydligt och självklart sammanlän
kande. Kunskapens värde avgörs till viss 
grad av huruvida den är möjlig att omsätta 
i kliniken. Det finns därtill ett inom fältet 
erkänt samband mellan kunskapsanvänd
ning och erfarenhet. Den medicinska 
praktiken ska baseras på ”vetenskap och 
beprövad erfarenhet”. I jämförelse med en 
nyutexaminerad läkare är det rimligt att 
anta att faktakunskap kan användas på ett 
annat och bättre sätt av en erfaren läkare. 

Förutom dess kliniska tillämpbarhet 
avgörs kunskapens värde, rätt slags ve-
tande, i ett väl inarbetat system av hög
statusvetenskap och internationell publi
cering som till största delen är peer 
reviewbaserat. Ideal och idéer om fram
stående spetsforskning är dominerande 
inom det medicinska fältet. Det finns 
principer (system) för att ranka forsk
ningen och oftast tydliga överenskom
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melser om vilken forskning som är den 
mest framstående inom sin specialisering. 
Kunskapsproduktionen i ett peer review
baserat system utgör en internationell 
arena. Den medicinska forskningen görs i 
ett internationellt sammanhang där den 
ledande forskningen, oavsett var den be
finner sig i världen, drar till sig uppmärk
samhet och andra forskare.

Dessa karakteristiska gör teoretisering 
och analys av kunskap inom det medi
cinska fältet till en spännande utmaning. 
Ett första steg är att granska empirin med 
ambitionen att förstå hur de intervjuade 
läkarna och forskarna talar om kunskap 
och om deras erfarenheter skulle kunna 
sorteras i olika slags kunskaper.

Att tala om kunskaper i intervjuer

Vår utgångspunkt är att kunskap kan ses 
som en sammansmältning av fakta, be
grepp, förfaringssätt och handgrepp, pro
fessionell ”intuition” eller ”magkänsla”, 
förkroppsligat kunnande osv. (jfr Svenaeus 
2009). Teoretisk och praktisk kunskap 
är således ofta sammanflätade och för
kroppsligade, vilket märks vid exempel 
vis läkarundersökningar, operationer eller 
förfaringssätt vid laboratorieexperiment. 
Inom Organisation Studies urskiljer Ber
thoin A. Antal (2000) fem inbördes rela
terade kategorier av kunskap som ”åter
vändare” (repatriates) har tillgodogjort 
sig: faktakunskap (att veta vad), kunskap 
om förfaringssätt (att veta hur), kunskap 
om villkor (att veta när, dvs. när och hur 
faktakunskap och förfaringssätt ska an
vändas), axiomatisk kunskap (att veta 
varför saker händer och när man ska över
föra den sortens kunskap) och relationell 
kunskap (att känna vem, användbara so
ciala nätverk).

Vi har inspirerats av denna indelning 
och arbetar just nu på att hitta en variant 
som fungerar i relation till vår empiri. 
Vilka kunskaper beskrivs i våra intervjuer 
och hur talar man om kunskap? I den föl
jande empiriska exemplifieringen ligger 
särskilt fokus på huvudfrågan vad man 
lärt sig av att i yrket vistats utomlands. 
Under intervjuerna har vi ställt frågan 
”Vad lärde du dig?”. Frågelistan innehål
ler också specificeringar av kunskaper, 
som t.ex. faktakunskap och färdigheter, 
vilka används i samtalet om vad man lärt 
sig av att vistas utomlands (jfr Bogner, 
Littig & Menz 2009 om att intervjua ex
perter).

Som nämndes inledningsvis har de in
tervjuade valts utifrån tre principer: (i) de 
som arbetat för hjälporganisationer; (ii) 
molekylärbiologer som arbetar i laborato
rier; samt (iii) läkare som arbetar i klini
ken och/eller som utför primärt icke 
laboratoriebaserad forskning. När vi jäm  
fört våra intervjuer står det klart att man 
talar om kunskaper på olika sätt beroende 
på vilken av dessa kategorier man tillhör. 
En variant av kunskap är faktakunskap och 
teoretisk kunskap. För alla tre kategorier är 
det förstås viktigt att hålla sig à jour med 
den senaste forskningen. Det sker främst 

image courtesy of anankkml<http://
www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.
php?photogid=1674> at FreedigitalPhotos.net.
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genom att läsa vetenskapliga artiklar, att 
hålla sig ständigt uppdaterade om aktuellt 
och pågående forskningsläge och genom 
att åka på konferenser. Hur är det då med 
att vistas en period utomlands? Sofia, som 
är kliniker/forskare menar att hon lärde 
sig en hel del faktakunskaper av att vistas 
utomlands. Det hör till. Som svar på en 
direkt fråga om hon lärde sig faktakun
skaper säger hon bland annat:

Jo, det gjorde jag. /. . ./ Men att det känns som 
att de ändå; jag är mer tagen av de större per
spektiven.
 /. . ./
 De är också lite så där trendiga, ’nu kör vi 
sådana här analyser, nästa år vänder vi på det på 
det här sättet’ och ja, det blir kanske ungefär 
samma resultat ändå. Ehm, så kanske, nej jag 
gillar mer de här stora penseldragen.

Faktakunskaper är således inte den mest 
viktiga lärdomen. När det kommer till 
färdighetskunskap och förkroppsligad kun-
skap nämner Sofia att hon lärt sig nya me
toder, blivit bättre på att skriva på eng
elska samt övat sin färdighet att skriva 
ansökningar. Förkroppsligat kunnande är 
svårare att sätta fingret på. Överhuvud 
 taget poängterar Sofia mer att hon vuxit 
som människa och som forskarsubjekt av 
sin utlandsvistelse, att hon fått nya per
spektiv och lärt sig att saker och ting kan 
göras på mer än ett sätt, ett slags kunskap 
vi valt att kalla reflexiv förmåga (återkom
mer till det nedan).

I intervjusamtalen med molekylärbio
loger och med dem som arbetat för hjälp
organisationer är skiljelinjen mellan fak
takunskaper, färdigheter och förkropps  
ligade kunskaper mer f lytande. Man lär 
sig nya fakta genom att göra och genom 
att hamna i obekanta medicinska och kul
turella sammanhang. När läkaren Kajsa 
åkte på uppdrag med MsF/Läkare utan 
gränser till ett afrikanskt land var det väl

digt mycket som var nytt: hur sjukhuset 
fungerade, vilka mediciner och labbtester 
fanns tillgängliga eller hur behandlings
gången för olika tropiska sjukdomar var. 
Hon hade stora förväntningar: att få 
hjälpa, att uppleva ett äventyr och ”att lära 
sig mycket”.

Katarzyna: Vad lärde du dig?
 Kajsa: Att jobba i en helt annan kontext! 
Språket, med franska och swahili. Och lära mig 
om tropikmedicin. Och just bara att sättas in i 
en helt annan kontext och se vad man kan bi
dra. När jag väl kom dit så har jag nog aldrig 
känt att jag har varit så… så fel, kunnat så lite, 
känt mig så dum som den första månaden! Men 
däremot inlärningskurvan gick spikrakt uppåt 
(pekar)! Så det var otroligt intensivt, och jätte
spännande att lära sig så mycket på så kort tid! 

Under den första veckan fick Kajsa en 
överlämning av sin företrädare, men sedan 
var det mycket ”learning by doing”, vilket 
gällde både de specifika medicinska kun
skaperna och själva språket. Till sin hjälp 
hade hon det kunskapsutbyte som skedde 
i ”teamet”, i gruppen ”expats”, dvs. den 
västerländska medicinska personalen: 
”Det var otroligt värdefullt, ett verkligt 
lärande!”, säger hon lyriskt. De lokala 
doktorerna var svårare att fråga, men Kaj
sas lösning var att vara med på ronderna 
och att lära sig av deras interaktion med 
patienter. Hon lärde sig också swahili och 
så småningom kunde kommunicera hjälp
ligt med patienterna, vilket beredde henne 
mycket glädje då det gav närmare kon
takt.

För molekylärbiologerna, som är be
roende av laboratoriet för kunskapandet, 
är vistelsen på andra platser central. Inom 
molekylärbiologin utökas faktakunskap 
och teoretisk kunskap i samband med att 
forskaren byter forskningsfält. För den 
nydisputerade forskaren är det viktigt att 
göra postdok inom ett delvis nytt och an
gränsande forskningsfält, t.ex. från virus i 
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form av borrelia till urologi. Att lära sig 
ett nytt forskningsområde inkluderar både 
faktakunskap/teoretisk kunskap och me
todträning. Faktakunskaper f lyter således 
samman med färdighetskunskap och för
kroppsligad kunskap.

Faktakunskap hämtas emellertid i stor 
utsträckning från artiklar publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter, men den är inte 
bunden till ett land utan till de stora tid
skriftdatabaserna. Däremot innebär post
dokvistelsen att den postdoktorala men
torn anger vilka artiklar som är mest 
centrala för postdokforskarens nya forsk
ningsområde. Att delvis eller helt byta 
forskningsområde betyder också att fors
karen måste tillgodogöra sig artiklar inom 
helt nya tidskrifter. Här framhålls också 
konferenser, där både faktakunskap och 
nätverkande är betydelsefullt

Konferenser är ju jätteviktiga. Då får du en 
översikt, inte bara över det vetenskapliga fältet 
eller vad olika forskare och grupper gör. Du får 
också möjlighet att träffa folk, prata med dem, 
få koll på vad de är för slags personer. Inte bara 
att de gör bra forskning utan att de verkar vet
tiga.

I tidigare studier av t.ex. fysiker och växt
fysiologer är metod mycket central för den 
enskilde forskaren (Pettersson 2011a; Pet
tersson 2011b). Det beror bland annat på 
att både fysiker och växtfysiologer är be
roende av avancerad teknisk utrustning 
för att bedriva experiment. En sådan kun
skap betraktas som starkt förkroppsligad 
och även bekönad. I samband med mole
kylärbiologi behöver själva maskinerna 
 eller tekniken i sig inte vara avancerad 
som t.ex. inom experimentell plasmafysik. 
Här finns maskiner som inte avses vara 
unika i sig, t.ex. centrifuger eller PCR
maskiner.

Under en intervju skall forskaren Pelle 
förklara den kunskap som han försökte 

överföra vid återkomsten till Sverige efter 
postdokperioden vid ett internationellt 
välkänt västerländskt forskningsinstitut. 
Pelle har arbetat med att förstå en viss typ 
av RNA och hur sekvenseringen påverkar 
betydelsen av en viss typ av bakterier. När 
han ombeds beskriva vad det är exakt som 
han vid återkomsten till Sverige har lärt 
ut, och hur kunskapsöverföringen sker, får 
Pelle svårt att svara med ord. Istället gesti
kulerar han, använder händerna som om 
han drar i spakar och trycker på knappar. 
Han visar också bilder på hur RNA:t kan 
förstås.

Kunskapen är starkt förknippad med 
ut förda rörelser i samband med maskinan
vändning, som t.ex. PCRmaskiner. Pelle 
menar att det är själva labbsituationen 
som är central när han skall försöka för
klara en vetenskaplig metod; den går inte 
att förklara enbart med ord eller text. La
boratoriearbete är förkroppsligat och det 
finns en stark känsla för att ”riktigt” ar
bete är just laboratoriearbete. Det är just 
genom att arbeta i ett annat labb och med 
personer som kan en viss typ av sekvense
ringsmetod som ger en praktisk, metodo
logisk färdighet.

I ovanstående citat från klinikern/fors
karen Sofia nämner hon ”de större per
spektiven”. Hon använder också termen 
”metakunskap”. Forskarvärlden, menar 
hon, styrs av amerikanska värderingar och 
tidskrifter och att det därför är bra att lära 
sig hur systemet fungerar. ”Man får ett 
slags metakunskap som handlar om stra
tegiskt, ’hur ska man göra om man vill 
publicera här eller där’.” Metakunskaper 
utgörs således av lärdomar om hur man 
bäst publicerar en artikel, hur publice
ringssystemet fungerar, hur man söker 
forskningsmedel och medel för utlands
vistelse, hur man skriver etikansökningar, 
och att etikregler kan se annorlunda ut på 
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andra håll. Vidare inryms sådant som t.ex. 
hur arbetsplatser kan vara organiserade 
och hur de arbetar, både som helhet (uni
versitet, sjukhus) och nedbrutet i mindre 
enheter (institutioner, vårdavdelningar) 
(jfr Wolanik Boström & Öhlander 2011, 
u.u. A). Det rör sig således om hur det 
medicinska fältet ser ut och fungerar 
 lokalt, men också på en mer internationell 
nivå. I gränslandet mellan metakunskap 
och vad vi kallar reflexiva färdigheter ham
nar konstateranden och funderingar över 
kulturella likheter och skillnader (jfr Wo
lanik Boström & Öhlander u.u. B). Sofia 
säger exempelvis om sitt vistelseland

Vi förundrades över hur mycket högre i tak det 
var där och hur mycket mer möjligheter man 
har att göra saker. Vi kände att det är så mycket 
som är i betong här /i Sverige/. Man orkar näs
tan inte formulera idé för att man känner att 
’nej, det går inte’, men att /. . ./ där är det mycket 
kortare från att man har en idé till att ’ ja, men 
vi gör det’, så gör de det”.

Reflexiva färdigheter handlar om att ut
öka sin förmåga att observera, notera och 
problematisera sådant som rör yrkeslivets 
vardag, forskning och det medicinska fäl
tet i stort. Det är en förmåga att reflektera 
också över sig själv i relation till variatio
ner i sociala och kulturella omständig
heter. På svar på frågan om vilka som var 
de viktigaste erfarenheterna av vistelsen 
utomlands svarar Sofia:

Viktigaste erfarenheterna . . . Ja, men det är väl 
det här som är så svårformulerat. Men det är väl 
att man lyfter sig ett snäpp ovanför, man får ett 
vidare perspektiv . . . tycker jag… på så sätt att 
man ser att världen är större, det kan fungera på 
många olika sätt. Man kanske blir lite friare i 
att formulera visioner eller se att det kan vara på 
ett annat sätt . . . och . . . Det tycker jag är den 
största . . . personliga lärdomen. Ja, och att man, 
det jag inser är att det finns tusen sådana här 
världar till som man inte har sett, utan nu har 
jag bara fått ett perspektiv.

Flera av de intervjuade berättar om sådant 
som hur annorlunda saker och ting var, 
hur man umgicks till skillnad från hur 
man umgås i Sverige etc. Men det handlar 
också om att man, som flera säger, på 
 något sätt växt eller utvecklats som män
niska. De som har medföljande familj lyf
ter gärna också fram att även de föränd ra
des och växte som människor.

Pelle lägger hypotetiskt fram tesen att 
det är en viss typ av människor med speci
fik personlighet som åker iväg. Du måste 
ju tycka att det är kul att träffa nya män
niskor och kunna leva i ett annat land där 
saker och ting inte alls fungerar som det 
gör i Sverige. Pelle framhåller att han 
känner sig berikad av all den kunskap som 
har han har lärt sig om kulturen och sam
hället där han var postdok. Men på en 
mer arbetsspecifik nivå så menar han att 
den kunskap som han har fått om forsk
ningssystem i olika länder och hur olika 
akademiska arbetsplatser fungerar beroen  
de på land eller forskningsorganisation 
hjälper honom att förstå och problemati
sera det svenska forskningssystemet, inte 
minst i egenskap av granskare av ansök
ningar och som medlem av olika veten
skapliga kommittéer.

Metakunskaperna och de reflexiva fär
digheterna är svåra att enkelt separera då 
de föder varandra. Kajsas nära interaktion 
med de andra ”expats” inom MsF/Läkare 
utan Gränser ledde till reflektioner över 
olika sjukvårdsystem. De västerländska – 
trots alla inbördes olikheter länderna 
emellan – kändes ändå rätt lika i jämfö
relse med det afrikanska landet de befann 
sig i. En stor skillnad var synen på den 
medicinska kunskapen som i konstant ut
veckling – respektive mer statisk. För de 
lokala doktorerna, väldigt duktiga och er
farna inom ämnet tropiska sjukdomar, var 
att visa sig okunnig om något förödande 
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för statusen; de vägrade också att erkänna 
att en läkare faktiskt kan misslyckas och 
ha fel, eftersom det skulle innebära att 
tappa ansiktet. Av ett slags ”kulturell 
stolthet”, säger Kajsa, var de läkarna inte 
heller förtjusta i MsF:s föränderliga rikt
linjer:

Vi är på något sätt hela tiden vana vid att hela 
tiden ändra, vi vet att saker och ting ändras, 
olika antibiotikatyper, det kommer nya riktlin
jer hela tiden – medan de verkade tycka mer att 
det var statisk kunskap – det de har lärt sig, det 
gäller.

Jonathan, som bl.a. har arbetat för Rotarys 
Läkarbank som jeepläkare i ett afri
kanskt land, svarar snabbt och bestämt på 
frågan om vad han har upplevt och lärt 
sig: ” jo jag har lärt mig hur riktigt sjuka 
människor ser ut”. Han menar att i Sve
rige hinner man fånga upp de f lesta sjuk
domarna på ett tidigare stadium, medan 
där:

. . . när man lyssnar på lungorna så låter det rik
tigt illa, jag har sett folk med hjärnhinne
inflammation som är nackstyva, jag har sett 
riktigt djupa svampinfektioner, jag har sett fula 
brännskador, jag har sett barn som krampar. 
. . . jag har sett fult infekterade sår, fult infekte
rade ögon, riktigt förstorade lymfkörtlar, för
storade bukar . . . så undersökningsbild är gravt 
avvikande, det ser man nästan aldrig i Sverige. 
 Katarzyna: För att det har gått så lång tid?
 Jonathan: Uhm (nickar). Så jag har lärt mig 
att människor har sämre villkor i världen, det 
visste jag innan, men det var väldigt påtagligt. 

Hos f lera av de intervjuade var metakun
skaper och de reflexiva färdigheterna det 
man hade lättast att prata om. I alla fall 
var det de teman där svaren var mest ord
rika, vilket också kan tolkas som att re
flektioner kräver större samtalsutrymme. 
En fortsättning på den tolkningen är att 
reflektioner och metakunskaper är de er

farenheter och insikter som är minst själv
klara och förväntade, därför uppfattas de 
också som mest omvälvande.

Kontextberoende kunskap
som processer

Det räcker förstås inte att typologisera 
kunskaper. Eftersom kunskap är en pro
cess måste man också ringa in processens 
karaktär och mekanismer. I relation till 
intervjuerna med medicinare förefaller det 
rimligt att ta hänsyn till följande aspek
ter.

En första aspekt är att det i praktiken 
är mycket svårt att helt separera vardags
kunskap från vetenskaplig kunskap. De 
intervjuade medicinarnas forskning och 
kliniska praktik är beroende av meta
kunskaper och deras läkar/forskarhabitus 
formas och omformas via de reflexiva fär
digheterna. Särhållandet av vetenskaplig 
kunskap och vardagskunskap är förstås 
principiellt viktigt i en rad sammanhang, 
t.ex. när det kommer till sådant som att 
avgöra rätt slags behandling för en kropps
lig åkomma. Ska man analysera kunska
pande och kunskapsanvändande är det 
dock inte rimligt att göra åtskillnaden 
alltför skarp. Flera har också formulerat 
tesen om att den vetenskapliga och den 
vardagliga kunskapen är beroende av var
andra (se t.ex. Svenaeus 2009, Traweek 
1988, Pettersson 2007). Detta är påtagligt 
inom det medicinska fältet. Hur en fors
kare/läkare producerar kunskap och om
sätter den vetenskapliga kunskapen hör 
samman med sådant som erfarenhet, so
ciala färdigheter och, även om det först 
kanske låter märkligt, även med sociala 
nätverk, kort sagt med metakunskaper 
och reflexiv förmåga.

En andra aspekt att beakta, och som 
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kanhända är särskilt påtaglig inom det 
medicinska fältet, är relationen mellan 
kunskapande och kunskapsanvändning. 
Ibland är det en och samma person som 
både producerar kunskapen och omsätter 
den i praktik. Ibland inte. Hur ser egent
ligen det medicinska fältets relation ut 
mellan att producera och att använda 
kunskap? Finns det en rangordning mel
lan dessa två? Är sätten att rangordna i så 
fall knutet till vilken position den som 
rangordnar har?

En tredje aspekt av kunskap som pro
cess är att kunskapande och kunskapsan
vändande handlar om en verksamhet som 
utförs av socialt positionerade individer. 
Ett sätt att utforska detta vidare är att ta 
ytterligare hjälp av Bourdieus terminologi. 
Läkarna/forskarna är positionerade inom 
det medicinska fältet. På detta fält pågår 
en kamp om kunskapens värde. Kunskap 
är kopplad till symboliskt kapital och sta
tus, och därmed även villkorad av inter
sektionella samband som etnicitet, ålder 
och kön. Processen där erkännande nego
tieras är avhängig både samhällsklima 
tet och den lokala arbetsplatskulturen. 
Ovan har vi preliminärt skiljt mellan olika 
kunskapsformer. Vilka relationer har de 
olika kunskapsformernas till varandra? 
Detta kan man kanske kalla kunskaper
nas hierarki. Vilka kunskaper görs till 
överordnade, och hur rangordnas övriga? 
Hierarkin kan förväntas se olika ut i olika 
kontexter. Därför är kunskapandets och 
kunskapsanvändningens kontexter viktiga 
att uppmärksamma. Renodlad forskning 
utgör en sådan kontext, en annan är kli
niskt arbete i ett samhälle präglat av poli
tisk stabilitet och relativ materiell välfärd i 
kontrast till att arbeta med katastrofmedi
cin eller i ett mycket fattigt och politiskt 
instabilt land.

Specialister som arbetar utomlands kan 

också få insikter i olika kulturella och so
ciala normer, i en annorlunda arbetsplats
kultur, andra kunskapstraditioner och ar
betsstilar. När en läkare eller en moleky  
lär biolog ansluter sig till en organisation 
i ett annat land kan han/hon uppleva en 
skillnad i exempelvis vilka handgrepp 
 eller procedurer som ses som självklara 
och önskvärda. Den kunskapen han/hon 
hittills tagit för given kan bli ifrågasatt 
och t.o.m. utmanad. När kunskap flyttas 
från en kontext till en annan måste den 
transformeras, översättas och återskapas 
(Czarniawska & Sevòn 2005; Wolanik 
Boström & Öhlander u.u. A). Efter en 
vistelse i en klinik, ett fältsjukhus eller ett 
laboratorium har nya (medicinska, kultu
rella, sociala etc.) kunskaper internalise
rats, förkroppsligats och blivit självklara. 

I ett första steg mot en empiriskt grun
dad teoretisering av kunskap är det såle
des tydligt hur de olika kunskapsformerna 
är beroende av varandra. Den reflexiva 
kunskapen är den mest relevanta att för
djupa för att vi ska förstå hur kunskapsfor
merna samspelar med varandra i relation 
till kunskapandets villkor inom det medi
cinska fältet. Värt att notera är att den re
flexiva kunskapen lyfts fram i intervjuerna 
men är en kunskapsform som sannolikt 
har låg status inom det medicinska fältet. 
Ett viktigt spår att undersöka vidare är 
också relationen mellan kunskap och ma
terialitet. I vårt arbete med projektet kom
mer vi att fortsätta att analysera hur kun
skapandets och kunskapsanvändandets 
processer går till och hur de olika kun
skapsformerna samspelar och överlappar 
varandra.

Not
1 Projektet är finansierat av Marianne och Marcus 

Wallenbergs Stiftelse.
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Summary

analyzing Knowledge
– What internationalized and Mobile Medical
Professionals learn from Working abroad
(att analysera kunskap – vad internationellt mobila
medicinare lär sig av att arbeta utomlands)

The aim with this article is to discuss analytical 
tools to understand knowledge and learning pro
cesses. Our point of departure is data from our re
search project about international mobility among 
highly skilled professionals in the medical field. In 
this text, we problematize how to classify and ana
lyse different types of knowledge as physicians and 
medical researchers who have worked abroad and 
then returned to Sweden tell about their experi
ences. In the interviews we have conducted so far, 
we can identify declarative knowledge (facts, theo
retical knowledge); skills and embodied know
how; meta knowledge (about how the medical field 
works, i.e. publication strategies) and ref lexive 
abilities (broaden one's vision, learn about and be 
able to deal with cultural variations, extend profes
sional habitus). We find that professional knowl
edge in the medical field is a process were the dif
ferent types of knowledge are interdependent. It is 
therefore necessary to analyse these interrelations. 
Since we define professional knowledge as a pro
cess, difficult to completely separate from everyday 
knowledge and everyday life, we suggest that re
f lexive abilities have a vital role among the inter
related knowledge types.
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1848 erklærte den anerkjente tyske patologen Ru
dolf Virchow at ”medisin er en samfunnsvitenskap 
og at politikk kun er medisin på en større skala” 
(Mackenbach 2009:182). Virchow, som i dag opp

fattes som grunnleggeren av samfunnsmedisinen, var 
overbevist om at sosial ulikhet var den primære årsaken 
til dårlig helse. Han var motstander av bakteriologien, og 
argumenterte for at det var fattigdom og vanskelige leve
kår som førte til datidens høye dødelighet blant arbei
derklassen. Samtidig hevdet han at myndighetene favo
riserte de bemidlede i stedet for de med behov, og at 
tilgangen til helsetjenester derfor var skjevt fordelt i be
folkningen (Baer m.fl. 2003).

Selv om Virchows påstander om direkte årsakssam
menhenger mellom biologi og sosiologi ikke holder stand 
som vitenskapelig etiologisk forklaringsmodell i dag, vi
ser han likevel hvordan sykdom blir påvirket av politiske 
forhold og derfor kan ramme oss ulikt. Denne tankegan
gen har også hatt stor påvirkning på utviklingen av fag
feltet medisinsk antropologi. Dette gjelder spesielt den 
såkalte kritiske medisinske antropologien. Begrepet ble 
lansert av Merrill Singer og Hans Baer i 1982 på årsmø
tet til American Anthropological Association (Ingstad 
2007:209), og var en motreaksjon mot den da domine
rende fortolkende tilnærmingen til medisin og sykdom i 
antropologiske studier.

Bidraget mitt til dette temanummeret om medisinsk 
humaniora, er å gi en historisk innføring i fagfeltet me
disinsk antropologi med særskilt fokus på det fortolkende 
og det kritiske perspektivet. I stedet for å oppfatte disse 
tilnærmingene som teoretiske motsatser, ønsker jeg å 
vise hvordan de kan komplementere hverandre i studier 
av helse og sykdom, og på den måten fungere som bro
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bygger mellom humaniora og samfunns
medisin. Formålet med artikkelen er å 
diskutere og utfordre den konvensjonelle 
vitenskapelige dikotomien som jeg mener 
ofte kjennetegner oppfattelsen av medi
sinsk humaniora og samfunnsmedisin.

Hva er fagfeltet
medisinsk antropologi?

I likhet med samlebetegnelsen medisinsk 
humaniora, finnes det ingen entydig de
finisjon av medisinsk antropologi. Mens 
medisinsk humaniora ofte blir oppsum
mert som humanistiske studier av helse 
og medisin (Ekström og Sörlin 2012), blir 
medisinsk antropologi gjerne beskrevet 
som et underfelt av sosialantropologien. I 
en nordisk, men ikke alltid i en europeisk 
sammenheng, innebærer dette at faget in
kluderes i samfunnsvitenskapene. Som i 
medisinsk humaniora er det likevel først 
og fremst forskningsinteressen for og fo
kuset på de kulturelle dimensjonene ved 
helse, sykdom og medisin som identifise
rer og definerer fagfeltet. Dette innebærer 
blant annet en grunnleggende forståelse 
av sykdom som en sosial, kulturell og 
histo risk konstruksjon. ”Kultur” kan her 
forstås i begrepets videste forstand som 
det nettverket av meninger mennesker 
spinner rundt seg (Geertz 1973).

Selv om medisinske antropologer job
ber med ulike helserelaterte spørsmål over 
hele verden, har de primært vært opptatt 
av hvordan helse og sykdom erfares, for
klares og behandles på et lokalt plan. Un
dersøkelser av dette har tradisjonelt blitt 
gjort gjennom langvarige etnografiske 
feltarbeid og med bruk av sosialantropo
logiens egen ”kjernemetode” deltagende 
observasjon. Samtidig ivaretar fagfeltet 
sosialantropologiens komparative prosjekt 

ved å gjøre systematiske sammenligninger 
mellom enkelttilfeller på tvers av livsom
råder som religion, økonomi, politikk, 
hushold osv. som gjerne behandles mer 
isolert i en del andre fag.

Den medisinske antropologiens
spede begynnelse: medisin og magi

Selv om fagfeltet slik vi kjenner det i dag 
tok form på begynnelsen av 1970tallet, 
regnes det tidligste bidraget til medisinsk 
antropologi å være William H. R. Rivers’ 
bok Medicine, Magic, and religion som 
kom ut allerede i 1924.1 I 1898 ble psyko
logen Rivers rekruttert til den såkalte 
Torresstredetekspedisjonen mellom Ny
Guinea og Australia, og boken er et resul
tat av de studiene han gjorde underveis. 
Stikk i strid med den gjengse oppfatning en 
i samtiden hevdet han at såkalte ”primi
tive” syn på helse og sykdom hadde sine 
egne rasjonelle forklaringslogikker. Dette 
gjorde ham likevel ikke til en kulturrela
tivistisk foregangsfigur. Argumentasjonen 
hans bar for eksempel sterkt preg av evo
lusjonisme i den forstand at den lokale, 
 eller i dette tilfellet ”innfødte” medisinen, 
ble framstilt som primitiv overtro i møtet 
med biomedisinen (Good m.fl. 2010). Li
kevel var han altså den første antropolo
gen til å se på medisin som en egen sosial 
institusjon på linje med andre sosiale in
stitusjoner (Ingstad 2007). Med dette la 
Rivers også den første steinen i oppbyg
gingen av etnomedisin eller folkemedisin 
som et eget studieobjekt i medisinsk an
tropologi.

Rivers sitt syn på medisin som en inte
grert del av kultur ble ført videre av Ed
ward E. EvansPritchard (Good m.fl. 
2010). Studien hans om medisinsk kunn
skap og hekseri blant Azandefolket i Su
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dan på 1930tallet blir oppfattet som en 
av sosialantropologiens klassiske tekster. 
Kort gjenfortalt beskriver han hvordan 
hek seri blant Azandefolket utgjør et lo
kalt kunnskapssystem som forklarer hvor
dan og hvorfor noen blir utsatt for sykdom 
eller ulykker. Azandefolket har for ek
sempel mye erfaring med og kunnskap 
om termitter som spiser opp treverk i hus, 
og på den måten forårsaker at bygninger 
kollapser. I verste fall kan dette føre til at 
noen skades eller til og med dør. Likevel 
mener Azande at termitter i seg selv ikke 
gir en god nok forklaring på hvorfor det 
skjedde akkurat når det gjorde eller med 
nettopp den personen og ingen andre. 
Ing enting ser altså ut til å skje ved en til
feldighet i følge Azandefolket. I stedet 
hevder de at det er hekseri som er den 
egentlige årsaken til uhellet (EvansPrit
chard 1976).

Fortolkende medisinsk antropologi:
sykdommens mening

Å søke etter bakenforliggende årsaker til 
hvorfor en selv eller ens nærmeste blir 
rammet av sykdom eller uhell, er ikke kun 
forbeholdt Azandefolket på 1930tallet. 
Selv om de fleste av oss ikke tror på hek
ser lenger, kan nok mange av oss kjenne 
oss igjen i behovet for å forstå noe som 
 ellers virker uforklarlig: Hvordan kan jeg 
ha fått lungekreft når jeg aldri har røykt 
en sigarett i hele mitt liv? Hvorfor meg?

Slike eksistensielle spørsmål og reson
nement handler i stor grad om å forsøke å 
finne mening med noe som virker ufor
klarlig og derfor oppfattes som dypt urett
ferdig. Det er også slike og liknende pro
blemstillinger som var utgangspunktet for 
etableringen av den såkalte meningsorien
terte eller fortolkende medisinske antro

pologien, som fra begynnelsen av 1970 
tallet og framover har hatt en sentral rolle 
både i antropologiske og humanistiske 
studier av helse, sykdom og medisin. 
Agen daen for retningens erfaringsnære 
fokus på folks egne opplevelser og fortol
kinger av sykdom, ble satt på begynnelsen 
av 1970tallet av psykiateren og antropo
logen Arthur Kleinman (1973). I artikke
len ”Medicine’s symbolic reality: On a 
central problem in the philosophy of me
dicine”, argumenterer han for nødven
digheten av å studere den vitenskapelige 
medisinen som en av mange forkla rings  
modeller til sykdom. Med dette legger 
han også grunnlaget for det som senere 
har blitt kjent som ”helseomsorgsmodel
len” (Kleinman 1980). Helseomsorgsmo
dellen handler om forestillinger, fortolk
ninger og behandling av sykdom, og 
beskriver det interne forholdet mellom det 
Kleinman oppfatter som tre ulike helse
systemer. Disse består av den profesjonelle 
sektor, den folkelige eller den alternative 
sektor og egenomsorgssektoren. Modellen 
i seg selv er ment å skulle være universell, 
mens innholdet i sektorene vil variere i 
forskjellige samfunn og i ulike tidsepo
ker.

Den profesjonelle sektoren er spesia
listsektoren og består av etablerte og auto
riserte behandlingsutøvere. I Norge og 
Sverige vil dette være biomedisinen og 
konvensjonelle helsetjenester utført av 
 leger på sykehus, helseklinikker eller lege
kontorer. Samtidig er sektorene f leksible 
og overlapper hverandre. Akupunktur er 
et godt eksempel på dette. Da akupunktur 
først ble introdusert i Norge tilhørte den 
primært den folkelige sektoren. I dag til
bys akupunktur også ofte i den profesjo
nelle sektoren som for eksempel smerte
lindring under graviditet eller fødsel. Den 
folkelige sektoren består av etno eller fol
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kemedisinens forklaringsmodeller og be
handlere. Dette er behandlere utenfor 
biomedisinen og refererer til såkalt ”alter
nativ” eller ”komplementær” medisin og 
behandling avhengig av det øyet som ser 
(Alver m.fl. 2013). Dette kan for eksem
pel være samiske sjamaner eller homeo
pater. Egenomsorgssektoren er både den 
største og den mest sammensatte av de tre 
da den består av folks egne forestillinger 
om sykdom og pleie. Det er her sympto
mer blir identifisert og tolket som syk
dom, og man gjør valg om hva slags be
handling man trenger og i hvilken sektor. 
Denne kan like gjerne ta form som egen
pleie i form av varm drikke og ullteppe 
mot forkjølelse (egenomsorgssektoren), 
eller å oppsøke fastlegen hvis en mener at 
det er nødvendig med reseptbelagt be
handling (profesjonell sektor). Noen vil 
også kunne gå til innkjøp av solhattekstrakt 
eller andre urter på oppfordring fra en 
homeo pat (folkelige sektor). Hvilke tiltak 
som oppfattes som nødvendig når, vil 
 variere i løpet av sykdomsforløpet. Alver, 
Fjell og Ryymin (2013:27) beskriver 
denne praksisen som å ”shoppe rundt” på 
det de kaller den medisinske markedsplas
sen.

Folks kunnskap om sykdom produseres 
altså gjennom informasjon som blir hentet 
fra alle de tre sektorene samtidig. Sykdom 
kan tolkes på mange forskjellige måter, og 
er basert på tidligere erfaringer og reak
sjoner fra omverdenen på sykdomssymp
tomene våre. Det er også dette som utgjør 
Kleinmans berømte distinksjon mellom 
”disease” som diagnose og ”illness” som 
erfaring med egen sykdom. Ved å illu
strere hvordan sykdom ikke nødvendigvis 
oppfattes likt av den som er syk og av den 
som skal behandle sykdommen, peker 
distinksjonen på de iboende maktforskjel
lene i medisinsk kunnskapsproduksjon. 

Samtidig viser Kleinman hvordan folk 
ikke nødvendigvis tar biomedisinsk kunn
skap for god fisk, og søker hjelp og forkla
ringer der de måtte mene det er mest hen
siktsmessig og dermed meningsfullt. Di  
stinksjonen mellom ”disease” og ”illness” 
har sånn sett også et kritisk potensial.

Som Ingstad (2007:40) kan man kan
skje konkludere med at sykdom former 
mennesket, og at mennesket former syk
dom. For å få tilgang på hvordan dette 
spiller seg ut empirisk, har man i stor grad 
fokusert på sykdomsfortellinger i den for
tolkende medisinske antropologien. Syk
domsfortellinger er folks egne beskrivelser 
av opplevelser og erfaringer med sykdom 
eller smerte, hvordan dette har påvirket 
både deres eget og familiemedlemmers liv, 
møter med ulike behandlere og terapier 
osv. (Kleinman 1988). Til forskjell fra tid
ligere etnografiske beskrivelser av sykdom 
som en integrert del av religiøst og rituelt 
liv, trådde kroppen fram som ett av de 
mest sentrale forskningsfokusene i den 
fortolkende medisinske antropologien. 
Det var ikke en hvilken som helst kropp 
som kom i fokus, men derimot kroppen 
slik den blir forstått i fenomenologien. 
Feno menologien handler i stor grad om 
hvordan vi som mennesker forholder oss 
til omverdenen, og kan dermed oppfattes 
som et kjent og kjært prosjekt i sosial
antropologi og annen kulturforskning. I 
følge den franske filosofen Maurice Mer
leauPonty (2002 [1945]) skjer dette gjen
nom kroppslige erfaringer. Kroppen er 
således både et utgangspunkt for og et re
sultat av forholdet til omverdenen. Krop
pen er altså både subjekt og objekt på en 
og samme tid. Det er også på dette grunn
laget at antropologen Thomas Csordas 
(1994) tar i bruk begrepet kroppslig
gjøring, eller ”embodiment”, for å beskrive 
hvordan kultur nedfeller seg i kroppen på 



KULTURELLA PERSPEKTIV 2015:1

74 Karine Aasgaard Jansen

den ene siden og samtidig skaper kultur 
på den andre siden. Kroppen er en levd 
kropp bestående av et vidt spekter av erfa
ringer som blir gjort i løpet av et mennes
kes livsløp. Kroppsliggjøringen av disse 
erfaringene fører til at kultur blir en inte
grert del av oss og noe vi derfor sjelden 
stiller spørsmålstegn ved, men som likevel 
påvirker hvordan vi forholder oss til om
verdenen og de valgene vi gjør i møtet 
med den. Ved å tolke folks fortolkninger 
av egne erfaringer med sykdom og smerte 
gjennom sykdomsfortellinger, får man 
også en innsikt i hvordan mennesker kon
struerer livsverdenen sin i følge Csordas 
(1994).

Kritisk medisinsk antropologi:
sykdommens politisering

Fokuset på sykdomsfortellinger i den for
tolkende medisinske antropologien har 
resultert i en rekke betydningsfulle publi
kasjoner. At den anerkjente medisinske 
antropologen Michael Jackson publiserte 
boken Life Worlds: Essays in Existential 
Anthropology i 2013, sier også noe om ret
ningens stadige sterke innflytelse både i 
og utenfor fagfeltet. Dette betyr likevel 
ikke at fortolkende medisinsk antropologi 
ikke har blitt utsatt for kritikk. Parallelt 
med utviklingen av perspektivet, vendte 
også den medisinske antropologien seg 

E. E. Evans-Pritchard med en gruppe av Azande-gutter, 1927–1930. © Pitt rivers Museum,
Oxford Universitet [1998.341.576].
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mot det kritiske og det politiske på 1980 
tallet. Postmodernismen sveipte over 
 faget med studier som var inspirert av 
både marxismen og poststrukturalismen. 
Spesielt Foucaults arbeider på biomakt 
gjorde seg bemerket her. Biomakt som se
nere ble videreutviklet til det kanskje mer 
kjente begrepet biopolitikk, tilkjennegir 
hvordan makthavere kontrollerer og disi
plinerer befolkningen ved bruk av ulike 
medisinske virkemidler (Foucault 2004 
[1976]). Spesielt viktig var reguleringen 
av seksualitet med tanke på den biologiske 
reproduksjonens sammenkobling med den 
nasjonale (Foucault 2001 [1977]).

Maktperspektivet som Foucault brakte 
fram, preger også de spørsmålene såkalte 
kritiske medisinske antropologer disku
terer i dag. Ved å ta opp tråden fra blant 
annet Virchow, har de hevdet at helse er 
tvers igjennom et politisk spørsmål (Sin
ger 1995). De argumenterer for at sosial 
ulikhet i helse er skapt av spesifikke poli
tiske og økonomiske maktforskjeller og 
interesser. I følge Singer (1995) skjer dette 
på fire ulike maktnivåer som han identi
fiserer som makro, mellom, mikro og 
individnivå: Makronivået beskriver de 
helsemessige konsekvensene av utbredel
sen av kapitalismen som et globalt økono
misk system. Sentrale aktører her er den 
farmasøytiske industrien, Verdensbanken 
og Verdens Helseorganisasjon. Mellom
nivået er derimot gjerne nasjonalt, og 
handler i stor grad om økonomiske og po
litiske prioriteringer i folkehelsen. På opp
drag fra den forrige norske regjeringen ble 
det for eksempel satt ned et nasjonalt hel
seprioriteringsutvalg, Norheimutvalget, 
som hadde som oppgave å komme med 
forslag over hvilke pasientgrupper som 
skal ha prioritet i framtidens norske helse
vesen. Mikronivået tar plass på den lokale 
arenaen og dreier seg primært om pasient

behandler relasjonen og altså forhand
linger om ”illness” og ”disease”. Til for
skjell fra de andre tre maktnivåene, 
handler ikke individnivået om en ytre 
maktutøver, men om enkeltpersoners re
spons på sykdom og lidelse. Dette inne
bærer en erkjennelse av individer som 
aktø rer som foretar valg om behandling 
på den medisinske markedsplassen ut fra 
de forutsetningene og begrensningene 
som samfunnet rundt har gitt dem.

Et sentralt poeng i den kritiske medi
sinske antropologien er at disse maktnivåe  
ne ikke er adskilte, men glir i hverandre. 
Norheimutvalget, som la fram rapporten 
sin i midten av november 2014, argumen
terer for eksempel for at rusmisbrukere 
ikke bør betale egenandel hos fastlegen. 
Det er et kjent problem i den norske lege
standen at mange rusmisbrukere ikke 
prio riterer medisinsk behandling da kost
nadene for dette går på bekostning av rus
midler eller mat. I følge en artikkel i re
gionavisen Bergens Tidende 12. november 
2014, har dette vært en kampsak for All
mennlegeforeningen i mange år. Hvis 
rusmisbrukere slipper å betale egenandel 
vil dette kunne føre til at f lere oppsøker 
lege når de mener at de har behov for det. 
Eksempelet viser dermed tydelig hvordan 
mellomnivået (Norheimutvalget), mikro
nivået (Allmennlegeforeningen) og in
dividnivået (rusmisbrukere) henger sam  
men.

Å avdekke hvordan makronivået påvir
ker folks helse på det lokale plan, kan 
derimot være vanskeligere. Det er likevel 
her mange kritiske medisinske antropolo
ger har satt inn sitt primære støt. Legen 
og antropologen Paul Farmer (1999) hev
der blant annet at den sosiale ulikheten 
som produseres av slike kapitalistiske 
krefter, er sykdomsfremkallende i seg selv. 
At sosial ulikhet generer sykdom er også 
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fokuset for såkalt syndemisk forskning 
 eller ”syndemics” i kritisk medisinsk an
tropologi. Begrepet er opprinnelig hentet 
fra epidemiologien, og beskriver hvordan 
synergien mellom to eller f lere sykdom
mer øker den totale sykdomsbyrden og 
hva slags konsekvenser dette har for sam
funnet (Singer og Clair 2003:425). Med 
et utgangspunkt i blant annet Farmers på
stand, fokuserer syndemiske studier på 
syner gien mellom sosiale betingelser og 
biologiske prosesser i produksjon av syk
dom (Singer 2009).

”Syndemics” utviklet seg på 1980tallet 
som en direkte respons på de globale og 
samfunnsmessige konsekvensene av HIV/
AIDSpandemien. Det er likevel først og 
fremst fra midten av 1990tallet og utover 
at perspektivet har begynt å slå rot i den 
medisinske antropologien ettersom fag
feltet stadig har bevegd seg nærmere det 
globale helsefeltet. Sammenkoblingen 
som ”syndemics” gjør mellom sosial ulik
het og helse understreker samtidig den 
sterke politiske motivasjonen som ligger 
bak utviklingen av det kritiske perspekti
vet. For eksempel oppfordrer retningen til 
politisk aktivisme mot strukturell vold 
(Singer 1995; Ginsburg og Rapp 1995). 
Begrepet strukturell vold ble utviklet av 
freds og konfliktforskeren Johan Gal
tung på 1960tallet og beskriver proses
sene som genererer fattigdom, politisk un
dertrykkelse, vold osv. (Ingstad 2007). I 
følge Kleinman med flere (1997) fører 
strukturell vold til sosial lidelse eller ”so
cial suffering”. Dette kan skje ved at en 
ikke har råd til medisinsk behandling som 
i tilfellet med norske rusmisbrukere, eller 
at man selger organene sine på det svarte 
markedet for å brødfø familien sin. I følge 
Farmer (1999) er noen mennesker mer 
sårbare i møtet med sykdom, og dette er 
alltid de som allerede er nederst på den 

økonomiske, sosiale og politiske rangsti
gen i samfunnet. Som Virchow før ham, 
hevder Farmer at fattigdom ”fører” til 
sykdom (i et etiologisk anførselstegn vel å 
merke). Å dokumentere sosiale lidelser i 
et forsøk på å motvirke strukturell vold er 
kjent som ”bearing witness” eller å bære 
fram vitnesbyrd i den kritiske medisinske 
antropologien. Retningens politiske pro
sjekt er altså både teori og praksis (Gins
burg og Rapp 1995). I følge Singer (1995) 
har et slikt engasjement derimot vært 
 totalt fraværende i den fortolkende medi
sinske antropologien. Den eneste makt
forskjellen som perspektivet har løftet 
fram er, i følge Singer, den mellom ”ill
ness” og ”disease”. Og hvor viktig er 
denne . . . egentlig? Som tittelen på artik
kelen ”Beyond the ivory tower: Critical 
praxis in medical anthropology” indikerer, 
mener han at den fortolkende medisinske 
antropologien har brukt ”kultur” som et 
begrep å gjemme seg bak for å unngå å 
måtte forholde seg til en til tider ubehage
lig virkelighet. Videre argumenterer han 
for at vi som medisinske antropologer har 
et ansvar overfor informantene våre om å 
si klart i fra til respektive myndigheter om 
de konsekvensene strukturell vold har i 
lokalsamfunnene hvor vi gjør feltarbeid. 
Med studier som fokuserer utelukkende 
på erfaringsnære sykdomsfortellinger, bi
drar dessuten den fortolkende medisinske 
antropologien til indirekte å opprettholde 
forestillinger om individet som den pri
mære produsenten av egen helse, og ikke 
maktforskjeller.

En teoretisk forsoning?
Den tre-delte kroppen

Jeg mener at Singers kritikk av den fortol
kende medisinske antropologien er over
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dreven polemisk. Som den observante 
 leser kanskje har lagt merke til, er for 
eksem pel Kleinman et navn som går igjen 
både i den fortolkende og i den kritiske 
medisinske antropologien. Det burde 
dessuten være mulig å utføre analyser som 
tar hensyn til alle Singers maktnivåer uten 
at det ene nødvendigvis går på bekostning 
av det andre (eller det tredje eller det fjerde 
maktnivået). Samtidig peker den kritiske 
medisinske antropologien på at fortol
kende perspektiver kan komme til kort 
hvis intensjonen vår virkelig er å ha en så 
holistisk tilnærming som mulig til helse 
som studieobjekt. Dette mener jeg er be
rettiget kritikk. Som empirikere er vi full
stendig klar over at vi ikke kan løsrive (det 
syke) mennesket fra den sosiale konteks
ten det befinner seg i og er en integrert del 
av. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt 
vi er primært opptatt av hvordan perso 
nen fortolker og gir mening til egen syk
dom i seg selv, eller sosial lidelse som ut
trykk for en kroppsliggjøring av strukturell 
vold.

I artikkelen “The mindful body: A 
prolegomenon to future work in medical 
anthropology” (ScheperHughes og Lock 
1987), gir Nancy ScheperHughes og 
Margaret Lock oss en mulighet til å kom
binere det fortolkende og det kritiske per
spektivet. Dette gjør de ved å foreslå en 
analytisk modell av kroppen som beståen de 
av tre adskilte, men samtidig sammen
vevde deler: den personlige, den sosiale og 
den politiske kroppen, eller biopolitikk 
om du vil. Den personlige kroppen er den 
fenomenologisk levde kroppen som be
skrevet av den fortolkende medisinske an
tropologien. Det er den kroppen vi lever 
med hver dag og som utgjør vår livsver
den. Den sosiale kroppen er kroppen i 
møte og samspill med omverdenen og 
dens muligheter og begrensninger for ut

foldelse. Kroppen som diskuteres i Mary 
Douglas (2002 [1966]) sin klassiske stu
die om hva ulike samfunn oppfatter som 
rent og urent av kroppslige funksjoner, er 
for eksempel den sosiale kroppen. I følge 
Douglas handler ikke slike forestillinger 
om faktisk hygiene, men derimot om kul
turelle forståelser av kroppen som repre
sentasjon og symbol (ScheperHughes og 
Lock 1987). I en slik sammenheng er det 
ofte kroppsvæsker som sæd, menstrua
sjonsblod, brystmelk osv. som oppfattes 
som mest problematiske da de krysser 
grensene mellom innsiden og utsiden av 
kroppen (Douglas 2002 [1966]). Den po
litiske kroppen er derimot den overvåke de, 
regulerte og kontrollerte biopolitiske 
kroppen som er beskrevet av Foucault. 
Det er også denne kroppen den kritiske 
medisinske antropologien er mest opptatt 
av når de dokumenterer hvordan makt
nivåer former lokal helse.

Modellen av den tredelte kroppen er i 
utgangspunktet ment å illustrere hvordan 
kroppen framstår ulikt i forskjellige empi
riske sammenhenger ut fra av hvem som 
ser på den. Som jeg har forsøkt å vise 
overfor, mener jeg at dette også i stor grad 
gjelder hvorvidt en har på seg fortolkende 
eller kritiske medisinske antropologiske 
briller når en studerer helse som et kultu
relt, sosialt, historisk og politisk fenomen. 
Samtidig viser modellen at disse delene 
ikke kan ses uavhengige av hverandre. 
Fjerner man et vitalt organ vil dette nød
vendigvis føre til et kroppslig handikap. I 
stedet viser modellen hvordan man sam
tidig kan studere sykdom som subjektiv 
erfaring (den personlige kroppen), som en 
gjenspeiling av samfunnet (den sosiale 
kroppen) og som et resultat av politiske og 
økonomiske interesser og agendaer (den 
politiske kroppen). På denne måten gjør 
modellen det empirisk mulig å overkomme 
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forestillingene om dyptpløyende uforen
ligheter mellom fenomenologien og sosial
konstruktivismen (Gilje 2006). Hvis syk
dom er subjektiv erfaring og en kulturell 
og politisk konstruksjon på en og samme 
tid, betyr ikke dette at kroppen også er 
feno menologisk og konstruktivistisk kon
stituert?

Avsluttende kommentar:
Å sammenligne det
usammenlignbare, eller ”ja takk,
begge deler”?

ScheperHughes og Locks artikkel ble 
publisert i 1987, altså for nesten tretti år 
siden. I den medisinske antropologiens 
relativt unge liv, er den derfor bortimot en 
klassiker å regne. Jeg har allerede disku
tert en av årsakene til at jeg mener den 
stadig har relevans for studier av helse og 
sykdom i dag. En annen årsak er det jeg 
oppfatter som modellens iboende poten
sial til å få oss til å tenke ut over konven
sjonelle oppfattelser av humanistiske og 
samfunnsmedisinske studier av sykdom 
og helse.

Noe av problemet med den medisinske 
antropologien er at den gjerne framstilles 
både i og utenfor faget som svaret på en 
brist eller som en kritikk av den biomedi
sinske vitenskapen. Dette gjelder kanskje 
i enda større grad medisinsk humaniora, 
hvor fag som folkloristikk og etnologi tra
disjonelt har lagt stor vekt på det fortol
kende perspektivet. Dette gjør at fagfel
tene ofte oppfattes som enten komple  
mentære eller i motsetning til medisinen. 
Dette poenget understrekes ytterligere 
med vektleggingen av dikotomien ”ill
ness” og ”disease” som i mange tilfeller tar 
for gitt a priori konfliktfylte motsetninger 
mellom pasienters og legers oppfattelser 

av og erfaringer med sykdom (Otto 2000). 
Selv om det naturligvis kan være slik, be
tyr det ikke at det alltid er det. Problemet 
oppstår i det begrepene essensialiseres 
(Otto 2000:169). I mange tilfeller hand
ler det heller om oppfatninger vi har av 
grunnleggende vitenskapelige forskjeller 
mellom samfunnsmedisinske, medisinsk 
antropologiske og humanistiske forsk
nings objekter og agendaer. I artikkelen 
”Medical anthropology and epidemiology: 
Divergences or convergences?” (Inhorn 
1995) går for eksempel Marcia Inhorn 
systematisk gjennom fem feilaktige fore
stillinger hun mener at den medisinske 
antropologien har om epidemiologien. 
Disse hevder hun forhindrer et mye etter
spurt og nødvendig samarbeid mellom de 
to fagfeltene. Sykdom er både et biomedi
sinsk og et kulturelt fenomen, samtidig 
som det spiller seg ut på både en global og 
på en lokal arena. Sykdom som forsk
ningsobjekt krever derfor studier som 
 evner å vise dette. Dette mener jeg at mo
dellen av den tredelte kroppen kan hjelpe 
oss med å oppnå. Ved å fokusere på hvor
dan både mikro og makroprosesser for
mer og produserer sykdom, gjør den at 
erfaringsnære beskrivelser ikke trenger å 
gå på bekostning av de maktkritiske og 
omvendt.

For å kunne se mot framtiden, er det 
ofte nødvendig å gå tilbake til fortiden. 
Det er dette jeg har forsøkt å gjøre i denne 
artikkelen. Ved å gi et historisk overblikk 
over hvordan fagfeltet medisinsk antropo
logi har utviklet seg, peker det også på 
muligheter for videre studier på tvers av 
konvensjonelle fagdisipliner. Dette inne
bærer ikke at jeg mener at alle studier av 
helse og sykdom må være tverrdisiplinære. 
Det jeg har lite til overs for derimot er 
faglige monopoliseringer. Det er ved å 
shoppe rundt på den medisinske markeds



79Ut over ”illness” og ”disease”

KULTURELLA PERSPEKTIV 2015:1

plassen at en kan finne det beste ”tilbudet” 
etter min mening.

Fotnot

1 Jeg velger ikke å skrive om fysisk antropologi i 
denne artikkelen, da jeg oppfatter det som et 
blindspor i en diskusjon om framveksten av medi
sinsk (sosial)antropologi.
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Summary

Beyond “illness” and “disease”
An Historical introduction to Medical Anthropology
(Ut over ”illness” og ”disease”
En faghistorisk introduksjon til medisinsk
antropologi)

In this article I introduce readers to the history of 
medical anthropology. Medical anthropology is a 
subfield within social anthropology that has the 
cultural dimensions of health and illness as its 
main research interest and focus. Similar to studies 
within the medical humanities, medical anthro
pology considers the human body and its capabili
ties and restrictions to be primarily cultural con
structions. In this article I discuss medical an  
thropology’s theoretical relevance for the broader 
field of medical humanities. I focus primarily on 
the socalled interpretative and critical perspec
tives, and suggest a revitalization of Nancy Sche
perHughes and Margaret Lock’s (1987) model of 

the three bodies as a reconciliatory approach be
tween the two perspectives. Rather than approach
ing illness and disease from either the perspective 
of phenomenology or social constructivism, I be
lieve that the model enables studies which ac
knowledge the interrelations between macro and 
micro processes in the shaping of local medical 
knowledge, meaning and experience. This, in my 
opinion, is necessary in order to bridge some of the 
gaps between the medical humanities and social 
medicine. With this in mind, the objective of the 
article is to challenge what I believe to be precon
ceived perceptions of socalled insurmountable di
vergences between humanistic and social medical 
understandings of health.

Keywords: history of medical anthropology,
interpretative approach, critical perspective, medical 
humanities, social medicine.

Karine Aasgaard Jansen, Postdoctoral researcher, 
Medical Anthropology, department of Culture and 
Media studies, Umeå University, Umeå, sweden.
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