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Abstract 

 
While illness and diagnosis as social constructions is a well explored research field most emphasis 

has been on the first decades of the twentieth century. Few medical historians have analyzed the 

construction of medical problems in the mid twentieth century and especially so in connection 

with different medical legitimacy processes. The thesis analyzes the medical discussions about 

diffuse gastrointestinal problems between 1950 and 1965, in order to understand how these 

produced and reproduced a problem in the intersection of different medical, psychological and 

social fields. Ultimately, it attempts to understand how the creation of a medical problem also 

interplays with legitimacy and expertise in general. Theoretically the thesis draws upon the ideas 

of Ian Hacking, in claiming that the appearance and maintenance of medical paradigms and 

medical ‘realities’ are made possible by certain cultural processes and social circumstances. His 

focus lies in understanding how knowledge is shaped and considered real. Norman Fairclough’s 

critical discourse theory is used in order to methodically pinpoint fixations of meaning. The study 

is conducted by analyzing textual discussions in popular medical literature and medical journals.  

The first part of the analysis concludes that gastrointestinal problems were being formed in a 

meeting between a traditional physical discourse and a psychogenic discourse. The study shows 

how the authors formulate the problem at the intersection of medicine and psychology, and how 

expertise from neighbouring fields is treated. The formulation of the gastrointestinal problem was 

constructed by incorporating psychogenic explanations into the medical field. This ultimately 

enabled internist doctors to expand their expert role, rather than losing it to the emerging 

psychological expertise. The second part of the analysis asserts that parallel to the psychogenic 

influenced discussions, there was a public health discourse, particularly criticizing the modern 

civilization and intercommunicating with a doctor's prominent role as expert in the welfare state 

project. Paradoxically, this was an expert role which possessed a highly modern and rational 

solution to the gastrointestinal problem.   

 

 

 

 

Keywords: gastrointestinal, critical discourse, expertise, physical, psychogenic, public health, 

modernity   
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Inledning och syfte 

År 1954 skrev invärtesläkaren Lennart Walldén i Svenska Läkartidningen följande angående 

tarmproblem: 

 

Åtskilliga ha sökt läkare och fått växlande ordinationer alltefter den uppfattningen 

vederbörande bildat sig om fallet. Specialsynpunkter har därvid kunnat färga 

bedömandet, vilket framgår av sådana diagnoser som »avitaminos», 

»psykoneuros», »endokrin rubbning» och »colit».1 

 

Walldén var uppenbarligen medveten om den mångfald av orsaksförklaringar och lösningar som 

mötte den som hade problem med diffusa mag- och tarmproblem under 1950-talet. Sjukdomar 

och diagnoser är komplexa fenomen. Den dag de med mer eller mindre kraft hemsöker våra 

kroppar har de en sällsynt förmåga att hejda vår aktivitet i vardagens tillvaro och pockar på vår 

totala uppmärksamhet. Även de små och ofarliga åkommorna kan leda till påtagliga konsekvenser 

för våra liv och få skulle förneka påståendet att ingenting är så konkret och verkligt som just 

sjukdomssymtom. Trots det kommer följande uppsats att behandla sjukdom som något delvis 

skapat och konstruerat. Det är inte en önskan att påstå att yttringar i vår kropp är påhitt och 

fantasi som driver den här uppsatsen och jag vill med beslutsamhet slå fast att det alltid existerar 

en högst reell del av varje sjukdomstillstånd.  

 Det intressanta för en historiker är att studera hur kunskapen om sjukdomstillstånd blir till 

verklighet, det vill säga hur ett problem och förklaringsmodeller till detta problem blir giltig 

kunskap. Våra verklighetsuppfattningar formas och knyter an till vissa historiska, kulturella och 

sociala processer. Forskare har olika uppfattningar om hur mycket av vår omvärld som går att ses 

som konstruerad, men uppsatsen utgår från en idé om sjukdom där de fysiska symtomen är 

bestående, oföränderliga företeelser. Beskrivningar och förståelse av dessa bestående symtom är 

däremot föränderliga och påverkas av såväl kulturella koder som sociala. Framför allt är 

orsakerna till symtomen en nyckel till hur man vid en viss tidsperiod betraktar sin omvärld. 2 

Tidigare hade folktro till exempel en avgörande roll i sökandet efter orsaker till sjukdom. I den 

här undersökningen skiftar orsakerna mellan att förläggas till individen eller till samhället och då 

orsaken förläggs till individen kan de härröra från antingen biomedicinska störningar eller 

psykiska problem  

                                                
1 Walldén 1954, ”Funktionell rectumblockad vid djup fossa Douglasii” i Svenska Läkartidningen nr 26 s 1719. 
2 Utgångspunkten är hämtad ifrån Ian Hackings teorier och en utvecklad diskussion följer under avsnittet 

  teoretisk utgångspunkt.   
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      Som undersökningsobjekt har jag valt att titta närmare på diffusa mag- och tarmbesvär. Med 

diffusa magbesvär menar jag besvär som under undersökningsperioden inte hade en fastställd 

organisk förklaring. Det kunde vara tröga tarmar, överaktiva tarmar, magsår, gasbildning etcetera 

som alltså inte gick att härleda till ett synligt kroppsligt fel så som tumörer, bakterier eller virus. 

Diffusa symtom och svårdiagnostiserade sjukdomar är särskilt intressanta att undersöka ur ett 

vidare perspektiv än enbart det av medicinsk forskningsutveckling då de möjliggör goda 

förutsättningar att studera hur sociala och kulturella faktorer tar plats i skapandet av 

sjukdomsbilden. Vidare tycks också en förändring ske i Klassifikation av sjukdomar, dåvarande 

medicinalstyrelsens förteckning över klassifikationer av sjukdomar och hälsoproblem, där 1964 

års förteckning införde en ny beteckning av problemet: Colon irritabile, en beteckning som idag är 

känd för många under namnet IBS och som i dagens samhälle pendlar mellan en biomedicinsk 

förklaring och en psykologisk förklaring.3 Det föranleder misstankar om att det kan ha skett en 

förändring i synen på diffusa magproblem under perioden. 

 Syftet med den här undersökningen är att analysera medicinska diskussioner kring diffusa 

magbesvär mellan år 1950 och 1965 för att förstå hur dessa producerade och reproducerade ett 

problem i skärningspunkten mellan olika medicinska, psykologiska och sociala fält. I 

förlängningen är min förhoppning att undersökningen även ska skänka förståelse för hur 

skapandet av ett medicinskt problem växelverkar med formandet av legitimitet och expertis inom 

det medicinska fältet.  

      I Walldéns citat antyds att det fanns flera tolkningar och förklaringar till mag- och 

tarmbesvären, men också att det fanns flera hjälpare som aspirerade på de olika ordinationerna. I 

undersökningen kommer utgångspunkten att vara diskussioner inom det medicinska fältet, men 

genom dessa går det även att till viss del komma åt konkurerande förklaringsmodeller och fält av 

expertis. Expertis, i synnerhet vetenskaplig expertis, har tillskrivits en stor betydelse i formandet 

av den svenska välfärdsstaten och medicinen kom att få dubbla funktioner både som en 

vetenskap som räddade liv, men också som en viktig del av skapandet av en hälsosam befolkning. 

Statens tilltro det medicinska arbetet ökade under 1900-talets gång och särskilt under 1940-talet 

präglades socialpolitiken av förebyggande folkhälsoreformer. Denna förening mellan medicin och 

politik innebar dock också att medicinens verksamhet och profession i allt högre grad reglerades 

av staten. Därmed fanns även ett ömsesidigt beroendeförhållande och ett behov för läkarkåren 

att bevaka sitt revir gentemot andra hälsoexperter.4  

                                                
3 http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskoder/historiska-klassifikationer Hämtat 

  2012-11-08. 
4 Berg, A 2009, s. 45-7; Porter 1999, s. 630; Bommenel 2006, s. 24. 
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     Framväxten av den kliniska (praktiska) medicinen under 1900-talet skapade en idé om den 

ideala medicinska vetenskapen som baserad på erfarenhet och obduktioner och 

sjukdomsbegreppet kopplades alltmer till det anatomiska kroppsliga. Med hjälp av ny teknik som 

till exempel gastroskop, röntgen och nya kirurgiska metoder kunde den medicinska blicken 

lokalisera och diagnostisera både över och under huden.5 Medicinvetenskapen nådde också 

fantastiska genombrott med genomslaget av salvarsan i början av 1900-talet och penicillin på 

1940-talet. Dessa framsteg speglade naturligtvis läkarnas bild av den egna yrkesidentiteten.    

 Samtidigt expanderade dock andra tolkningsmodeller än den anatomiskt kroppsliga fram. Idén 

om en psykosomatisk medicin växte fram under första delen av 1900-talet då föreställningen om 

att psykiska sjukdomar kunde ta sig kroppsliga uttryck uttrycktes av psykoanalytiker som Wilhelm 

Stekel, Georg Groddech och Felix Deutsch. En mer systematisk psykosomatisk rörelse 

utvecklades något senare, i 1930-talets Amerika, med psykoanalytikern och psykiatrikern Franz 

Alexander och hans kollegor på the Chicago Institute for Psychoanalysis, som främsta förespråkarna av 

rörelsen. I Sverige började det psykosomatiska perspektivet tas på allvar först under senare delen 

av 1940-talet.6  

 Även psykiatrikerna som tidigare främst involverat sig i institutionell vård började märkas 

inom andra fält. Psykiatrin, som hade växt fram under 1800-talet men under 1900-talets början 

fortfarande haft relativt låg status, började också en utvidgning genom psykologiska och 

psykosomatiska perspektiv. Socionomen Katarina Piuva hävdar att det skedde en utvidgning av 

psykiatrins domän från en kärna av psykisk sjukdom till att omfatta även psykisk hälsa. Nya 

definitioner och innebörder av till exempel neuroser innebar att psykiatrins kontext kunde växa 

till att omfatta en betydligt större andel av befolkningen.7 Istället för en tydlig dikotomi mellan 

friskt och sjukt skapades ett kontinuum där nervöst eller lätt avvikande beteende fungerade som 

en sammanlänkande bro mellan sjukdom och hälsa. Det var denna förskjutning från 

institutionaliserad psykiatrisk sjukdom till lättare psykiska problem som möjliggjorde för 

psykiatrin att närma sig invärtesmedicinen. Psykiatrins expansion ifrån behandling av svår psykisk 

sjukdom till vardaglig psykisk ohälsa och dess påverkan av socialpolitiken under 1930-talet 

innebar ett ökat intresse för psykologi och en syn på psyket som något som utvecklas i 

samverkan med samhället och sociala relationer.8 Idéhistorikern Sven-Eric Liedman menar dock 

                                                
5  Johannisson 2010, s. 46, 76; Porter 1999, 604-605. 
6  Pietikainen 2007, s. 349-350. 
7  Piuva 2005, s. 121, 127.  
8  Björk, M 2011, s. 76; Piuva 2005, s. 125-127. 



6 

 

att trots att de biologiska förklaringsmodellerna fick konkurrens av ett psykiskt perspektiv under 

1900-talets början, var det snarare tal om ett långsamt perspektiv skifte än en total förändring.9  

 Psykologerna var också en starkt expanderande grupp, men hade under min 

undersökningsperiod ännu inte spräckt läkarnas monopol över medicinen.10 Idéhistorikern Franz 

Luttenberg beskriver 1950-talet som en förberedelsefas för den medicinska psykologin där 

intresset för psykoanalysen var förbehållet små isolerade grupper. Under 1960-talet får det 

psykodynamiska synsättet en större utbredning inom den offentliga vården, men det är först 

under 1970-talet som den får en fast plats i utbildningen av läkare och psykiatriker. Därmed inte 

sagt att det saknades debatter om medicinsk psykologi. Alfhild Tamm, som var en stark 

förespråkare för psykologi, talade till exempel på en konferens i slutet av 1940-talet om vikten av 

att bryta ned gränserna mellan medicinen och psykologin och föreslog att man skulle etablera ett 

nytt verksamhetsområde som sysslade med klinisk psykologi i medicinen.11        

       Det medicinska fältet under den här perioden var följaktligen inte homogent och det torde 

därför inte ha varit en självklarhet vem som skulle få tillhöra den medicinska expertisen för ett 

problem som mag- och tarmbesvär. Detta så att säga öppna läget, bör ha skapat en större 

dynamik bland de aspirerande förklaringsmodellerna till de diffusa besvären och därmed vara en 

givande utgångspunkt för medicinhistorisk forskning. Om ett psykosomatiskt perspektiv slog 

igenom utgör detta en intressant grund att undersöka hur professionella intressen från exempelvis 

psykiatriker påverkade och påverkades av problemformulering av diffusa mag- och tarmbesvär.   

  Diagnoser och sjukdomstolkningar får sociala konsekvenser, de kan vara negativa eller 

positiva, men de påverkar människors vardag.12 Förändring i diagnoser påverkar människan som 

blir diagnostiserad, eller som idéhistorikern Karin Johannisson uttrycker det: ”En diagnos säger 

hur individen skall uppfatta sig själv och hur samhället skall uppfatta henne.”13 Medicinska 

förklaringsmodeller utgör många gånger en samhällelig normskala för vad som anses vara 

normalt och vad som anses vara sjukligt och förklaringsmodellerna till symtomen blir också en 

del av hur individen förstår sig själv, och hur hon fäster mening till sina upplevelser.14 Medicinska 

problem är således en viktig ingång för studier av samhälleliga normer och det är angeläget för 

historiker att kartlägga mekanismerna bakom medicinska problemformuleringar. De är delar av 

ett viktigt pussel för att förstå hur människan genom historien upplevt och tolkat sin sjukdom 

och hälsa. Dessutom kan dessa pusselbitar bidra med en historisk bakgrund till, och därmed 

                                                
9  Liedman 1998, s. 182.  
10  Pietikainen 2007, s. 33-36, 348-349. 
11  Luttenberg 1989, s 364-366. 
12  Conrad 2006, s. 147. 
13  Johannisson 2009, s. 39.  
14  Barker 2002, s. 284; Piuva 2005, s. 11; Bondevik 2010, s 45.  
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hjälpa oss att kritiskt reflektera över, frågor som idag är högaktuella och som engagerar en rad 

olika experter och patientorganisationer samt utgör en marknad för läkemedel och 

alternativmedicin.15 

Tidigare forskning 

Medicinhistoria var från början framförallt skriven av medicinare för medicinare och syftade till 

att skänka förståelse för hur den moderna medicinen hade utvecklats. Det var till största delen en 

historieskrivning som betonade medicinens framsteg och där vetenskapsmännen bakom 

landvinningarna fick stå i centrum.16 Trots att det redan under 1960-talet gjordes försök från 

historiker att skriva medicinhistoria ur ett bredare perspektiv än det om framsteg och ”stora 

män”, var det först under 1970-talet som fältet blev en del av socialhistoria med perspektiv som 

kön och klass. Den här uppsatsen placerar sig inom den historieskrivning som ifrågasätter den 

medicinska vetenskapen som enbart en framgångssaga där korrekt kunskap gradvis erövrats 

genom historien. Snarare vill den se medicinsk vetenskap och diagnoser som kontingenta 

företeelser som speglar kunskapslägen och samhällsnormer vid en särskild tidpunkt. 

 Internationell, såväl som svensk forskning, där historiska, politiska eller kulturella faktorer 

fungerar som en förutsättning och ett ramverk för formulerandet av diagnoser och tolkandet av 

sjukdomar, är vid det här laget väl utforskad mark. Störst fokus bland forskare har dock legat på 

tiden runt sekelskiftet 1900. På svensk mark har idéhistorikern Karin Johannisson gjort det 

kanske största avtrycket. Hon har producerat en stor mängd forskning kring vad hon kallar för 

kultursjukdomar vilka hon definierar som ”…tillstånd som uppfattas som sjukdom i ett bestämt 

tidsrum och som uppkommer, namnges och sprids i samspel med kulturen (normer, 

föreställningar, hotbilder) [och] hämtar de flesta av sina symtom ur en gemensam repertoar eller 

symtompool”.17 Johannisson har visat hur sjukdomar som neurasteni, depression, hysteri med 

flera, styrdes av sin historiska kontext. Jag delar Johannissons syn på medicinhistoria, där medicin 

aldrig bara är vetenskap, utan måste relateras till kulturella kontexter, hotbilder och 

föreställningar. Med en sådan forskningsingång blir medicinhistorikerns arbete snarare att 

rekonstruera sjukdomsbilden och tolka och analysera den, utifrån sitt historiska sammanhang. 

Undersökningen kommer därför att undersöka och identifiera föreställningar genom 

orsaksförklaringar och behandlingsförslag som tillsammans tecknar magbesvärens sjukdomsbild.    

                                                
15  Sörbring, Karin 2013 ”Nu ska gåtan med IBS, svullen mage lösas” i Expressen 30 jan. 2013.   
16  McGrew 1985, s. 175-176. 
17  Johannisson, 2008: ”Om begreppet kultursjukdom”. i Läkartidningen. 2008;105(44): s 3123.  
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 Ur ett internationellt forskningsperspektiv är Edward Shorters verk From Paralysis to Fatigue – 

A history of Psychosomatic Illness in the Modern Era ett välrefererat verk. Där följer han psykosomatisk 

sjukdom under en lång period. Han pekar på de tydliga mönster av symtom som framträder 

under olika tidsperioder och hävdar att symtombilden är kulturellt inlärd. Det går med andra ord 

att spåra rådande samhällsnormer i de somatiska uttryck som de psykiska besvären tar sig.18 

Shorter skriver att ”Psychosomatic illnesses have always existed, because psychogenesis – the 

conversion of stress or psychological problems into physical symptoms – is one of nature’s basic 

mechanisms in mobilizing the body to cope with mental distress.”19 En psykosomatisk sjukdom 

uppstår, menar han, när den sjuke försöker tillskriva sina symtom en sjukdom som inte fysiskt 

existerar. Det problematiska med Shorters verk är att han gör ett essentiellt antagande när han 

hävdar att vissa sjukdomar och symtom alltid varit psykosomatiska, det vill säga att kategorin 

”psykosomatisk sjukdom” blir otvetydig och något bevisligt existerande. Han tar ställning för att 

tidigare tolkningar av de fysiska symtomen har varit felaktiga och att vi i dagens samhälle besitter 

en reell och icke tolkningsbar förståelse av orsaksförklaringen, det vill säga en psykosomatisk 

sådan. När jag refererar till diffusa mag- och tarmbesvär är det de fysiska symtomen vars 

historiska sjukdomsbild jag vill komma åt och det är inte en i efterhand konstruerad 

diagnostisering på de besvären som beskrivs.20 

 Det finns betydande likheter mellan Johannissons kultursjukdomar och Shorters sökande 

efter det psykosomatiska, då de båda formulerar en idé om att vissa sjukdomar är mer kulturellt 

skapade än andra. Där Shorter spårar det psykosomatiskas historia, som han menar vara den 

korrekta diagnosen, är Johannisson dock inte intresserad av att diskutera påvisbarheten av ett 

medicinskt tillstånd. För Johannisson är medicinhistorikerns främsta uppgift att söka förstå av 

vilken anledning och på vilket sätt en viss sjukdomsbild ”… slår igenom, legitimeras och gestaltas 

i en bestämd samtid.”.21 Med begreppet kultursjukdom tycks dock Johannisson signalera att vissa 

sjukdomars nivå av social konstruktion är högre än andras och hon hävdar att det signifikanta 

med just dessa sjukdomar är att de ”hämtar de flesta av sina symtom ur en gemensam repertoar 

eller symtompool”.22 Den här uppsatsen syftar inte till att göra någon distinktion mellan 

sjukdomar som i högre eller lägre grad skulle vara en social produkt, utan menar att alla 

sjukdomar har en aspekt av social och kulturell konstruktion. Däremot tycks det finnas en 

                                                
18  ”Somatiskt” betyder kroppslig; som har med kroppen att göra. 
19  Shorter 1992 s.X. 
20  Däremot reproducerar jag naturligtvis en konstruerad kategorisering, genom att mena att olika diffusa 

     mag- problem kan studeras ihop. Detta är dock inte forcerat på materialet, utan en kategorisering som jag 

    delar med textförfattarna i mitt material.    
21  Johannisson, 2008: ”Om begreppet kultursjukdom”. i Läkartidningen. 44: s 3123 
22  Johannisson, 2008: ”Om begreppet kultursjukdom”. i Läkartidningen. 44: s. 3123. 
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metodologisk fördel att, som Johannisson och Shorter, studera den typen av symtom som de gör. 

De symtom som inte kan länkas till en uppenbar och synlig kroppsligt biomedicinsk förändring 

tycks rymma större möjlighet för föreställningar att breda ut sig och ta plats i diskussionerna. 

Därför kan magbesvären med sin diffusa sammansättning och eventuella övergång i en 

psykosomatisk diagnos förhoppningsvis visa upp en bred diskussion av föreställningar och en 

mer dynamisk debatt än vad en studie av exempelvis tjocktarmscancer skulle ge. Vidare, tycks 

samma typ av flytande symtom också skapa ett större utrymme för dispyter mellan olika 

tolkningsföreträdare och perioden, som en eventuell etableringsfas av ett ännu inte fastslagit 

problem, öppnar upp för analys.  

  Medicinhistorikern Robert A Aronowitz har till exempel undersökt kontroverser kring 

etablerandet av diagnosen borrelia. Likt Johannisson och Shorter menar han att ny kunskap om 

biologi inte ensamt kan förklara uppkomsten av diagnoser eller tolkningar av sjukdomsbilder och 

att dessa snarare förhandlas fram än upptäcks. Han hävdar att diagnosen framförhandlades 

mellan läkare, forskare inom biomedicin, patienter och populärvetenskapen. Han delar upp 

faktorerna bakom skapandet av borrelian i tre kategorier: Epidemier och symptommönster, 

demografiska förändringar, samt utredarnas och forskarnas sociala och politiska positioner varav 

den sista faktorn styrde attityder över hur sjukdomar formulerades. Borrelians framväxt, menar 

Aronowitz, är ett utmärkt exempel på nutida och dåtida föreställningar om sjukdom och hur 

dessa föreställningar inte spelar en marginell roll i jämförelse med biomedicinska verkligheter 

utan tvärtom haft betydande inflytande på medicins verksamhet och allmänhetens reaktion.23 

Skapandet av den ”verkliga” meningen av en sjukdom förhandlas alltså fram av flera olika parter 

och kan även skapa politiska och vetenskapliga oenigheter. 

 Då jag studerar mag- och tarmbesvärens problemformulering inom det medicinska fältet är 

frågan om legitimitetsskapande och experters positionering som just experter viktiga faktorer att 

studera knutna till producerandet av problemet. Om läkarna upplevde en period av osäkerhet 

som ledande grupp av experter, borde det innebära att de, i problemformuleringen av 

magbesvären, behövde bemöta influenser och föreställningar ifrån andra expertisfält. En svensk 

forskare som har avhandlat en liknande fråga om hur ett problem skapas mellan de medicinska, 

de själsliga och de sociala fälten är sociologen Anna Karin Kollind som har beskrivit kampen 

mellan olika professioner om monopol beträffande äktenskapsfrågan under 1940- och 50-talen. 

Spörsmålet där gällde framför allt huruvida äktenskapsproblem var en medicinsk eller en social 

angelägenhet. Kollind menar att läkarnas anspråk på att dominera som expertgrupp i hög grad var 

ifrågasatt under den här perioden och konkurrerande grupper som socialarbetare och psykologer 
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influerade debatten. Inom den medicinska domänen utspelades samtidigt en dragkamp mellan 

läkare och psykiatriker om att få ansvara för familjeproblemen.24 

  I en studie av neurosens framväxt och utveckling i Sverige mellan 1880 och 1950 visar 

historikern Petteri Pietikainen på en förändring av uppfattningen om sjukdomen. Tolkandet av 

neurosen, menar han, utvecklades under perioden från att främst ha varit en somatisk fråga om 

nerver, hjärna och dysfunktionella organ till att få en psykogen orsaksförklaring . Från 1930-talet 

och framåt skapades vad han kallar för en psykokulturell era där den socio-psykologiska miljön, 

snarare än biologiska ärftligheten ansågs vara det avgörande inflytandet på nervsystemet.25 Denna 

förskjutning kopplar Pietikainen samman med en rad olika samhälleliga faktorer såsom en ökad 

patologisering och medikalisering av individer eller grupper med avvikande politiska åsikter, men 

också med en allt större grupp av psykiatriker och kliniska psykologer. Han skriver:”I would 

suggest that it was the appearance of psychomedical professionals that was crucial to the spread 

of neurosis as a contagious diagnosis, not only in Sweden but throughout the western world.”26 

Pietikainen menar, att vissa sociokulturella förutsättningar är nödvändiga för spridandet av en 

särskild diagnos och för just neurosdiagnosens spridning pekar han särskilt ut ”moderniteten” 

som en sådan faktor. Industrialisering, nya yrken och ny teknologi skapade en grogrund för att 

människor skulle kunna bli nervösa. Moderniteten formade en begrepps- och föreställningsvärld 

som de sjuka kunde knyta sitt missnöje till.27 Pietikainen visar alltså att spridningen av diagnosen 

kan länkas både till föreställningar om det moderna samhället samt till framväxandet av nya 

expertgrupper. Pietikainens undersökning bygger, på ett liknande sätt som denna, på en 

sammanlänkning av alla de faktorer som tillsammans formar ett medicinskt problem och han 

visar behovet av att hela tiden relatera det medicinska problemet formering till den allmänna 

samhälleliga kontexten.     

 Två forskare som har försökt påvisa sambandet mellan olika expertgruppers rivalitet och 

innehållet i de medicinska föreställningarna är sociologen Katarina Piuva och idéhistorikern 

Helena Ekerholm. Piuva visar hur 1900-talets mentalhygieniska diskurser formades som ett 

resultat av konflikter mellan grupper med socialpolitisk, institutionell-psykiatrisk och psykosocial 

inriktning.28 Piuvas forskning visar hur den mentalhygieniska rörelsen i Sverige, i motsats till den 

amerikanska rörelsen, hade svårt att föra fram psykodynamiska tankegångar i debatterna på grund 

                                                                                                                                                   
23  Aronowitz 1991: “Lyme Disease: The Social Construction of a New Disease and Its Social Consequences” 

     i The Milbank Quarterly, Vol. 69, No. 1 s. 106-108. 
24  Kollind 1997, s. 145.  
25  Pietkainen 2007, s. 224, 337-8.  
26  Pietkainen 2007, s. 351. 
27  Pietkainen 2007, s. 341-345.  
28  Piuva 2005, s. 121-129. 
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av en struktur där den institutionella vården inom psykiatrin dominerade. Piuvas forskning 

stödjer också en fruktbarhet av en analytisk jämförelse mellan diskussioners innehåll och 

experters sociala praktik, då hon visar hur diskurserna i den mentalhygieniska rörelsen i Sverige 

påverkades av den starka dominansen av institutionsvården.29  

 Helena Ekerholm har, i en artikel, behandlat den kontrovers som uppstod kring kronisk 

gengas/koloxidförgiftning mellan åren 1944-1961 och pekar i denna på att gengasdiskussionerna 

var genomsyrade av sociala, kulturella och politiska föreställningar som påverkade kontroversens 

fortgång. 30 Hon visar att konflikten över diagnosens vara eller icke vara handlade om såväl olika 

intressen mellan läkare och psykiatriker, som mellan läkare och patienter. Dels avgjorde valet av 

ståndpunkt den egna legitimiteten, dels avgjorde det statusen för den verksamhet man tillhörde. 

Ekerholms forskning visar att sjukdomar och diagnoser kan analyseras på olika nivåer och 

beroende på vilket perspektiv forskaren utgår ifrån kan en diagnos, som på ett plan är en fråga 

om ett biologiskt sjukdomstillstånd, på ett annat plan inrymma frågor om legitimitet. Debatten 

om kronisk gengas/koloxidförgiftning var alltså, enligt Ekerholm, lika mycket en diskussion om 

vetenskaplig status och epistemologisk auktoritet, som en om fysiska symtom. Det är i det här 

området av medicinsk historieforskning som jag vill placera min uppsats, där mitt analytiska 

perspektiv på sjukdom som konstruerad innebär att arbetet med empirin landar i utsagorna om 

problemet. Det vill säga, där ett medicinskt problem granskas på sin plats i skottlinjen för en rad 

olika faktorer som tillsammans i interaktion formar och vidmakthåller problemet genom 

skapandet av kunskap.  

 Från 1930-talet och framåt har det medicinska fältet genomgått en splittring i form av 

specialisering och en ökad mängd konkurrerande grupper som sökt hävda sin expertis på 

området människovård. Historikern Motzi Eklöf har till exempel beskrivit hur läkarkåren 

förlorade sin exklusiva ensamrätt på läkarkonstens område och fick se hur en allt mer heterogen 

sjukvård växte fram. 31 Och idéhistorikern Annika Berg beskriver hur diskussionerna gick i 

medicinalstyrelsens utredningar under 1940-talets sista år. Axel Höjer, generaldirektör för 

medicinalstyrelsen, uttryckte 1949 att läkarnas privilegier inom sjukvården inte var given samt att 

det moderna hälsofrämjandet innefattade själslig och social omvårdnad i lika hög grad som en 

kroppslig.32  Berg skriver att Höjer utryckte att läkaren förvisso var den mest betydelsefulla 

                                                
29  Piuva 2005, s. 143. 
30  Ekerholm ”Gengas och ohälsa: den medicinsk-vetenskapliga kontroversen kring kronisk 

     koloxidförgiftning 1944-1961”i Lychnos, 2010, p. 61-85. 
31  Eklöf 2000, s.345. 
32  Berg, A 2009, s. 244-7. 
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experten i bekämpandet av ohälsa, men att hans fordran att positionera sig avskild ifrån övriga 

hälsoexperter inte längre var motiverad.33 

 Som tidigare nämnts har medicinhistorisk forskning i Sverige till störst del koncentrerats till 

första delen av 1900-talet. Idé- och lärdomshistorikern Maria Björk har, likt Pietikainen, studerat 

neuroser i en svensk kontext. I sin studie som avhandlar åren 1950 till 1980 har Björk visat på en 

övergång från att diskutera symtombilderna som neuroser till att istället börja debattera dem i 

termer av stress. Björks främsta syfte är att förstå hur diskursen kring neuroser och stress bidrog 

till att formulera och omformulera synen på människan och framför allt kvinnan. Enligt Björk 

förändrades inte bara samlingsnamnet på symtomen så att neuros blev till stress, utan också talet 

kring sjukdomen. I neurosdiskursen, menar hon att individen själv får bära ansvaret, då man 

ansåg det vara en särskild kategori människor som drabbades av nervös sjukdom. I 1960-talets 

stressdiskurs är det istället samhället som är orsaken och i princip vem som helst kan drabbas. 

Björk diskuterar dock inte denna övergång utifrån frågor om expertis och legitimitet, utan 

fokuserar på de konsekvenser diagnosens förskjutningar får för människosynen. Jag menar att, 

om man vill få en nyanserad uppfattning om hur sjukdomsbilder uppstår, är det nödvändigt att 

undersöka hur olika faktorer, inklusive professionell legitimitet, vid interaktion gemensamt 

genererar kunskap och medicinska problem. I ljuset av de ökande grupperna av experter, 

förtjänar perioden att utforskas närmare. När möjligheten att ställa en diagnos med fullständig 

säkerhet beskrivs som liten, tycks resultaten många gånger leda till kontroverser och oenigheter. I 

ett sådant perspektiv blir det intressant att ställa frågor om hur legitimitet och inflytande 

(re)producerades i diskussionerna kring diffusa magproblem. 

Teoretisk utgångspunkt 

Teoribildningen kring sociala konstruktioner tar som sin utgångspunkt att förklara att saker och ting 

inte är givna universella sanningar. Filosofen Ian Hacking intresserar sig för hur historiska 

processer och sociala omständigheter formar möjligheter för vetenskapliga upptäckter och 

paradigm att framträda och bibehållas. Syftet för Hacking är således inte att diskutera huruvida 

medicinska sjukdomstillstånd är verkliga eller inte, utan hur begrepp och idéer om dessa kommer 

till varande och hur människor interagerar med den kunskap som tas som gällande och som 

därmed anses vara verklig. Han diskuterar till exempel idén om övergrepp mot barn på följande 

sätt: 

                                                
33  Berg, A 2009, s. 247. 
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Men det finns en poäng med att säga att idén om övergrepp mot barn är konstruerad, eller som jag 

föredrar att säga, är bildad och formad. Den uttryckligen formulerade idén uppstod vid en 

bestämd tidpunkt (1961) på en bestämd plats (Denver) i diskussioner mellan erkända experter 

(barnläkare). I sitt omedelbara sammanhang refererade den till misshandlade spädbarn, men 

referensen utvidgades mycket snabbt. Nya associationer etablerades. Idén bäddades in i ny 

lagstiftning, införlivades i praxis och orsakade förändringar inom en lång rad professionella 

verksamheter…34 

Framväxten av ett problem sker alltså i en interaktion mellan kulturella och politiska 

förutsättningar, och formulerandet av sociala relationer och institutioner. 

  Enligt Hacking finns det inget motstridigt i att en diagnos är verklig och samtidigt en produkt 

av sociala och politiska omständigheter. Konstruktion och verklighet är ingen motsats, men 

istället uppstår frågan hur ett problem bildas och formas och därmed blir verklighet. I Rewriting the 

Soul: Multiple Personality and the Sciences of Memory frågar han sig hur kunskapen om orsaken till 

multipel personlighet har bildats eller uppstått och hur den orsaksteorin blev uppenbar och 

oundviklig.35 Hacking visar att idén om multipel personlighet var beroende av den förskjutning av 

tankesystem som skedde från en religiös diskurs kring själen till en vetenskaplig kring minnet. Det 

är enligt honom de rådande diskurserna som formar nödvändigheter och universella påståenden 

om diverse symtomklusters orsak. Utan minnet som vetenskapligt kunskapsobjekt, ingen 

uppfattning om minnets abnormalitet och inga multipla personligheter. Även diffusa mag-

tarmproblem kan problematiseras utifrån frågor om sociala och kulturella omständigheter och 

föreställningsvärldar. Jag kommer att använda Hackings teorier som en analytisk ingång där 

problemformuleranden beträffande mag-tarmsjukdomar tillåts att studeras i sitt kulturella och 

sociala sammanhang.  

 Hacking beskriver en återkopplingseffekt som sker mellan de kategorier eller definitioner som 

skapas och de individer som tillskrivs desamma. Individers sätt att förstå en företeelse och handla 

efter den är beroende av de beskrivningar av företeelsen som finns, men när kunskapen om 

definitioner blir bekant för den som definieras, sker ytterligare en ”loop-effekt” så att de 

kategoriserade ”tvingar fram förändringar i kategoriseringarna av och kunskapen om dem”.36 

Inledningsvis var tanken med den här uppsatsen att även försöka inta ett patientperspektiv på 

problemformulerandet av mag- och tarmbesvär, men det visade sig vara svårt att hitta ett lämpligt 

källmaterial. Journaler kan visserligen innehålla ledtrådar till patientens förståelse för och 

formulering av sina komplikationer, men är i första hand författade av den medicinska expertisen 

själva och är en del av läkarvetenskapens kunskapsproduktion. Jag har också gått igenom ett antal 

olika veckotidningar och där studerat de så kallade ”Fråga doktorn” spalterna. Också i dessa 

                                                
34  Hacking 2010,  s. 167.  
35  Hacking 1998, s. 81. 
36  Hacking 2010, s. 141-2. 
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visade det sig vara svårt att hitta den sjukes röst. Till skillnad från dagens ”Fråga doktorn” där 

den frågandes brevformulering ofta är inkluderad bestod 1950- och -60 talens spalter ofta av en 

reflexion eller allmän information om vanliga teman i läsarnas frågor. Ett annat alternativ var att 

läkaren bara skrev ett kort svar till en frågande signatur utan att ens beröra vad ämnet på frågan 

rörde sig om, så att tidningen endast fungerade som ett kommunikationsmedel mellan den sjuke 

och experten. Denna dominans av expertens röst i veckotidningarna är visserligen ett intressant 

fenomen i sig då den måhända kan ses som symptomatisk för tidens relation mellan läkare och 

allmänheten. Tyvärr blir dock effekten att dagens medicinhistoriker många gånger lämnas med en 

metodologisk nöt komplicerad att knäcka. Istället kommer undersökningen att utgå ifrån det 

medicinska fältet och de aktörer som hörs i medicinsk litteratur. 

   Perspektivet social konstruktion håller ofta språk och verklighet som något som är omöjligt 

att skilja på, då begrepp och ord är vårt sätt att strukturera världen. En väl använd metod som 

hjälper forskaren att dekonstruera och analysera det som anses vara självklart är diskursanalysen, 

som rent metodologiskt innebär en läsning av texter, där texterna blir verksamma faktorer som 

skapar mening. 

Metod, material och avgränsning 

Jag kommer att använda mig av lingvisten Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som är 

strukturerad i tre delar: diskursiv praktik, text och social praktik.37 Jag kommer att undersöka de 

olika texterna för att formulera vilka diskurser som framträder, det vill säga den diskursiva 

praktiken. Med texten som text menas att begrepp, metaforer och utsagor får en aktiv betydelse i 

tolkningsprocessen. Angående analysen av text som text, kommer en viss modifiering av 

metoden att ske. Att göra en lika ingående lingvistisk analys som Fairclough där textens formella 

uppbyggnad i form av grammatik, sammanhang mellan satser, transivitet, modalitet etcetera 

skulle antingen kräva mer tid än den jag besitter eller ett mindre material. Istället kommer jag 

framför allt att fokusera på författarnas val av begrepp. Under första genomgången av materialet 

noterades nyckelbegrepp och dessa identifierade nyckelbegrepp har sedan formulerat 

representativa meningsbärande teman och på så sätt har jag analytiskt kunnat särskilja mellan 

olika diskurser. Dessa diskurser har jag alltså använt som analytiska verktyg, för att kunna spåra 

mening och legitimitetsskapande kring mag- och tarmproblemet och diskurserna fungerar då som 

betydelsebärande fixeringar. Resultaten ställs även i relation till en social praktik, genom att 

diskutera huruvida experter och professioner kan tänkas ha samspelat med de ifrågavarande 

                                                
37  Winther Jørgensen; Phillips 2000, s.85. 
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diskurserna.38 Fairclough menar att: ”Discourses are diverse representations of social life which 

are inherently positioned – differently positioned social actors ’see’ and represent social life in 

different ways, different discourses”.39 Faktorer utanför diskursen, som aktörer, anses alltså spela 

en väsentlig roll för vilka meningsbärande diskurser som blir representerade som det verkliga. 

Diskurserna verkar genom aktörerna och reproduceras genom dem. Den kritiska diskursanalysen 

är dualistisk på så sätt att den hävdar att det inte enbart finns diskursiva praktiker, utan även 

sociala praktiker och att dessa sociala praktiker ”kan sätta vissa strukturella gränser för hur 

diskurserna kan användas och förändras”.40 De sociala praktikerna är med andra ord med och 

påverkar vilka diskurser som blir hegemoniska och den textorienterade analysen måste därför 

sättas in i ett socialt och historiskt sammanhang.41 Faircloughs kritiska diskursanalys bör sannolikt 

vara fruktbar att använda vid min undersökning just på grund av dess förförståelse för att den 

diskursiva praktiken, i undersökningens fall producerandet av populär- och inomvetenskapliga 

texter, går att länka samman med skapandet av sociala relationer och ”främjandet av bestämda 

sociala gruppers intressen”42 

    Flera diskurser kan formuleras parallellt eller i högre eller lägre grad står i konflikt med 

varandra. Fairclough skriver:  

The discourse/semiotic aspect of a social order is what we can call an ’order of discourse’. It is the 

way in which diverse genres and discourses and styles are networked together. An order of 

discourse is a social structuring of semiotic difference – a particular social ordering or relationships 

amongst different ways of making meaning, i.e. different discourses or styles. One aspect of this 

ordering is dominance: some ways of making meaning are dominant or mainstream in a particular 

order of discourse, others are marginal, or oppositional or ‘alternative’.43 

Det är alltså inte en enda diskurs som uttrycks, även om en sådan kan vara dominerande i relation 

till andra. Begreppet diskursordning används, av Fairclough, för att beteckna det fält där olika 

diskurser och genrer knyts samman. Fält som det inte råder strid om, det vill säga där alla 

diskurser inom en given diskursordning delar samma självklarhet, är stabila. Då olika diskurser 

inom samma fält däremot strider om att ge innehåll åt samma fenomen, kan de istället, enligt den 

kritiska diskursanalysen, anses instabila.44 Genom att ta min utgångspunkt i en diskursordning, 

som mag- och tarmproblemet vid en given historisk tidpunkt, går det att bena ut vilka diskurser 

som eventuellt konkurrerar med varandra som meningsbärande och sanningsskapande. Min 

                                                
38  Winther Jørgensen; Phillips 2000, s.90. 
39  Fairclough 2003, s.206. 
40  Winther Jørgensen; Phillips 2000,  s. 132 
41  Fairclough 2003, s. 205. 
42  Winther Jørgensen; Phillips 2000  s. 69. 
43 Fairclough 2003, s. 206. Vanligt är annars inom diskursanalys att beteckna det Fairclough kallar för 

diskursordning för “fält”.  
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studie av mag- och tarmproblematiken hoppas jag ska kunna fungera som ett avgränsat exempel 

för att få inblick i vilka dimensioner som är med och formar ett problem inom det medicinska 

fältet.  

   Forskare, med ett kritisk diskursanalytiskt angreppssätt, hävdar att en stor del av social och 

kulturell produktion och reproduktion sker genom återkommande vardaglig textproduktion och 

textkonsumtion. Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att: 

Diskursiva praktiker – varigenom man producerar (skapar) texter och konsumerar (mottar och 

tolkar) dem – ses som en viktig form av social praktik som bidrar till att konstituera den sociala 

världen, inklusive sociala identiteter och sociala relationer. Det är delvis genom diskursiva praktiker 

i vardagen (textproduktions- och textkonsumtionsprocesser) som social och kulturell reproduktion 

och förändring äger rum.45 

Aktörerna som definierade mag- och tarmproblem i texter, ser jag med andra ord som utförare av 

ett diskursivt handlande. Jag kommer att undersöka både den inomvetenskapliga diskussionen 

kring mag- tarmproblem, genom medicinskt vetenskapliga artiklar, och den populärvetenskapliga 

litteraturens diskussioner, som vände sig till allmänheten. Min förhoppning är att de två typerna 

av material kommer att ge en så komplett bild som möjligt beträffande formerandet av mag-

tarmproblemet i skärningspunkten mellan det sociala, det medicinska och det psykologiska. Jag 

aspirerar dock inte på att ge den totala bilden av problemformulerandet av magbesvären. För det 

första kan en medicinhistoriker, som utgår ifrån att kunskap och verklighet formas i 

kontextbundna utsagor, knappast själv påstå sig beskriva en historisk sanning. Istället är 

uppsatsen snarare ett försök att använda ett av de perspektiv som kan bidra till en större 

helhetsförståelse. För det andra föreligger ett mer praktiskt hinder för att återge en total bild av 

problemformulerandet vilket har med såväl omfång som tid att göra. Som jag redan har påpekat 

är material med patientperspektiv ytterst svårt att nå vad gäller magbesvär, men även beträffande 

andra tänkbara aktörer i problemformulerandet finns svårigheter att hitta material. Det 

medicinska materialet ger tydligare sökord där magbesvär går att leta efter på ett systematiskt sätt, 

en möjlighet som saknas i till exempel psykologisk litteratur. Material ifrån andra kunskapsfält 

medför således en sökning som är beroende av ”lyckoträffar”, ett arbete som skulle innebära mer 

tid än vad som här tillåts. Fördelen med att inkludera den populärmedicinska litteraturen i studien 

är att den innefattar en större mängd av de olika perspektiven och fälten. De inomvetenskapliga 

tidsskrifternas textförfattare är invärtesläkare och i viss mån även psykiatriker. Den 

populärvetenskapliga litteraturen ger en röst åt läkare och psykiatriker, men också de som 

samtiden benämnde som ”kvacksalvare” får där möjlighet att formulera sina sanningar och 

                                                                                                                                                   
44 Jorgensen Winther; Phillips 2000, s. 135. 
45 Winther Jørgensen; Phillips 2000, s. 67. 
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kunskaper om mag- och tarmbesvären och det är framför allt här som det går att finna större 

delen av de sociala och de psykologiska fälten. Att såväl läkare, psykiatriker, dietiker och 

alternativmedicinare hamnar under ”medicin” i Svensk bokkatalog kan visserligen bero på 

sammanställarnas tolkning av katalogens innehåll, men signalerar troligtvis snarare en fortsatt syn 

i samhället på magproblem som ett medicinskt problem. Detta kan naturligtvis också legitimera 

att mitt material är ett dominerande medicinskt sådant.  

   Gällande de inomvetenskapliga texterna kommer materialet att begränsas till artiklar i Svensk 

Läkaretidning som var utgiven av Sveriges Läkarförbund och Nordisk Medicin som var en 

medlemstidskrift för läkare i det nordiska läkarförbundet. Eftersom undersökningen är begränsad 

till Sverige kommer jag endast att gå igenom den svenska delen av Nordisk Medicin som kallades 

Hygiea. Då legitimitetsskapandet är ett viktigt perspektiv i undersökningen torde 

professionsrelaterade tidsskrifter som dessa två vara givande. De populärvetenskapliga titlarna har 

jag funnit genom att gå igenom Svensk bokkatalog under temat medicin och rubriken populär litteratur 

med elementära läroböcker. Gällande den populärvetenskapliga litteraturen vållar det faktum att jag 

studerar just diffusa symtom en del problem gällande urvalet av verk, då kommentarer om 

magbesvär kan dyka upp i de flesta verk som behandlar (brist på) hälsa. För att systematisera 

urvalet har jag avgränsat mig till böcker med titlar som innehåller begreppen ”mage” och ”tarm”, 

men också vidare begrepp som ”nervös”, ”psykosomatisk” och ”hälsa”.  Däremot har jag valt 

bort verk med titlar som ”Så botar du din huvudvärk” eller ”Ät dig slank”. Ett fåtal av verken 

nytrycks under undersökningsperioden och visar sig alltså flera gånger i Svensk bokkatalogs listor. 

Av dessa har jag läst alla, men då inga avgörande skillnader framkom, har endast en upplaga 

hänvisats till i fotnoterna. Urvalet av artiklar har skett med en snävare begränsning eftersom det 

finns en tematisk listning i slutet av varje årsvolym av tidsskrifterna. Där har jag valt artiklar under 

rubriken digestion, men valt bort artiklar som har en tydlig organisk förklaring, exempelvis cancer.  

Operationaliserande frågor och avgränsning 

Då jag nu ramat in studiens teoretiska utgångspunkter och metod kan uppsatsens 

operationaliserande frågor preciseras. För att utreda hur diskussioner kring diffusa magbesvär 

producerade och reproducerade ett problem i skärningspunkten mellan olika medicinska, 

psykologiska och sociala fält krävs att en del konkreta frågor ställs. Det första steget är att 

identifiera de betydelsebärande meningarna genom att ställa frågorna: Hur diskuterar och 

beskriver de aktuella aktörerna magproblem och dess orsaker? Vilka föreställningar och kommer 

till uttryck i beskrivningarna? I frågan ingår också vilka föreställningar om samhället som 
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framkommer, då jag efter Hackings teorier menar att medicinska problem kräver vissa 

samhälleliga sammanhang för att få den utformningen de får. Utsagorna om orsaksförklaringar 

och behandling är i mångt och mycket det som utgör sjukdomsbilden och som därmed kan hjälpa 

forskaren att upptäcka betydelsebärande föreställningar. För att förstå hur ett problem 

produceras måste orsaksförklaringarna, och föreställningarna som ligger till grund för dessa, 

undersökas. Vilken orsaksförklaring ett problem ges växelverkar även med frågan om vem som är 

mest lämpad att ta hand om problemet och är därmed kopplat till frågan om legitimitet och 

profession. Det andra steget rör således aktörerna och deras positionering där följande frågor 

ställs: På vilket sätt byggs mag-tarmproblemet genom olika aktörers beskrivningar och hur 

används dessa beskrivningar för legitimitetsskapandet?    

   Som nämnt i forskningsläget är perioden efter andra världskriget intressant på grund av en 

ökad konkurrens bland experter inom det medicinska området, samtidigt som perioden är relativt 

lite utforskad av medicinhistoriker. Vidare har jag ansätt att införandet av en ny beteckning i 

Klassifikation av sjukdomar 1964 gör det lämpligt att begränsa min undersökningsperiod till åren 

1950 till och med 1965 för att täcka åren av eventuell förändringsprocess.   

Disposition 

Under arbetets gång har källorna lästs och behandlats i femårs block för att underlätta upptäckten 

av eventuella förändringar över tid. Efter närläsningen av texterna har jag dock bedömt att 

förändringen inte varit tillräckligt stor för att motivera en kronologisk inledning. För att i så hög 

grad som möjligt undvika upprepningar och helt sonika producera en trevligare läsupplevelse har 

jag därför valt att presentera resultaten i de diskursiva teman som har formats och enbart 

benämnt en förändring när den varit påtaglig.   
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Analys av texterna 

Den psykogena diskursen möter den kroppsliga diskursen 

Den första delen av analysen bygger på textförfattarnas användning av begrepp som 

”personlighet”, ”nervositet”, ”psykisk påfrestning”, ”emotionellt labil”, ”själsligt betingad”, 

”själslig konflikt” och ”det omedvetna”, som efter en första genomläsning visat sig 

betydelsebärande i materialet.   

Den känslige individen  

Idén om en neuropatisk konstitution var gängse runt sekelskiftet och ofta associerad till 

degeneration. På 1950-talet fanns idén kvar, men hade mist sin koppling till degenerationsteorin 

och nu övergått i betydelsen psykisk konstitution eller personlighet.46 Det var en föreställning om 

att varje individ hade ett ärftligt bagage med ett urval av biologiskt-kroppsliga och neurologiskt-

psykiska beståndsdelar som tillsammans avgjorde hans eller hennes karaktär.  

    I texterna om mag- och tarmbesvären återfinns åtskilliga exempel på en liknande 

föreställning. Miljörelaterade omständigheter erkänns visserligen kunna utlösa magproblem, men 

den avgörande faktorn ligger främst inom individen själv.47 Varje människa reagerar på 

miljöbetingad psykisk påfrestning, men individens inneboende styrka är avgörande för vad han 

eller hon anser vara pressande. Invärtesläkare Måns Arborelius ger, i sin artikel i Svensk 

läkartidning, ett signifikativt exempel på den personlighetscentrerade föreställning som många 

texter återger: 

Den militärpsykiatriska erfarenheten har också givit oss den värdefulla lärdomen, att en var har sin 

’breaking point’, där den psykiska påfrestningen resulterar i insufficienssymtom av funktionell art. 

Mången når rätt snart denna kritiska punkt, under det andra psykiskt resistenta individer först 

bryta samman under trycket av skakande upplevelser, som blott det moderna kriget kan 

åstadkomma.48 

I Arborelius text märks en tendens att hierarkisera problem så att det framgår att vissa problem i 

högre utsträckning är genuina och därmed legitima att reagera på, medan andra problem är 

mindre berättigade att påverkas av. Personer som har ”ett neurotiskt reaktionssätt” reagerar i 

högre grad på ”obetydliga anledningar” vilket i Arborelius text innebär anledningar kopplade till 

                                                
46  Björk, M 2010, s. 82-3. 
47 Se tex Arborelius, ”Om funktionella tarmbesvär” i Svenska Läkartidningen nr 14 1954  s. 868; Flordh,  1954 s. 13; 
     Lindholmer, 1953 s. 5; Lindberg, Odin 1952, s. 13. 
48 Se tex Arborelius, ”Om funktionella tarmbesvär” i Svenska Läkartidningen nr 14 1954  s. 859 Jmf Björk, M 

    2010. 
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”vardagslivets psykiska påfrestningar”, medan en fysisk reaktion utlöst till exempel av flygangrepp 

är en effekt som även den starkaste personligheten kan förvänta sig.49 Krig är med andra ord en 

legitim anledning till att tarmarna uppträder annorlunda och därmed ett tillfälle då en våldsam 

reaktion i magen inte tycks vara sjuklig. Till skillnad från de legitima krigssituationerna är 

äktenskapliga konflikter, missanpassning i arbetet, ekonomiska problem och annan vantrivsel 

med tillvaron sådant som räknas till vardagens problem. En våldsam reaktion gentemot mat i en 

vardaglig situation däremot är desto mer problematisk och ses som en sjuklig reaktion som bör 

arbetas bort.50 Det är alltså inte de fysiska symtomen som avgör huruvida man är sjuk eller inte, 

utan de avgörs snarare av de yttre bakomliggande faktorerna till reaktionen. Patologiseringen av 

mag-tarmreaktionerna är med andra ord relativ. Tillskillnad från kombinationen tålig individ och 

tarmreaktion, skapar konstellationen överkänslig individ och tarmreaktion underlaget till 

sjuklighet. Tarmproblematiken separeras på så vis ifrån den organiska reaktionen och 

sammanbinds istället med föreställningar utanför det biomedicinska och förenas med tankar om 

konstituerade personligheter som den neurotiske.   

    Trots att de utlösande faktorerna är kopplade till miljön, är det i slutändan individen och 

dennes psykiska konstitution som utgör det avgörande underlaget till om sjukdom bryter ut eller 

inte.51  I texterna presenteras också ”den hypokondriske neurotikern”. Just obstipation har, till 

exempel enligt invärtesläkaren Bertel von Bondsdorff, en synnerligen central position vad gäller 

framkallande av oro hos neurotiska hypokondriker. Bondsdorff poängterar att den neurotiske 

inte hittar på sina problem, men han skriver samtidigt att: ”Den nervöse känner sig vanligen 

sjukare än han är, medan den organiskt sjuke inte sällan vill ge sig ut för att vara friskare än han 

är.”52  

   Framför allt magsårspatienter tycks ofta omges av utförliga beskrivningar av speciella 

personligheter.53  

Men magsår är inte en sjukdom som bara sitter i en viss del av magslemhinnan, det är ett 

sjukdomstillstånd som omfattar hela personen. Vi kan vänta oss att finna, och finner också, att 

magsårspatienten har en ganska karakteristisk personlighetstyp. Han brukar ha lätt att oroa sig. 

Ofta är han både aggressiv och duglig, den sortens människa som blir skicklig försäljare, 

reklamman, programchef vid en radiostation eller läkare. Ofta har han en mycket ansvarsfull post, 

                                                
49 Arborelius, ”Om funktionella tarmbesvär” i Svenska Läkartidningen nr 14 1954, s. 859, 868.  
50 T.ex Winter 1959, s. 56-57; Ihre 1957, s. 7. 
51  Se t.ex. Arborelius, ”Om funktionella tarmbesvär” i Svenska Läkartidningen nr 14 1954, s. 867; Lindner 1951 

     s. 17; Ihre 1957 s. 5-6; Flordh 1954, s. 14. 
52 Bondsdorff 1963, s. 31. 
53 Se t.ex. Forsgren 1962, s. 37; Wallensten 1959 ”De postcibala symptomen efter ventrikelsektionen för 

ulcus” i Svenska Läkartidningen Nr 9 s. 578.  
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och det verkar nästan som om han har kämpat sig fram till denna ställning för att få något mer att 

oroa sig för.54 

Citatet illustrerar hur problematiken lyfts från de fysiska besvären till att inbegripa den psykiska 

beskaffenheten. Psykiatrikern Thorsten Sjövall har en annan åsikt om den typiska patientens 

karakteristika, när han skriver i Nordisk Medicin att magsårspatienten tenderar att ha en motvilja att 

fatta självständiga beslut eller sätta sig i ansvarsfyllda situationer.55 Det råder alltså ingen klar 

konsensus kring exakt vad som karakteriserar den personlighet som leder till magsår, men i och 

med att orsaksförklaringen kan relateras till personlighet, skiftar fokuset i läkarens 

bedömningsgrund.  

    Personligheten anses många gånger kunna användas som ett centralt inslag i bedömningen, 

vilket troligtvis förklarar att personlighetsbeskrivningarna är mer frekventa och ofta även mer 

explicita i de inomvetenskapliga texterna. Vid de tillfällena när det är svårt att skilja på till exempel 

tjocktarmsinflammation och nervös diarré skriver till exempel Bondsdorff: ”Det allmänna intryck 

den nervösa patienten gör skänker dock ofta god vägledning. Man fäster sig vid hans oroliga, 

spända eller nedslagna ansiktsuttryck, sättet att uppträda, de kalla och fuktiga händerna, 

hudrodnad som kommer och går, ryckningar i mungiporna o.s.v.”56   

         De betydelsebärande nyckelbegreppen ”personlighet”, ”nervositet”, ”psykisk påfrestning” 

och ”emotionellt labil”, bildar en diskurs jag har valt att kalla en psykogen diskurs, då de alla 

knyter an till en föreställning om att besvären kan kopplas till en icke-organisk och istället mer 

eller mindre psykisk orsaksförklaring förlagd till individens personlighet.57  De olika begreppen, 

som utgör orsaksförklaringarna, producerar en sjukdomsbild där mag- och tarmbesvären tolkas 

genom och fixeras till en psykogen betydelse.    

   Den nervösa, överkänsliga, psykiskt konstituerade patienten bildade således en egen 

kategori. En kategori av patienter som författarna ansåg måste skiljas ifrån den patientgrupp som 

hade rent kroppsligt organiska problem och kunde botas på ”vanligt” vis. En betydande andel av 

magpatienterna ansågs tillhöra denna nya kategori. Invärtesläkaren Bengt Ihre beräknade till 

exempel att av de 300 patienter som årligen sökte sig till S: t Eriks sjukhus mag-tarmpoliklinik 

saknade 50 % organiska förändringar i mag-tarmkanalen. Ihre uttryckte en oro över att dessa 

patienter riskerade att få fel diagnos och hamna på onödiga dieter och mediciner då läkarna inte 

har tillräckligt med tid för att skapa sig en uppfattning om hans eller hennes livssituation och 

                                                
54 Winter 1959, s. 143. 
55 Sjövall 1955, ”Ulverös Colit - Psykiska synpunkter” i Nordisk Medicin nr 21 s. 849. 
56 Bondsdorff 1963, s. 31 även Arborelius 1954 ”Om funktionella tarmbesvär” i Svenska Läkartidningen nr 14, 

    s. 865. 
57 Psykogen: definieras ”som har sitt ursprung i psyket”. 
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personlighetstyp.58 Denna kategori av magbesvärade patienter som saknade organiska fel, innebar 

också en grogrund för en viss osäkerhet rörande vem som skulle ta hand om patientgruppen. 

Formulering av den moderna läkarrollen  

Det efterföljande och oundvikliga resultatet av denna nya patientgrupp blev frågan om vem som 

hade mandat att ta hand om den. Vilken yrkesgrupp hade legitimitet nog att träda fram som den 

hjälpande experten? Liksom beskrivningarna av magproblemen och deras orsaker påvisade 

skiftande apparans, innehöll också svaren på frågan om vart den sjuke skulle skickas ett 

varierande innehåll. Dock påvisar materialet en spänning mellan representanter från den psykiskt 

specialiserade psykiatrin och den ensidigt somatiska läkarrollen. Det bör beaktas att psykiatriker i 

grunden också var läkare, men med en specialisering av det psykiska, vilket gör att de i vissa 

diskussioner särskiljer sig själva ifrån läkare och i andra inte gör någon större distinktion.         

    Ett flertal av texterna uttrycker ett missnöje med den separation som senaste årens läkare 

påstås ha gjort mellan kroppen och själen. Detta ensidiga perspektiv riskerade, menade man, att 

skapa ”…onödigt stor oklarhet och förvirring i vår bild av livet.”59. I ett förord ger psykiatrikern 

Gunnar Lundquist uttryck för ett upprepat budskap, nämligen det att synen på sjukdom som 

bestående av såväl kroppsliga åkommor som själsliga är ”en urgammal erfarenhet”.60  Med 

naturkunskapens intåg och dess fokus på påvisbara organiska fel, glömdes själen bort till förmån 

för kroppen och ”…en mängd olika symtom som kallades ’subjektiva’ ansågs mindre ’verkliga’ 

eller mindre betydelsefulla och avfärdades som ’bara nerver’ eller t.o.m. som ’inbillning’.”61 

Psykiatriker Torsten Lindner skriver: ”Den analytiska forskningen inom medicinen hade förkvävt 

det intuitiva, och helhetsuppfattningen, d.v.s. uppfattningen om människan som en odelbar 

psykofysisk enhet hade gått förlorad.”62 Och psykiatrikern Thorsten Sjövall menar, i en artikel, att 

den psykologiska kunskap som Freud har tillfört har ”givit modernt medicinskt tänkande en 

vidgad och fördjupad syn”, en insikt som innebär att man numera bör betrakta all sjukdom som 

psykosomatisk.63 Klart i mag- och tarmdiskussionerna är att det psykiska perspektivet ansågs ha 

avslöjat en komplexitet i vad som nu beskrevs som ett enögt och snävt perspektiv. 

  Vetenskapen kring psykets betydelse hade, menade vissa, återinfört en bortglömd helhet. 

Psykologins genombrott med forskare som Charcot, Janet, Freud kunde man hitta tillbaka till den 

själsliga aspekten av sjukdom och psykoanalysen gav ett verktyg att undersöka hur olika psykiska 

                                                
58 Ihre 1957, s. 7. 
59 Winter 1959, s. 52. 
60 Lundquist 1959, s. 7. 
61 Winter 1959, s. 7. 
62 Lindner 1951, s. 10. 
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tillstånd påverkar olika delar av kroppen. Det blev en del av en ny kunskap, som i mag- och 

tarmtexterna också blir ett sätt att särskilja upplysta behandlare från de med föråldrad kunskap. 

”De flesta bildade människor har vid det här laget hört talas om psykosomatiska sjukdomar” som 

Lundquist uttrycker det.64  Den läkekonst som de psykiatriskt inriktade författarna förespråkar 

hämtar med andra ord sin legitimitet bakåt i tiden genom att hävda att man har hittat tillbaka till 

en bortglömd, holistisk och sann kunskap, tillfälligt dold av invärtesläkarnas biologiska dominans. 

Samtidigt får den psykologiska helhetsbilden legitimitet genom att hävda att den tillhör ny 

modern vetenskap. Det är genomslaget av den moderna psykiatriska kunskapen som ansågs ha 

förenat det bästa av två världar.   

    I texterna om mag- och tarmbesvären finns ett stort antal uttryck och en mer eller mindre 

uttalad syn på läkarnas roll. Den ensidigt somatiska läkarrollen beskrivs som kallt klinisk och som 

en roll där insikten om det mänskliga gått förlorad. När psykiatrin dök upp på arenan kunde, 

menade författarna, allas behov äntligen tillfredsställas. Experterna kan finnas där för varje 

patient som har besvär, litet som stort. Flordh skriver:  

 

För den stora massan lindrigt psykiskt sjuka och nervösa fans ingen behandling alls. De 

passade ej in i schemat, ingen ville eller kunde ta hand om dem. Psykisk sjukdom fick 

gärna en stämpel av moralisk mindervärdighet, såvida man inte rent av betraktade dem 

som ett synda straff. Men psykiatriens tid kom och nu är vi mitt uppe i sjudande 

utveckling, fullt jämförbar med den övriga medicinens frammarsch för några decennier 

sedan.65  

 

Tidigare, menade man, fanns ingen medkänsla från medicinens sida och patienten som visste att 

han inte skulle möta någon förståelse från sjukvården ”teg och led”. Freuds upptäckter om det 

undermedvetna själslivet gav, menar författarna, psykiatrin kunskap att behandla hela 

människan.66 

 Tidigare forskning tycks bekräfta att det fanns medvetna försök att förändra bilden av läkaren 

och läkarens roll. Sofia Seifarth har i sin kartläggning av radions frågeprogram under 1950-talet, 

konstaterat att ett viktigt mål med programmet Radiodoktorn, var att förbättra förhållandet mellan 

läkare och allmänhet och att lyssnarna också skulle få en ny bild av läkarna  

 

                                                                                                                                                   
63 Sjövall 1954 ”Ulserös Colit - Psykiska synpunkter” i Nordisk Medicin nr 21 s. 850 
64 Winter 1959, s. 8 
65 Flordh 1954, s.4.  
66 Se t.ex FLordh 1954, s.4; Lundquist 1959,. 7; Sjövall Sjövall 1955, ”Ulcerös Colit - Psykiska synpunkter” i 

   Nordisk Medicin nr 21 s. 850 
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långt bort ifrån den stränga auktoriteten. Seifert skriver att i programmet Radiodoktorn fick 

lyssnarna möta, vad de menade var, en klok, tålmodig och rådgivande läkare som inte var 

auktoritär och dömande utan istället fungerade som en god lysnare.67 

 I texterna om mag- och tarmbesvär, med ovan beskrivna nyckelbegrepp, får även läkarrollen 

nyformulerade betydelsefulla begrepp. ”Personligt intresse”, ”förståelse” och ”medkänsla” är 

begrepp framhållna som viktiga vad gäller den nya läkarrollen.68  När läkaren Odin och psykiatern 

Lindberg börjar diskutera läkarens roll är patientens förtroende i centrum. ”Det är ett allvarligt 

misstag av läkaren att utan närmare förklaring avfärda patienten som klagar över psykiskt 

betingande dyspeptiska symtom/.../Patienten får då lätt intryck av att doktorn icke tror på hans 

besvär.” Men varför är det så viktigt att visa patienten att man som läkare tar honom på allvar? 

Längre ner i Odins och Lindbergs text ges svaret; ”Ett sådant knapphändigt och opsykologiskt 

bemötande är förklaring nog till att patienten många gånger söker hjälp annorstädes, hos mera 

förstående ’hjälpare’, och till slut kanske hamnar hos kvacksalvare.”69 Slutligen står det klart att en 

doktor bör försöka ”….lära känna patienten och vinna dennes förtroende. Det gäller att 

auktoritärt men framför allt förtroligt och vänligt komma till tals med patienten.”70 Om läkaren 

kan klara av detta kan en god kontakt upprättas som bygger på tillit. Förståelsen och det 

psykologiska bemötandet blir här även ett sätt att avvärja icke-legitimerade hjälpare, som 

”kvacksalvare” och psykologer (även de stundtals refererade till som kvacksalvare).  

 Flera andra författare betonar på ett liknande sätt vikten av att bygga upp ett förtroende 

mellan läkaren och dennes patient. Förtroendet innebär att läkaren inte heller får lov att avfärda 

patienten med att de har ”nervösa besvär” 71 Hierarkin mellan läkare och patient ska, åtminstone  

officiellt, utplånas och läkaren ska agera vän och inte domare.72  Samtidigt är det tydligt att inte 

heller den populärvetenskapliga litteraturen kan ersätta läkarens viktiga kunskaper och Winter 

skriver till exempel: ”Ni kan ju inte arbeta som bilmekaniker bara därför att ni vet hur en 

förbränningsmotor fungerar”.73 

 Skillnaden i expertrollen mellan det vi kanske kan benämna hierarkisk människokunskap 

respektive förstående människokännare, tar sig direkt uttryck i språkbruket i de 

populärvetenskapliga texterna. Ett tydligt exempel kan vi se om vi jämför den biomedicinskt 

kroppsligt inriktade Ragnar Bergs sätt att uttrycka sig med Per Flordh, som åberopar ett 

                                                
67 Seifarth 2007, s. 46. 
68 Lindner 1951, s. 149; Flordh 1954, s. 4; Odin & Lindberg 1952, s. 21. 
69 Odin; Lindberg 1952, s. 21. 
70 Odin; Lindberg 1952, s. 23. 
71 Ihre 1957, s. 7; Se även t.ex. Winter 1959, s. 68; Alvarez 1957, s. 265 
72 Alvarez 1957, s. 265 
73 Winter 1959, s. 12 
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psykologiskt perspektiv. Bergs text innehåller för det första en hel del negativa begrepp som till 

exempel husfrun som ”klagar” över sina besvär. Men framför allt skapas en konstant distans 

mellan läsarna (de potentiellt sjuka) och författaren (läkaren). Berg talar om ”patienten” och 

”personen ifråga”. Flordh å andra sidan använder återkommande begrepp inkluderande begrepp 

som ”vi”, ”våra” och ”man”. Flordh sätter sig i intimt samband med läsaren genom att skriva att 

”vi allesammans har neurotiska smådrag” eller att ”våra karaktärsdrag och beteenden, goda eller 

dåliga, önskvärda eller icke önskvärda, neurotiska eller normala, formas under de första 

levnadsåren”.74  Även de två typerna av kommunikationsmodeller följer med genom hela 

undersökningsperioden. Winters språk är till exempel inkluderande. Han talar okonstlat till en 

personlig läsare med begreppen ”ni” ”er” och ställer flera frågor till läsaren så att boken blir som 

ett direkt samtal mellan experten och den sjuke. ”Skäms ni? Blir ni arg? Gör ni er själv ett litet 

helvete? Vad händer med er kropps olika funktioner när ni begår er felhandling?”75 Farrar talar å 

sin sida om (och inte till) ”individen”, ”en person”, ”människor”, ”husmodern” och många 

gånger är tonen uppfordrande.76 I de texter som förespråkar en nyformulering av läkarrollen som 

bygger på samtal och förståelse, signaleras textuellt ett dylikt klimat. Det personliga tilltalet 

simulerar just ett förstående samtal mellan sändaren och läsaren, medan den andra varianten av 

tilltal istället understryker den traditionellt auktoritära läkarrollen. Det blir tydligt att den 

psykogena diskursen har sitt särskilda språkliga drag och att valet av språkbruk får konsekvenser 

för diskursens konstruktion alternativt rekonstruktion av den sociala relationen mellan den sjuke 

och hjälparen. Genom Faircloughs metod går det med andra ord att se hur de språkliga dragen 

understryker och bär den professionella identiteten och det finns således en koppling mellan ett 

psykiskt anlagt perspektiv och en förändring i synen på läkarens roll. Den psykogena diskursen 

utmanar den gamla auktoritära, befallande och paternalistiska läkarrollen. I bakgrunden kan vi 

skönja en påverkan av psykologins etableringsfas och dess roll som var mer förstående och 

kamratlig än den somatiskt behandlande läkaren. 

 Denna definition av hur en behandlare borde agera medförde att läkarna helt sonika hävdade 

att invärtesläkare naturligt innehade just den människokunskap som psykiatriker menade vara 

deras utmärkande specialkunskap. Invärtesläkaren och gastroenterologen Bengt Ihre hävdar till 

exempel att den psykosomatiska medicinen inte på något sätt var en ny specialitet, utan gammal 

kunskap som fått återupprättelse efter att den tappats bort bland alla medicinska framsteg, 

laboratorieprover och specialiseringar.77 Genom att hänvisa till att gamla tiders husläkare och 
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allmänpraktiker hade ett medicinskt-psykiskt kunnande, legitimerar Ihre att läkare praktiserade 

psykologi och att det inte behövdes specialiserad utbildning. Att inta ett psykosomatiskt 

perspektiv är inte, betonar han ”en ny specialitet” utan en ”ökad förståelse för samband mellan 

psyke (=själ) och soma (=kropp)”.78 Gång på gång dras det psykogena in i de somatiskt kunniga 

invärtesläkarnas domän. 

Per Flordh åberopar legitimitet genom att visa hur kunskap om det psykiska har varit en del av 

läkarens profession, innan den tillfälligt glömdes bort. Flordh menade att ”Den gamle husläkaren 

kände inte till penicillin och sulfa men hade en varmt mänsklig grundsyn och god kunskap om 

den mänskliga naturen, vilket gjorde honom till en praktisk psykolog av stora mått.”79  Likaså 

skriver Bertil Söderling, barnläkare och engagerad i barnpsykiatriska frågor, att han längtar 

tillbaka till läkarvetenskapens nära människokontakt som existerade när han inledde sin karriär. 

Det är ett grovt misstag, hävdar han, att tro att tekniska hjälpmedel i form av laboratorieprov kan 

ersätta läkarens undersökning vid sjuksängen. ”Vad vi ser med våra ögon, hör med våra öron, 

känner med våra händer och med medicinskt-psykologiskt uppfattar av sammanhanget är 

fortfarande det väsentligaste.”80 Eller som P. Bertil Norberg uttryckte det efter att ha kommit 

hem ifrån en gastroenterologikongress i Leiden 1960: ”Diskussionen om långtidsbehandling av 

ulcerös colit [tjocktarmskatarr] inleddes av Groen från Jerusalem, som talade om psykoterapi, inte 

någon form av psykoanalys eller någon specialbehandling given av någon psykiatriker, utan en 

rent psykologisk och mänsklig behandling, som kunde ges av envar förstående läkare”.81 Vad 

dessa invärtesläkare uttrycker är alltså en typ av inneboende form av människokännande som 

varje läkare förväntas inneha automatiskt, inget som behöver tillägnas genom kurser eller 

specialisering. Genom att hålla fast vid expertrollen, även då kunskapsobjektet frångår den 

biomedicinska domänen, kan läkarna alltså behålla den överordnade position som fackkunskap 

legitimerar. 

1945 skrev Alva Myrdal Mer människokunskap i utbildning där hon kritiserar läkarkåren för att 

göra anspråk på kunskap de inte hade. Hon anmärkte på både läkare och psykiatrikers bristfälliga 

kunskap i psykologi och menade att deras psykologiska ordinationer var olämpliga då de omöjligt 

kunde ha den psykologiska kompetensen som skulle krävas för att göra en dylik bedömning.82 I 

materialet syns detta anspråkstagande ifrån läkarnas sida då de tycks anse att de besitter den 

                                                
78 Ihre 1957, s. 5. 
79 Flordh 1954, s. 3. 
80 Söderling 1958, s. 12. 
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   som behandlar mag- och tarmkanalen.  
82 Kollinder 1997, s. 133. 
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kunskap som krävs för att kunna behandla den psykogena gruppen av patienter. Det mynnar ut i 

en fråga om huruvida psykologiskt bemötande är en specialkunskap eller något mycket 

grundläggande och allmängiltig kunskap som redan ingick i läkarämbetet och blir på så sätt del i 

en legitimitetsprocess sammankopplad med problemformulerandet av mag- och tarmbesvär. 

Problemformulerandet av magbesvärens och dess orsaker växelverkar således med 

legitimitetsskapande och periodens medicinska och psykologiska expertis skapade en dynamik i 

diskussionerna i diskussionerna rörande problemet.  

Själslig konflikt och psykoanalys 

Ovan redogjorda problemformulerande kopplades förvisso till psyket, men var knappast särskilt 

djupgående psykologi. Det psykogenas grad varierade i ett brett spektrum och det fanns en hel 

del författare med mer uttalade psykologiska föreställningar. I detta avsnitt analyseras de texter 

som använder begrepp som ”själslig konflikt”, ”anpassning” ”omedvetna” och ”neuros”. De 

olika begreppen kan betraktas som ett kontinuum av mer eller mindre psykogena 

meningsskapare.   

 Flera av författarna till den populärvetenskapliga litteraturen använder ett språkbruk som 

tycks vara inspirerat av psykoanalysen med begrepp som ”de undermedvetna instinkterna” och 

en emfas av det inre som något dolt och annorlunda än det som syns på utsidan. Under den 

”putsade fasaden” hotar ”vilden” och under en ”psykiskt lugn yta kunde exempelvis dölja sig en 

undertryckt känsla av fientlighet och aggression”.83 I materialet finns karakteristiska 

psykoanalytiska lösningar på problemen, det vill säga att det undermedvetna behöver komma upp 

på en medvetenhetsnivå för att patienten ska bli frisk. Som till exempel i Winters beskrivning av 

en patients upplevelser: 

En patient sa en gång att det kändes som om han försökte bli av med något obehagligt. Efter att 

ha tänkt en stund till i samma riktning fastslog han att han försökte komma ifrån sin mors 

överdrivna omsorger och ’’förkvävande moderskärlek’. Och när han blev medveten om att det 

fanns andra sätt att bli av med detta än att låta det gå ut med avföringen, så försvann hans 

besvär.84  

I citatet blir magproblemet en logisk följd av förtryckta underliggande känslor beträffande 

patientens uppfostran och hans moder. Magkatarr kan till exempel enligt detta synsätt bero på 

förträngda aggressiva tendenser. Odin och Lindberg hävdar att vi i det dagliga livet ofta måste 

välja mellan två ”…varandra motsatta och oförenliga idéer”.85 Inom oss, menar de, pågår en 

                                                
83 Flordh 1954, s. 14; Arborelius ”Om funktionella tarmbesvär” i Svenska Läkartidningen nr 14, s. 862 
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85 Odin & Lindberg 1952, s. 11. 
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ständig strid mellan medfödda instinktiva tendenser och fordringar utifrån. Magsår förklaras 

således som ett resultat av spänningen mellan en inre och en yttre önskan. De skriver: 

Ju mer patienten kämpar för oberoende och ansvar, desto starkare blir det omedvetna kravet på 

barnslig frihet. Denna alltid verksamma men undertryckta längtan förklaras vara den omedvetna 

faktor som direkt medverkar i den organiska process, som leder till ulcus eller gynnar sårbildningen 

då också andra faktorer spelar in.86 

När de undermedvetna urdrifterna, alternativt barnets drifter, hamnar i konflikt och inte 

korrelerar till samhällets förväntningar av individen, kan nervösa sjukdomar som magproblem 

således uppstå. Sjukdomsutlösande konflikter kan, enligt författarna, uppstå om patienten är 

vuxen, men innerst inne vill vara barn. Patienten beskrivs då som tudelad i det att denne har en 

magfunktion som agerar som ett barn samtidigt som alla andra funktioner i kroppen agerar vuxet. 

När magsåret väl bryter ut tvingas patienten helt att gå in i rollen som ett barn, men när ”…han 

sedan lekt barn för en tid tillfrisknar han och kan återvända till ett vuxet beteende.”87 

Sjukdomsutlösande konflikter kan också skapas av inre slitningar mellan två till synes 

konkurerande delar av personligheten. ”…kanske mellan en god, känslig, älskvärd och generös 

natur å ena sidan och en obehaglig, bråkig, självisk, egenrättfärdig och kritisk å den 

andra.”88Anpassningsproblematiken som uppstår kan också bero på att samhällets ideal inte är 

förenliga med individens natur. Ett exempel är sonen som hånas av sin far för att han leker med 

dockor eller ”grinar som en jänta”. ”Han vill gärna försäkra sig om sin faders uppskattning och 

tvingas kämpa mot sin egen natur och på så sätt strävar han mödosamt genom livet att vara karl 

med stort K i alla väder, en attityd som svarar illa mot hans inre osäkerhet och vekhet.”89 I 

texterna finns alltså både en idé om att individens natur kan komma i konflikt med samhället och 

en idé om att det finns något primitivt, medfött och instinktivt i själva människosläktets natur, 

som kan skapa en motsättning mellan människan och det samhälle hon vistas i. 

 En del av författarna härleder problemen till uppväxt och familjen. Under uppväxten, menar 

de formas de karaktärsdrag som senare avgör individens personlighet och familjen som 

framtidsavgörande miljö är ett återkommande tema.90 Om familjen försummas och splittras 

riskerar allting, enligt författarna, att falla samman eftersom ”Samhället bygger på familjen”. Dålig 

hemmiljö under uppväxten ger således ett bagage av dåliga nerver, medan en god uppfostran 

                                                
86 Odin Lindberg 1952, s. 12. 
87 Winter 1959, s. 144. 
88 Alvarez 1957, s. 271-2. 
89 Lindholmer 1953, s. 47-48. 
90 Se tex Arborelius”Om funktionella tarmbesvär” i Svenska Läkartidningen nr 14 s 868; Flordh 1954, s. 13; 

    Åberg 1955, s. 41.  
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”…ger själslig harmoni för framtiden med förmåga att klara av livets påfrestningar med 

välbevarad balans”.91 Benägenheten att beröra barndomens betydelse är föga förvånande om man 

studerar tidens psykologiska strömningar. Det fanns under den här perioden en stark tro på att 

barndomen var avgörande för den psykiska utvecklingen. Denna åsikt var i synnerhet 

representerad inom läkarkårens psykiatriska falang. 1950 höll till exempel chefspsykiatern Hans 

Curman ett föredrag riktat till Stockholms stads fullmäktige där han underströk att barndomens 

upplevelser var direkt avgörande för både psykisk hälsa och en normal anpassning till samhället. 

Curman poängterade hur grundläggande det var med korrekta uppfostringsmetoder och hur 

avgörande föräldrarnas kunskaper om och inställningar till sina barn var.92  

 Precis som i texterna om den känslige patienten finns fokus på individuell reaktion, men hos 

författarna som i högre grad koncentrerar sig på psykologi, utvecklas spänningen i mötet mellan 

individen och dennes miljö i större utsträckning. Skillnaden mellan att bli sjuk och att vara frisk 

får i denna utveckling inte endast en relation till individens inneboende känslighet, utan också till 

dennes förmåga att anpassa sig till situationer och problem som kan tänkas uppstå i omgivningen.  

Återkommande är talen om svårigheter att ”anpassa sig”, att inte ”passa in” eller att ”komma i 

strid” med samhällets konventioner. Odin och Lindberg skriver till exempel ”Krav på anpassning 

inställa sig och allt efter styrkan och arten av detta yttre motstånd uppstår mer eller mindre svåra 

anpassningssituationer dessa svårigheter i förhållande till omvärlden och framför allt i frågan om 

samlevnaden människor emellan anses bidra till utvecklingen av två särskilda 

personlighetsattityder, den aggressiva och den depressiva.”93 

 Reaktionen inför samhällets fordran på individen kan dock också, om den sker på ett korrekt 

sätt, vara positiv för människors utveckling. Människans förmåga att anpassa sig och driva 

utvecklingen framåt gör, menar till exempel Winter, att fruktan kan betraktas och ”användas 

produktivt” och den moderna människan är ”…bättre rustad än någonsin tillförne att övervinna 

de svårigheter hon kan råka ut för”.94 Samhällets moderna kunskaper ger individen möjlighet att 

utvecklas och bli starkare.   

 Idéhistorikern Maria Björk hävdar att de utlösande mekanismerna för neuroserna under 1950-

talet var demokratiska i den bemärkelsen att alla orsaker värderades lika högt och ansåg lika 

legitima. Som jag tidigare visat, fanns det en tendens av författarna till undersökningens material 

att göra en distinktion mellan mer eller mindre tillåtna reaktioner, men i de mer psykologiskt 

inriktade texterna finns en benägenhet att i mindre grad skilja ”banala” och vardagskopplade 
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utlösare ifrån mer traumatiska upplevelser. Typiska utlösare av psykisk obalans, i mag- och 

tarmlitteraturen, är exempelvis ekonomiska bekymmer, vantrivsel i arbete eller i hemmet och 

diverse familjekonflikter. Familjelivet och arbetslivet tycks ensamma bidra med tillräckliga krav 

för att göra individer sjuka. Vad som egentligen ligger bakom insjuknandet visar sig vara allt 

större fordran på individen att uppfylla ”sina sociala förpliktelser”.95 

 Synen på de sociala förpliktelserna och vad dessa inkluderade varierar mellan de olika 

textförfattarna. Själsligt betingad förstoppning kunde, menade de, bero på medburna krav från 

uppväxten, som då modern har haft ”överdrivna” matkrav och renlighetskrav.96 Några författare 

hävdar, indirekt att den kvinnliga emancipationen kan leda till sjukdomsutlösande 

intressekonflikter. Oavsett om kvinnan väljer att stanna hemma eller bege sig ut i arbetslivet 

riskerar hennes val att påverka hennes hälsa. Kvinnan tvingas välja mellan att sluta jobba ”…med 

risk att bli misslåten för att hon inte får vidareutbilda sig och knyta kontakter som förr i världen.” 

eller så fortsätter hon att jobba ”…och sliter ut sig på att sköta hemmet på kvällarna, pinsamt 

medveten om att hon försummar sina plikter som maka och mor”.97 Kvinnans eventuella val att 

yrkesarbeta påverkar inte bara hennes hälsa utan också hennes barns. ”Äro föräldrarna jäktade 

och hetsade löpa även barn i dylika hem risken att bli nervösa och kinkiga till följd av den 

förminskade omvårdnad som ägnas dem. Sådana föräldrar som skall dela upp sig på för många 

arbetsuppgifter få självfallet mindre gott om tid att ägna sina barn den fysiska och psykiska 

omsorg…”98 En kommentar som högst sannolikt kan relateras till att kvinnornas intåg på 

arbetsmarknaden ansågs skapa nya konflikter i uppdelningen mellan hushållsarbete och 

yrkesarbete. Föreställningen om mag- och tarmbesvär kopplas, av författarna, till modernitetens 

nya roller och sjukdomen blir ett svar på social förändring. 

 Utvecklingen av civilisationen och kraven ifrån det moderna ställs också mot ”lätta, ofta 

lättjefulla liv som primitiva människor för”.99 Dikotomin mellan primitivt och utvecklat tycks, 

enligt vissa av författarna, finnas kvar inom människan. ”Primitiva funktioner kan liksom 

primitiva människor lätt påverkas av funktioner som har nått ett högre utvecklingsstadium. 

Känslornas invecklade funktioner påverkar den primitiva matsmältningsfunktionen. ”100 

Därigenom illustreras en kollision mellan det ursprungliga inom människan och de, av samhället, 

utvecklade funktionerna. Marianna Torgovnick, författare till Gone Primitive, menar att etnologer 

och intellektuella, såsom Freud, under första delen av nittonhundratalet kände ett behov av att 
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dokumentera ”vildars” intima liv för att kunna förstå det otvivelaktigt sanna ursprunget till 

”civiliserade” människor. Om och om igen skildrades det mer primitiva levernet som något 

naturligt och således också som något gott och riktigt. Torgovnick menar att det moderna ”vi:et” 

alltid behöver ett primitivt ”dem” för att definieras och att författare som beskriver detta ”dem” 

samtidigt skapar ett ”vi” tillsammans med läsaren. Således integreras bilden av det primitiva i den 

moderna kulturen.101 Litteratur om magbesvär som refererar till mer ”primitiva” livsstilar, kan 

alltså tolkas som definierande av sin samtids moderna livsstil. 

 Texterna relaterar också magproblemen till den olust samhällets krav på yrkesarbete skapar. 

Det beskrivs en motsättning mellan individens inre längtan efter frihet och avslappning och den 

av yrkeslivet genererade tristessen och pressen. Patienter som har en perfekt fungerande tarm 

under söndagarna och på semestern kan plötsligt drabbas av problem med magen så snart de 

återvänder till vardagen. Winter hävdar att en anledning till att den sjuke inte tillfrisknar är för att 

han eller hon helt enkelt inte vill vara frisk. Livet som sjuk innebär en fristad där kraven från 

arbete och familj bleknar och Winter skriver ”Jämför detta med hans vanliga liv: han börjar dagen 

med att kast i sig frukosten och rusa i väg till kontoret, där han ofta kommer på kant med chefen, 

kunderna eller arbetskamraterna. Är det egentligen någon idé för honom att bli frisk?”102   

 Det som beskrivs av Winter och de andra är alltså en ständig spänning mellan det moderna 

samhällets krav och människans natur. Detta perspektiv på människan och hennes relation till 

samhället känns igen ifrån Sigmund Freuds berömda verk Das Unbehagen in der Kulturen som 

trycktes på svenska 1932. Freud målar inte upp en enbart negativ bild av samhällets utvecklig och 

framsteg, men betonar att det moderna samhället innebär påfrestande slitningar mellan 

människans inre impulser och samhällets yttre regler. Det själsliga innehåller primitiva aspekter 

som står i konflikt mot yttre världen. Lustprinciper som står ”i strid mot hela världen”.103 

 Personligheten blir för Freud central för hur individen klarar av anpassningen till samhället. 

Freud skriver: ”Framgången är aldrig säkrad, den beror på sammanträffandet av flera moment 

och kanske i första rummet på den psykiska konstitutionens förmåga att anpassa sina funktioner 

efter den yttre världen och utnyttja denna för sin strävan efter lust.”104 Kulturella framsteg är inte 

negativa i sig, men den form av kultur som det moderna samhället eftersträvar med krav på 

skönhet, renlighet och ordning och som reglerar hennes sociala förhållanden inskränker alla på 

individens behov. Den problematiken skiljer kulturmänniskan från urmänniskan.105  
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 Idéhistorikern Franz Luttenberg har hävdat att de få läkare som anammade det psykologiska 

synsättet i regel var praktiker utan anknytning till universiteten och läkarutbildningen. Mitt 

material visar att ett avståndstagande gentemot andra utövare än invärtesläkare på den medicinska 

arenan inte betydde att alla idéer som kom ifrån ett annat fält nödvändigtvis behövde avfärdas. 

Samtidigt ska det hållas i åtanke att Freuds inflytande var långt större än inom det psykologiska 

fältet och att läkare och psykiatriker som anammat psykoanalytiskt perspektiv kan ha influerats av 

större kulturella debatter snarare än direkt hämtat idéerna ifrån psykologer.     

Relation till det psykologiska fältet  

Vad gäller positionerandet gentemot varandra som medicinska utövare, framkommer en del olika 

varianter; Psykiatriker som hävdar sin specialkompetens i förhållande till invärtesläkarna och 

invärtesläkare och psykiatriker som positionerar sig mot psykologer och andra som försökte driva 

psykoterapeutisk verksamhet. Psykologerna själva är inte representerade i materialet. De var, 

under den här perioden, fortfarande lågt representerade inom medicinens verksamhetsfält. Det 

var ett ytterst lågt antal psykologer som var aktiva vid sjukhus och kliniker och i stället var dessa 

främst verksamma inom pedagogisk verksamhet, försvarsmakten, arbetspsykologi och 

socialarbete.106 Innanför medicinens gränser hade psykologerna betydligt tuffare att vinna insteg. 

Legitimation för psykologer infördes inte förrän år 1978 i Sverige. Däremot pågick kontinuerligt, 

under den här uppsatsens undersökningsperiod, utredningar och debatter om deras vara eller 

icke-vara i sjukhusmiljöer. Medicinalstyrelsen lade år 1942 fram ett förslag på förbud av 

psykoanalytisk behandling. Exakt vad som menades med psykoanalys definierades inte ytterligare, 

men deras förslag stödes av Sveriges Läkarförbund som betonade vikten av att uteslutande 

behöriga ägnade sig åt vård. Förslaget kritiserades av såväl Styrelsen för sällskapet för psykologi, 

som Styrelsen för statens institut för folkhälsa och någon ny lag infördes inte. År 1956, i 

kvacksalveriutredningen, återupptogs däremot frågan om utövare av psykologisk verksamhet.107 

En av de tillfrågade experterna i utredningen var Bengt J Lindberg, överläkare vid psykiatriska 

kliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.108 I sitt utlåtande angav Lindberg att de psykiska 

rubbningarna var en del av ett kroppsligt sjukdomstillstånd och därmed krävde en erfarenhet och 

kunskap som sträckte sig åt både det psykiska som det somatiska hållet. Psykologer, ansåg 

Lindberg, skulle möjligen kunna assistera läkare och psykiatriker men de psykoterapeutiska 
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skolorna liknade han närmast vid sekter.109 I mag- och tarmproblematiken tar Lindberg liknande 

ställning där han positionerar sig mot ”kvacksalvare”, som här tycks innebära alla som inte har en 

läkarlegitimation inklusive psykologer, genom att poängtera behovet av att ha ett kroppsligt 

kunnande.110 Även en av hans anställda på psykiatriska kliniken, Claes-Göran Westrin ,hävdade 

att eftersom det finns ett tätt samband mellan funktionella problem, som till exempel vissa 

magbesvär, och utlösandet av psykisk sjukdom är det av yttersta vikt att en psykiatriker har en 

bred somatisk utbildning. Han skriver: ”Psykologisk rådgivning och s.k. rådgivande själavård kan 

ibland, medvetet eller omedvetet, överskrida gränserna för psykiatrins verksamhetsområde. Det 

här redovisade materialet demonstrerar tydligt nödvändigheten av att den som skall ansvara för 

diagnos och behandling av psykiska sjukdomstillstånd måste vara läkare.”111   

 År 1955 utkom också en Statens offentliga utredningar (SOU) som hade haft till uppgift att 

undersöka psykologers framtida utbildning. I denna utredning undersöktes även en eventuell 

utformning av utbildning i klinisk psykologi, det vill säga den tillämpade form av psykologi som 

omfattar diagnostisering och behandling av psykisk sjukdom. I utredningen hade en rad läkare 

och psykiatriker fått lov att uttala sig i frågan. Sociologen Bengt Erik Eriksson har närmare 

studerat de enkätsvar som samlades in kring just kliniska psykologers utbildning och 

arbetsområden och han menar att utredarna troligtvis hade som inledande syfte att argumentera 

för att psykologer skulle få en mer framträdande roll inom den medicinsk-terapeutiska 

verksamheten. Så blev det dock inte, utan utredningen landade i en kompromiss där man 

argumenterade för ett framtida behov av 70 psykologer på landets psykiatriska kliniker och att 

dessa skulle ha en utvärderande roll och inte en roll som behandlare. Eriksson menar att svaret 

till denna vändning låg i de tillfrågade medicinarnas positionering gentemot psykologin och 

skriver att de medicinska fakulteterna enades mot psykologernas oroväckande vilja att expandera 

in i sjukvården. Svaren på enkäten signalerade, menar Eriksson, att medicinska fakulteten ansåg 

att hela frågan egentligen var en fråga för läkarkåren. ”Det är läkarkåren som skall bestämma när, 

var och under vilka former som frågan om psykologernas roll inom psykiatrin skall diskuteras.”112   

 Materialet uppvisar en invecklad balansgång mellan att å ena sidan erkänna det psykologiska, 

men å andra sidan förkasta att det innebär att psykologer eller psykiatriker behöver integreras i 

den allmänna läkarvården av magproblem. I nästa avsnitt skall jag närmare gå in på mötet mellan 

det psykogena och det kroppsligt somatiska och beskriva hur föreställningen om en psykologisk 

                                                
109 Gieser 2009, s. 165-166.  
110 Odin & Lindberg 1952, s. 21.  
111 Westrin 1961, ”Somatiska sjukdomar hos psykiatriska patienter en analys av ett klinikmaterial” Svenska 

     Läkartidningen, nr 41 s. 2911-2916 
112 Eriksson 1997, s. 173-4. 
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genes kunde accepteras samtidigt som utövaren av psykologisk behandling kunde fortsätta att 

debatteras.    

Det psykosomatiska somatiseras 

Det tycks ske en förändring i det populärvetenskapliga resonerandet kring det psykosomatiska i 

mag- och tarmdiskussionen under min undersökningsperiod. I början av 1950-talet förklaras 

sammanhanget mellan psyket och kroppen, men i slutet av 1950-talet minskar de förklarande 

inslagen och övergår i konsensus. En självklarhetsargumentation finner vi till exempel hos 

Winter: 

Ingen läkare som tänker på att den mänskliga organismen fungerar som en helhet tvivlar på att 

mag-tarm-kanalen avspeglar hela personens funktioner. Det vet alla, och alla vet det så bra att de 

ofta glömmer bort det. Alla mödrar vet att om ett litet barn blir upprört blir även dess mage 

upprörd. Och alla har vi någon gång sett obehagliga saker som har tvingat oss att svälja hårt för att 

hindra illamåendet att övergå i kräkningar. Alla vet att man känner magen som en tung klump i 

tillstånd av fruktan, att man under upphetsning får en orolig och ’pillrande’ känsla i maggropen 

och att man kan förlora aptiten av sorg.113 

Att magen är en känslig apparat, eller till och med den främsta indikationen på hur man mår, 

framkommer ideligen i förbifarten. Efter att ha hänvisat till ”vanliga situationer” när magen kan 

komma ur balans, som vid tentor eller i mötet med någon man är kär i, följer dock sällan en mer 

utförlig bevisning av hur psykiska känslor och somatiska besvär kan kopplas samman. Det räcker 

med att uttrycka sig som Söderling gör: ”…jag tycker inte det är så svårt att förstå…”114 I början 

av 1960-talet har ”alla vet ju”-argumentet sträckts till att inte ens uttalas, utan istället 

rekommenderas psykoterapi eller psykoanalys vid känslomässigt betingade mag- och 

tarmproblem utan någon kommentar.115 Den här typen av självklarhetssyn på det psykosomatiska 

som förklaringsmodell tyder på att en högre nivå av acceptans av perspektivet hade uppnåtts. 

Däremot syns inga diskussioner om diagnosförändringen i Klassifikation av sjukdomar.  

 Trots detta uttryck för acceptans tyder en betydande del av materialet på att det kroppsliga 

kunskapsperspektivet på problemen behåller sitt primära tolkningsföreträde. Som idéhistorikern 

Sven-Eric Liedman har visat, var de psykologiska perspektiven som var mest framgångsrika 

under 1900-talets början, de som knöt an till biologin.116 I problemformulerandet av mag- och 

tarmproblematiken kan vi se hur det biologiska perspektivet har en mycket stark position och 

trots att de psykiska elementen inte förnekas sker i en betydande del av materialet efter ett 

                                                
113 Winter 1959, s. 142; Se även Selander & Truelsen 1960, s. 97. 
114 Söderling 1958, s. 84; Se även t.ex. Ihre 1957, s. 5; Wallensten 1959 ”De postcibala symptomen efter 

ventrikelresektion för ulcus” Svenska Läkartidningen nr 9 s. 578. 
115 Walldén 1954 s. 1713-14; se också t.ex. Belfrage; Åkerlund 1951, s. 217. 
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erkännande av de psykiska orsaksförklaringarna en vändning i texten som åter drar tillbaka 

problemet till en kroppslig diskurs. 

 Det första tecknet på en återgång till det biomedicinskt kroppsliga går att se redan i kategorin 

patienter som tolkas utifrån sin personlighet. I dag likställer vi sannolikt personlighet med psykisk 

karaktär och mentala egenskaper, men i såväl de inomvetenskapliga som de populärvetenskapliga 

texterna, går det att se en tendens hos flera författare att omvandla diskussionen om personlighet 

till en diskussion om personlig predisponibilitet att reagera med det ena eller det andra organet.  

 Organens vulnerabilitet blir även den individuell, det vill säga olika individer reagerar med 

olika organ.117 Enligt Odin och Lindberg har varje konstitutionell personlighetstyp såväl ett 

biologiskt som ett psykologiskt särdrag. Människan har olika känsliga områden i kroppen så att 

när individen i fråga drabbas av psykisk press och reagerar med tarmarna är detta ett tecken på att 

han eller hon har just tarmarna som psykosomatiskt känsligt område. Således leder samma 

påfrestningar till hjärtbesvär hos den ena individen, medan en annan drabbas av mag- eller 

tarmbesvär.118 Hos psykiatrikern Lindner ges organen en individuell bristningsgräns liknande den 

tidigare nämnda ”breaking point” som tillskrevs personligheten hos individen.119 Alvarez 

beskriver sambandet mellan psykisk reaktion och en fysisk dito genom att skildra hur en students 

tarm-slemhinnor rodnade ”när en vacker ung kvinna kom in i rummet”.120 Falconer alternerar 

mellan att tala om den speciella ”magsårspersonligheten” som ”…karakteriseras av att leva i ett 

ständigt tillstånd av spänning och ängslan, i mångsyssleri, oro, under känslan av ett tungt ansvar” 

och att tala om ”…en jäktad och splittrad organism, som är på spänn…”121. Organen står i 

metonymisk relation till respektive personlighetstyp och blir en konkretisering av det abstrakta 

psyket. En jäktad organism innebär egentligen att individen psykiskt känner sig jäktad, men när 

organet får agera huvudaktör rent språkligt i meningen förskjuts också fokus från det psykiska till 

det somatiska. Enligt Faircloughs kritiska diskursteori är sådana språkliga förskjutningar relevanta 

för det diskursiva handlandet. Valet av ord får konsekvenser för diskursens konstruering av 

kunskapssystem.  

 Ett annat tecken på att den kroppsliga diskursen allt jämt väger tungt är begreppet 

funktionella besvär. Funktionell tarmproblematik, en frekvent benämning framför allt bland 

invärtesmedicinare, som ger en psykisk förklaring till onormala fysiska reaktioner som inte går att 

spåra till organiska förändringar. Arborelius uttrycker till exempel att det som först verkar vara 

                                                                                                                                                   
116 Liedman 1998, s. 181-182. 
117 Alvarez 1957, s. 6. 
118 Se t.ex. Lindner 1951, s. 17; Odin; Lindberg 1952, s. 15, 30, 31. 
119 Lindner 1951, s. 17. 
120 Alvarez 1957, s. 24. 
121 Falconer 1951 s. 33; se också Söderling 1958, s. 84; Winter 1959, s. 150. 
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organiska förändringar kan vara funktionella störningar och att dessa ”ofta” har en psykisk 

anledning. Fokus riktas om till själva reaktionerna, det vill säga den minskade motoriken, de 

rytmiska kontraktionerna eller dylika beskrivningar. Det psykiska elementet i problematiken 

förnekas med andra ord inte, men följs i stor omfattning av organiskt orienterade lösningar. 

Framför allt tycks den funktionella förklaringsmodellen ofta innebära att en mer utförlig 

förklaring blir överflödiga. Trots att den psykiska aspekten beaktas kan läkarna fortsätta att 

behandla symtomen och lämna orsaken därhän. Den funktionella orsaksförklaringen utgör på så 

sätt en kompromiss där orsaken anges i diffusa psykologiska förklaringsmodeller samtidigt som 

invärtesläkarna, enligt materialets beskrivningar, torde ha kunnat fortsätta att arbeta med 

biomedicinska behandlingsmetoder.  

 Hos Arborelius används begreppet ”nervösa individer”, men när kopplingen mellan psyket 

och de fysiska problemen skall beskrivas är det snarare ”aktuella känslolägen” som beskrivs och 

inte en inneboende karaktär. Förhöjda sinnesstämningar leder till hyperfunktionstillstånd och oro 

eller ängslan leder till nedsatt tarmfunktion.122  Arborelius, som har formulerat en vilja att räkna 

med individens personlighet i orsaksförklaringen, glider längre och längre bort från just 

personlighet när han börjar beskriva de funktionella reaktionerna. Istället illustreras olika 

känslolägen och dess påverkan på organens funktion där till exempel förhöjd sinnesstämning 

leder till hyperfunktionstillstånd medan ängslighet leder till nedsatt funktion och så vidare. 

 Det finns också en stark benägenhet att ytterligare betona det kroppsliga genom att övergå i 

beskrivningar av vetenskapliga observationer av organen även vid de tillfällen när en psykogen 

orsak har angivits. Observation, försöksobjekt, experiment och mätningar framträder fortsatt 

som de mest essentiella komponenterna i ett högst naturvetenskapligt arbete, för läkarna.  

Invärtesläkaren och gastroenterologen Bengt Ihre skriver till exempel följande: ”Belysande är 

följande observation. Ett stråk med senap dragen över magslemhinnan åstadkom inga 

slemhinneförändringar, när försöksobjektet befann sig i god psykisk balans. Under en period av 

förbittring blev resultatet helt annorlunda. Senapen framkallade intensiv irritation av stora delar 

av magslemhinnan.”123 De psykosomatiska elementen förnekas inte, men uppmärksamheten 

koncentreras på reflexsystem och nerver. Även läkaren Wilhelm Graf följer samma mönster. Han 

beskriver ett vetenskapligt experiment där man med hjälp av en ballong uppförd i tarmen kan 

mäta hur olika känslolägen kan utlösa reaktioner från magen. ”I ett stort patientmaterial kunde 

man med denna metod konstatera att t.ex. gråt återföljdes av minskad peristaltik under det att 

aggressivitet ledde till en ökad tarmaktivitet.”124  

                                                
122 Arborelius1954 ”Om funktionella tarmbesvär” i Svenska Läkartidningen nr 14. 
123 Ihre 1957, s. 6. 
124 Graf 1955, s. 54. 
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 Författarnas användning av begrepp som ”organ”, ”reflexer”, ”biologi”, ”mekanik”, 

”fysiologi” och ”organiska rörelser” reproducerar snarare magbesvären genom en kroppslig 

diskurs och knyter därmed an till en mer traditionell biomedicinsk föreställning om besvären. 

Problemformulerandet av mag- tarmbesvär visar långt ifrån en strikt kategorisering i psykogena 

orsaksförklaringar eller somatiska orsaksförklaringar, utan gränsen mellan dessa två är synnerligen 

luddig. Denna sammanblandning tolkar jag som en hög grad av interdiskursivitet vilket enligt den 

kritiska diskursanalysen är ett tecken på förändring. Den psykogena diskursen artikuleras 

tillsammans med den traditionella kroppsliga diskursen och bildar en interdiskursiv blandning. 

Ett typexempel är följande citat ifrån en artikel insänd av en invärtesläkare: 

 Den sista och inte minst viktiga länken i den internmedicinska behandlingscirkeln – psykoterapi – 

är angränsande till den förstnämnda åtgärden, liggkuren på sjukhus. Psykoterapin syftar till att 

skydda magsårspatienten mot irritationer från yttervärlden. Den biokemiska verkligheten, som 

kroppen begagnar sig av för att parera de utifrån tillströmmande retningsimpulserna, kan vara en 

ökad utsöndring av binjurebarkens glycosteroider med deras extravagala sensibilisering av 

ulcusmänniskornas produktionsapparat av saltsyra och pepsin.125  

 

I de vetenskapliga artiklarna är en betydande representation av texterna sådana som visserligen 

erkänner psykogena orsaksförklaringar i en mening eller två, men som sedan går vidare till att 

avhandla mätmetoder av till exempel magsaftens saltsyrenivåer och behandlingar som 

vetenskapligt prövade dieter och biomedicinska behandling med läkemedel.126 Det finns också en 

grupp författare i de inomvetenskapliga artiklarna som överhuvudtaget inte nämner 

orsaksförklaringar. Istället koncentrerar de sig endast på behandling, vilka i dessa exempel av 

artiklar alltid är kopplade till att lösa symtom med biomedicinska metoder.127 Denna växling av 

fokus mellan de båda diskurserna, tyder på att placerandet av mag- och tarmproblemet inom en 

psykosomatisk tolkningsram fortfarande, under min undersökningsperiod, utgjorde ett instabilt 

kunskapsfält.  

 För Arborelius är benämningen funktionell tarmproblematik ett sätt att påminna behandlaren 

om att det finns en risk för allvarligare organiska sjukdomar och att slentrianmässiga 

diagnostiseringar av psykogen karaktär riskerar att kamouflera. ”Mången gång är det säkerligen 

fråga om en funktionell pålagring till en organisk förändring. Varje fall är ett nytt problem, där en 

                                                
125 Käbin, Ilo 1960, ”Om ett adjurans i ulcusterapin” Svenska läkartidningen nr 18 s. 1360. 
126 T.ex Tomenius Svensk läkartidning 1957 nr 3 s. 178; Tomenius Svensk Läkartidning 1952 nr 14 s. 910; 

     Björklund & Selander Nordisk medicin 1957 nr 18; Friis Svenska Läkartidningen 1960 nr 6 s. 395-

     398;Kabin Svensk Läkartidning 1960 nr 18 s. 1359-1366.  
127 T.ex. Lunderquist Svenska Läkartidningen 1961 nr 1s. 15-25; Brahme Svenska Läkartidningen 1954 nr 17; 

     Levander Nordisk Medicin 1958 s. 1271-1274.   
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slentrianmässig lösning icke är möjlig.”128 Han menar dock också att den funktionella 

benämningen likväl förhindrar att orsakerna felaktigt hamnar på en kroppslig, organiska nivå. 

Denna ovisshet om ur vilken aspekt av det psykosomatiska problemet ska lösas, den somatiska 

eller den psykiska, blir också en del av en legitimering av den medicinska expertisen. Om det 

alltid finns en risk att det kan vara något underliggande organiskt, innebär det i praktiken att en 

läkare med dennes ohotade kunskapsmonopol rörande kroppen alltid måste konsulteras. 

Enligt den ursprungliga, klassiska psykoanalysens sätt att se på förstoppningen skulle den vara en 

manifestation av en önskan att kvarhålla exkrementerna såsom en värdefull ägodel. I och med att 

man tillmäter reflexer från magsäcken betydelse i sammanhanget måste variationernas antal bli 

större, då det gäller olika kombinationer av förutsättningar som disponerar till en förstoppning. I 

enlighet härmed torde det vara ganska fel att räkna med att förstoppningsklientelet skulle bestå av 

idel personer med inbördes psykologiska beröringspunkter.129 

Wilhelm Graf, invärtesläkare, förnekar inte att psykogena förstoppningar och ”anala neuroser” 

skulle existera, men han menar att digestionskanalen är alltför komplicerad för att kunna förklaras 

av enkom psykologiska reaktioner.  

 Enligt Odin och Lindberg, blir den psykosomatiska helhetssynen en sorts betoning av att 

organen är en viktig del av personligheten, snarare än att betona psykets inflytande på kroppen. 

De menar att den psykologiska förklaringen på senare år har fått för stor betydelse, men, hävdar 

de: ”Att varje sjukdom har en psykologisk sida betyder självfallet icke, att den alltid har en 

psykologisk orsak.”.130 Med den ”psykobiologiska personlighetstypologien” hoppas de att man 

ska ”…bakom varje sjukdomstillstånd se den odelbara människan med sina somatiska och 

psykologiska reaktioner oupplösligt sammanvävda till en psykobiologisk enhet.”131 Den 

”psykobiologiska enheten” innebär också att den invärtesmedicinska bedömningen blir lika viktig 

som den psykiatriska och skriver Odin och Lindberg ”Psykoterapin får icke vara förbehållen 

psykiatriker av facket. Den bör vara och har alltid varit varje läkares egendom”. Sådana här 

förskjutningar bekräftas av idéhistorikern Helena Ekerholms studie av gengaskontroversen, men i 

hennes undersökning försköts problemet åt andra hållet, det vill säga emot psykologin. Hon visar 

hur invärtesläkarna får kritik av neurologen Nils Antoni, som menar att den subjektiva 

symtombilden alltid måste tas i beräkning vid gengasförgiftning och att läkarna riskerade att 

överdiagnostisera, då de inte hade psykiatrikerns kompetens att utföra psykologiska 

                                                
128 Arborelius 1954 ”Om funktionella tarmbesvär” i Svenska Läkartidningen nr 14, s. 863. 
129 Graf 1955, s. 53. 
130 Odin; Lindberg (1952) s. 31.  
131 Odin; Lindberg (1952) s. 31.  
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bedömningar.132 I diskussionernas varierande betoning på antingen biologi eller psykologi, märks 

en tydlig koppling till legitimitetsfrågor och expertis. 

 Flera av textförfattarna, framför allt i de inomvetenskapliga artiklarna vänder också på såväl 

betoning som samband mellan psyke och kropp. Det är viktigt att komma ihåg, menar de, att det 

snarare är underliggande kroppsliga åkommor som påverkar det psykiska än tvärtom. Bernardh 

Jacobowsky skriver till exempel i Nordisk medicin att ”…dessa drag av omisskänneligt biologisk 

natur/…/sannolikt utgör den primära bakgrund, ur vilken de psykiska symtomen växa fram.”133 

Denna argumentationslinje av hot om organiskt underliggande problem och en 

naturvetenskapligt ägd orsaksförklaring fick dock inte passera oförmärkt.  

 Psykiatrikern Torsten Lindner som var mer inriktad på psykologisk genes till 

tarmproblematiken, går i polemik mot invärtesläkarnas åsikt om nödvändigheten av grundliga 

undersökningar av patientens organ. Lindner menar att invärtesläkarnas okunskap om de 

psykiska följderna som patienten kan få av en läkarundersökning till och med kan förvärra 

patientens tillstånd så att denne blir än mer sjuk. Han skriver: 

Många läkare betonar vikten av att den kroppsliga undersökningen göres särskilt ingående, om den 

sjuke har starkt fixerade farhågor för det ena eller andra organfelet, ty säger man, - ’den sjukes 

första rättmätiga krav är att bli ordentligt undersökt’. Man beaktar emellertid då inte alltid vad jag 

anförde, att stora faror också kan var förenade därmed att patienten ’kopplas in på det diagnostiska 

löpande bandet’ på grund av riskerna för en psykisk organfixation. Uppmärksamheten kommer 

ibland vid ett dylikt förfaringssätt att alltför mycket riktas mot det sjuka organet, vilket har en 

ogynnsam inverkan på det psykiska allmäntillståndet och därmed också på själva 

kroppslidandet.134 

Psykiatrikern Thorsten Sjövall behandlar uttryckligen frågan vem som bör ta hand om en patient 

med magsår i Nordisk medicin . Han anser inte att ”internister” (läkare inom internmedicin) skall 

syssla med magsår utan att dessa patienter bör tas omhand av psykiatrin. Psykiatriker anser han 

har en lämplig kunskap inom psykoterapi och psykoanalys och eftersom patienterna med magsår 

påvisar en ”premorbid neurotisk vulnerabilitet” och ”bisarra fantasimaterial” är det lämpligast att 

just psykiatriker sköter behandlingen då dessa har lång erfarenhet och stor kunskap.135    

 Redan från psykiatrins start var betoning av naturvetenskap och fysiologiska aspekter viktiga 

för att placera det själsliga i det medicinska området och hindra associationer till religion och 

filosofi.136 Att betona de naturvetenskapliga idealen var med andra ord en viktig del av psykiatrins 

                                                
132 Ekerholm 2010 ”Gengas och ohälsa: den medicinsk-vetenskapliga kontroversen kring kronisk koloxidförgiftning 
1944-1961”i Lychnos, s. 70-75.  
133 Jacobowsky Nordisk medicin 1955 nr 2 s. 46. Se också Tomenius Svenska Läkartidningen 1959 nr 41 s. 

2791; Westrin Svenska läkartidningen 1961 nr 41 
134 Lindner 1951, s. 30-1. 
135 Sjövall 1955, s. 850; se även Sjövall svensk läkartidning 1958 nr 25 s. 1875-1884. 
136 Möller 2010, s. 271. 
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framväxt, men där fanns också andra vägar. Som att, som psykiatriprofessorn Bror Gadelius i 

början av sekelskiftet 1900, till exempel betona det unika med psykiatrikers dualistiska kunnande. 

De hade både insikt i själen och i det organiskt kroppsliga.137   

 Torsten Lindner tycks ha varit en av de mest aktiva vapendragarna för psykiatrisk insortering i 

det invärtesmedicinska fältet. Han uttryckte en vilja att den psykiatriska aspekten i högre grad 

skall inkorporeras i invärtesmedicinen eftersom den är ”halva medicinen”. Lindner hänvisar till 

siffror som uppskattar att 50 % av invärtesläkarnas klientel egentligen har neurossjukdomar. Han 

föreslår ”…att en samforskning kommer till stånd i vårt land, när det gäller till att börja med 

exempelvis diagnos och behandling av mag- och tarmsår.”138Och därtill ”….att den medicinska 

undervisningen alltmera införlivar de psykoanalytiska och psykosomatiska rönen i den ordinarie 

läkarutbildningen.”139 Det tycks svårt att få ett helhetsgrepp om psykiatrikerna i materialet. Bengt 

J Lindberg är som tidigare nämnts chef vid psykiatriska kliniken och en av hans underordnade, 

Claes-Göran Westrin skriver till exempel följande i Svensk Läkartidning: 

 

Visserligen finns det väl en liten grupp människor för vilket begreppet »psykiater» 

i sig har ett slags fetischvärde men för de flesta patienter är det nog ur 

psykoterapeutisk synpunkt av största värde att de upplever tryggheten att ha att 

göra med en läkare med en viss postulerad kännedom om både deras kropp och 

deras psykiska mekanismer.140  

 

Utan att aspirera på något definitivt svar tyder mitt material på att psykiatrikerna kraftigare 

betonar nödvändigheten med somatiska kunskaper när de positionerar sig mot psykologer, 

medan de betonar vikten av specialkunskaper om psyket när de positionerar sig mot 

invärtesläkare. 

 

 

 

                                                
137 Möller 2010, s. 281.  
138 Lindner 1951, s, 154. 
139 Lindner 1951, s. 153. 
140 Westrin 1961”Somatiska sjukdomar hos psykiatriska patienter en analys av ett klinikmaterial” Svenska 

     Läkartidningen nr 41 s. 2914. 
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Folkhälsodiskursen och kritiken av den moderna civilisationen 

I detta avsnitt kommer jag att behandla nyckelbegreppen som till exempel ”kost”, ”näring”, 

”arbete”, ”yrkesliv”, ”jäkt” och ”dysrytmi”. Även dessa begrepp framkom under första läsningen 

som betydelsebärande och knyter an till levnadssätt och levnadsvanor, men också till en 

modernitetskritik som delvis lyfter problemet från en individnivå till en befolknings- och 

samhällsfråga. 

Civilisationen som förtryck och sjukdomsutlösare 

I den psykogena diskursen innebar civilisationen nya moraliska förhållningsregler. Parallellt med 

denna föreställning går det dock att finna en syn på civilisationen där denna symboliserar jäkt och 

press. Hos de olika författarna finner vi olika förklaringar till varför ”det civiliserade samhället” 

kan leda till problem med magen och tarmarna. I Tarmtrögheten – Den stora civilisationssjukdomen 

hävdar invärtesläkaren Ragnar Berg att den civiliserade människan förtrycker sina naturbehov. 

Förtrycket blir påtagligt fysiskt när kläderna som den civiliserade människan tvingas bära, 

beskrivs närmast som ett fängelse. Kvinnornas kjolar verkar ”nedtryckande” på bukens organ. 

Snodden i shortsen och strumphållare fungerar också ”tryckande på inälvorna” och för männen 

är det livbältet som beskrivs som problematiskt för tarmarnas fria rörelser.141  

 Stillasittande liv är återkommande och kopplas direkt till det moderna samhället och till dess 

fysiska institutioner som skolor och kontor. Barnet i skolan måste sitta stilla hela dagarna i 

motsats till den tid då ”enligt naturens ordning barnet skulle springa omkring” och de onaturliga 

kroppsrörelserna fortsätter in i vuxenlivets arbete och hushållssysslor. Stillasittande arbete och 

stillasittande skolungdomar leder till brist på kroppsrörelse samtidigt som ”Vårt utomordentliga 

kommunikationsnät i städerna innebär ofta, att promenaden från hem till buss eller från buss till 

arbete inskränker sig till några kvarter.”142 I citatet märks tydligt hur positivt och negativt möts i 

synen på civilisationen. Det ”utomordentliga” kommunikationsnätet är i grunden något 

angenämt, men utfallet av det onaturliga transportmedlet blir bekymmersamt. Idéhistorikern 

Sven-Eric Liedman har beskrivit ordet modern som tvetydig och ett ”plus- eller minusord”, som 

för vissa symboliserar något gynnsamt och för andra något ofördelaktigt. Denna fluktuation kan 

även märkas hos en och samma författare, menar Liedman.143 Som framgår av texterna om mag- 

och tarmproblem finns det alltså, mitt i kärnan av modernitetens vitrockade fanbärare, en påtaglig 

ambivalens till det moderna livet.  

                                                
141 Berg 1951, s. 10. 
142 Berg 1951, s. 9. 
143 Liedman 1998, s. 303.  
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   Moderniseringen, det vill säga teknologisk utveckling, förändring av kommunikationsmedel 

och ekonomisk förändring och upplevelsen av att leva i en värld av fart och förändring, blir tätt 

förknippad med sjukdomsutlösning. Samtidigt är även de läkare som är kritiska mot 

modernisering en del av det som teoretiker senare har valt att kalla för modernitet. Sociologen 

Zygmunt Bauman skiljer till exempel på moderniteten och postmoderniteten genom att definiera 

den förstnämnde som genomsyrad av rationalitets- och framstegsanspråk och den senare som 

ifrågasättande av just detta.144 När jag i det följande diskuterar texternas föreställningar ser jag 

deras användning av ”modern” och ”civiliserad” som likvärdiga och sammankopplade med 

modernisering.  

 Naturbehoven tar sig uttryck i de organiska rörelserna som kroppen skapar och dessa ställer 

författarna i kontrast mot den livsstil som den moderna människan anlägger. Et typiskt scenario 

som beskrivs är följande: ”Den civiliserade människan måste ofta undertrycka behovet; när det 

kommer är hon kanske i morgonrusningen till spårvagnen, upptagen av ett sammanträde osv.”145  

Förtryckande av naturbehoven kan så småningom leda till att man helt tappar kontakten med 

dessa, varnar vissa. Läkarna menar att en förändrad livsföring som går emot det naturliga levernet 

skapar vad de kallar för ”habituell förstoppning”. Flera författare uttrycker att den ”habituella 

förstoppningen” är den mest frekvent förekommande formen av förstoppning ”…där just vanan 

eller rättare sagt ovanan med avseende på defäkationsrytmens undertryckande framkallar 

förstoppning/…/Man kan se denna typ av förstoppning hos personer som kommer ur sina 

levnadsvanor. Hit hör exempelvis semesterresenärer, skolbarn, som hyser ovilja att använda 

oaptitliga skoltoiletter, yrkesfolk, såsom buss och lokpersonal.”146 

  Det hektiska livet ställs i kontrast, av författarna, till ett mer primitivt liv som till exempel 

”bonden” och ”vilden” för: 

Det är intressant att lägga märke till att bönderna och andra arbetare ute på åkrarna i de s.k. 

underutvecklade länderna inte besväras av förstoppning. Det beror väl delvis på att deras kost, 

som visserligen inte är riklig och varierande, dock består av naturliga, oraffinerade livsmedel, som 

innehåller en hög procent slaggbildande ämnen. Men viktigare är den skyndsamhet med vilken de 

lyder naturen. De är mindre hämmade inför livets realiteter än sina mer ’civiliserade’ 

medmänniskor  och när behovet inställer sig lämnar de vad de har för händer, ger sig i väg till ett 

hörn av åkern och tömmer tarmen…147  

                                                
144 Miegel, Johansson 2002, s. 246, 260. 
145 Alvarez 1957, s. 213. 
146 Andér ”Synpunkter på obstipation och dess behandling med dioktylnatriumsulfosuccinat och 

     Casanthranol” i Svenska läkartidningen 1959 56: e årg. Nr 6 s. 371. 
147 Farrar 1959, s. 100. 
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Etnologerna Jonas Frykman och Orvar Löfgren menar att denna bonderomantik var vanligast 

inom tjänstemännens och de fria yrkesgruppernas kretsar, men betydligt mindre spridd inom 

arbetarklassen.148 Det ska hållas i minnet att det svenska samhället vid undersökningsperiodens 

början hade genomgått en genomgripande förändring vad gäller jordbruket och bondelivet. 1947 

års jordbruksbeslut innebar en rationalisering av jordbruket där de små jordbruken mobiliserades 

undan. Mellan åren 1951 och 1956 försvann ca 75 000 gårdar och den drastiska omstörtningen 

innebar ett fortsatt starkt symboliskt värde för bondelivet. Film och litteratur gestaltade gång på 

gång just den längtan tillbaka till landsbygdens naturliga liv.149   

    Beskrivningarna av magproblemen bäddas in i en berättelse om arbete och effektivitet. 

Modernitet, arbete och hets dyker upprepat upp som en orsakskedja. Carl-Einar Håkansson talar 

till exempel om ”standardhetsen” som finns i det högeffektiva samhället och som leder till att 

arbetstakten hela tiden ökar.150 Följande citat signalerar det obehag som läkarna menade skapades 

av samhällets jäkt: 

Morgonmålet blir ingen förberedelse till arbetet, matsmältningsorganen fungerar inte naturenligt, 

barnen smittas av brådskan, glömmer läxor och bordsskick, blir svårhanterliga. De minsta förstår 

inte alls meningen med att fösas från lek till toalett och mat. Den samling som skall lägga grunden 

till ett lugnt och sansat arbete, till förnuftigt umgänge med andra, uteblir. Skållhett kaffe eller te 

sväljs ned i den halvvakna, snabbt irriterade magsäcken, samtidigt som ögonen fångar de sista 

sensationsrubrikerna i tidningen.151 

Den hektiska samtiden med en tid som tycks flyga iväg och med människor som alltid är på 

språng leder, med sin brist på trivsel och harmoni, till tarmproblemens utbredning. Dessutom 

tycks vissa yrken vara synnerligen utsatta för krångliga matsmältningsorgan, som till exempel 

företagsledare, fria yrkesutövare, affärsmän och kontorsflickor.152 Så menar till exempel Alvarez 

att ett hektiskt arbetstempo direkt påverkar matsmältningen och han skriver: ”Affärsmän kan 

vakna om nätterna och rapa om de befinner sig i perioder av stark påfrestning…”153 Bland 

telefonister, menar författarna, är krånglande tarmar rent utav en yrkessjukdom. Likaså hos yrken 

med ”jäktad sysselsättning” och bland de yrkesgrupper som kräver ansvar och initiativtagande 

”t.ex. affärsmän, fria företagare, arbetsledare och förmän, medan sjukdomen bland arbetare inom 

olika industrier visar en ganska likformig fördelning.”154 De yrkesgrupper som pekas ut som 

                                                
148 Frykman, Löfgren 1985, s. 20-30. 
149 Lundberg 2012, s. 446-449.  
150 Farrar 1959, s. 7. 
151 Falconer 1951, s.12. 
152 Se till exempel Farrar 1959, s. 32, 49; Alvarez 1957, s. 216, 234. 
153 Alvarez 1957, s. 234. 
154 Lindholmer 1953 s. 8; Se också t.ex. Walldén s. 1714; Graf 1955; Berg 1955, s. 8.  
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riskgrupper är alla kopplade till det moderna samhället. Kontorsarbetarna var till exempelvis 

arketypen av den moderna civilisationens stadsbor.155 Det är således inte den arbetslöse eller 

marginaliserade individen som drabbas, utan den yrkesutövande individen. Och här, i en kontext 

av det moderna yrkeslivet, skapas också en berättelse om vem som är legitim att drabbas av 

besvären. Etnologen Margareta Stigsdotter, som forskat på den svenska tjänstemannakåren, 

menar att det under 1900-talet skedde en markant ökning av dessa. ”De privatanställda utgjorde 

1910 ca 50 000. Antalet tredubblades år 1930 och i mitten av 1950-talet var siffran uppe i ca 

600 000. Om man då inräknade de stats- och kommunanställda rörde det sig om en million 

människor.”156 Tjänstemannakåren blev en mellangrupp som varken var borgare eller arbetare 

utan ”anställda”. Flitigt refererade till som en ny modern klass – men även som civilisationens 

och städernas fångar.157   

   I den indirekta beskrivningen av vilken samhällsgrupp som drabbas av mag- och 

tarmproblem råder påfallande enighet. Det enda brottet mot denna konsensus kommer ifrån 

läkaren John Tomenius som istället knyter magkatarr och magsår till alkoholism. I övrigt är 

besvären konsekvent kopplade till det moderna samhällets jäktade tjänstemannagrupp. 

Idéhistorikern Karin Johannisson skriver: ”Historiskt sett har de sjuktillstånd haft hög status som 

drabbat dem i prestigefulla sektorer av arbetslivet.”158 Denna uppsats sträcker sig inte utanför 

medicinens domän, men i enlighet med tidigare forskning inom medicinhistoria, är det 

kvalificerat att anta att denna inramning av tjänstemannaarbete möjliggjorde en statusposition för 

mag- och tarmbesvären som var betydligt mer attraktiv än till exempel alkoholism.  

   Ragnar Berg tar en ovanligt tydlig ståndpunkt när han menar att det inte längre går att hävda 

att hälsoskador beror på enstaka individer eller gruppers val av kost utan är ett problem som 

drabbar alla: 

Vi måste hålla fast vid att ett väsentligt karaktärsdrag i den nutida näringen är att under de givna 

omständigheterna man endast i mycket begränsad omfattning kan tala om ett instinktbestämt fritt 

näringsval, och att det av samma orsak inte mer som förr rör sig om mer eller mindre övergående 

näringssynder hos enskilda befolkningsskikt, utan om ihållande fel utan utjämning, i hela folkets 

näringssätt.159 

I Ragnar Bergs skildring av mag- och tarmproblemen är det inte den svage individen som har 

svårt att anpassa sig till samhällets höga tempo eller känner av konflikten mellan konkurrerande 

                                                
155 Lindqvist 1992, s. 40.  
156 Stigsdotter 1985, s. 259. 
157 Frykman och Löfgren 1985 s. 65, 86-87.  
158 Johannisson 2008, s. 7 
159 Berg 1955, s. 25.  
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känslor, som de föreställningarna som återgavs i de psykosomatiska beskrivningarna. Problemet 

relaterar snarare till det samhälle vi tvingas leva i, till civilisationen. Faktum är att Berg själv 

undersökt ”…tusentals människor i detta hänseende, men knappat funnit ett dussin, vars 

matsmältning kunnat anses vara fullkomligt normal, och detta förhållande har bekräftats av ett 

stort antal läkare.”160 Genom att påtala den höga frekvensen av matsmältningsproblem och 

koppla denna till samhället de sjuka lever i, normaliseras det onormala och alla blir potentiellt 

drabbade bara genom att vara en del av civilisationen.   

   Jäktet beskrivs som en fristående mekanism som ”…ligger i luften, tränger sig på oss” och 

som vi inte kan styra över. Jäktet finns i staden, men också ”i byn, i det lilla samhället och framför 

allt i hemmen”.161 Det finns en form av oundviklighet i argumenteringen. Vill man åt förmånerna 

med att leva i ett tekniskt utvecklat samhälle drabbas man automatiskt av jäkt och hets.162 

Samtidigt är individen långt ifrån lösgjord ifrån orsaksförklaringarna. Författarna beskriver hur de 

sjuka har skjutit upp toalettbesöken ”på grund av jäkt eller enbart av ren indolens, eller är man så 

upptagen av sina förehavanden att man inte anser sig ha tid att uträtta sina naturbehov just då de 

gör sig kännbara.”163 Citatet visar hur problematiken menades uppstå ifrån det sätt den sjuke för 

sig i civilisationens tillvaro. Förtränger man naturens signaler på grund av till exempel ”slarv” eller 

”lättja” riskerar man att frambringa förstoppning.164Det blir en patologisering av en viss typ av 

livsstil, men samtidigt ett normaliserande av sjukdomen och på så vis ingen skambeläggning kring 

problemen.  

Övermått och statusjakt – brottet mot det naturliga levernet 

Som tidigare nämnt finns tendenser att se på mag- och tarmproblem relaterade till jäkt som något 

utlöst av individens livsstil. Exempel på livsstilar som författarna beskriver som problematiska är 

när individen försöker ”hänga med” och ”komma någonstans” istället för att lägga ”tid och 

intresse hemma i familjen”. Den brådska och hets som förhärskar i samhället beror, enligt 

somliga författare, inte enbart på att människorna lever mitt uppe i den ”maskinella tidsåldern” 

och därmed måste tävla med maskinernas tempo. Jäktet har också sin orsak i en utbredd jakt på 

en ökad levnadsstandard.165  Vid flera tillfällen i texterna riktas en kritik mot individens 

konsumtion, överflöd och excesser. Prestation tycks på en gång vara det eftersträvansvärda och 

ett tecken på hälsa – trötthet och slapphet ska bekämpas! Sjuka medborgare leder till ett 

                                                
160 Berg, Ragnar 1951, s. 7. 
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163 Graf 1955, s. 23. 
164 Farrar 1959, s. 27. 
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ineffektivt samhälle: ”….som summa av de enskildas minskade prestationer uppstår en förlust för 

hela folket. Därför är bekämpandet av tarmtrögheten en fråga som ej blott angår den enskilda 

människan, utan ytterst hela folkhälsan och folkekonomien.”166 Individerna som blir sjuka av att 

sköta sina arbeten skall botas för att kunna fortsätta sköta samma arbeten.  

 Samtidigt anses en onödig eller överdriven prestation eller konsumtion vara en bidragande 

faktor till mag- och tarmbesvären. Forsgren alternerar till exempel i sin bok mellan att tala om 

produktion som en naturlig inneboende förmåga människan har, och att beskriva det farliga i att 

låta konsumtionsbegär styra arbetsbördan.167 Han skriver:  

 

Vi jagas ju dess bättre inte till vårt arbete med knutpiskor. Men vi drivs av ’ha’-

begär. Vi jagar efter standard, efter att äga saker, som vi gott kunde undvara. Den 

som kan anpassa sina behov efter sin förmåga behöver inte överanstränga sig och 

ådra sig en rytmstörning. Den som genom överstimulering stegrar och förlänger 

sin aktivitetsfas utöver det normala går det i längden illa för. Han drabbas av 

dysrytmi och disharmoni, en typisk åkomma i vår starkt industrialiserade tid.168 

     

”Förmånerna med att leva i ett tekniskt sett högtstående samhälle är oundvikligen förenade med 

jäkt och hets.”169, resonerar författarna. Återigen, signaleras att problematiken är störst i 

tjänstemannasektorn, då konsumtion och sociala förpliktelser ökar ” ju högre man kommer på 

den sociala skalan.”170 Individens sträva efter mer, större och bättre betecknas som ett ohållbart 

levern. Det gäller, menar författarna att ”skruva ned” och inte ”följa maskinens exempel”. 

Invärtesläkaren Ljungberg uppmanar till omdaning av samhällsvärderingarna, så att hälsan 

kommer före inkomst. Han skiljer sig ifrån de andra författarna genom att inte argumentera för 

att frihet skall leda till ökad effektivitet. Ljungberg talar istället om välbefinnande som ett 

egenvärde i sig. ”Ofta hör man att den och den offentlighetspersonen kapsejsat på grund av 

överarbete och överansträngning. Är sådant egentligen betingat av absolut nödvändighet? Kunde 

inte en sådan persons uppdrag ha delats upp på flera?”171 

  Välfärdens anomali, dess negativa baksida med karriär-hets, statusjakt och materialism, blir 

alltså individens väg till sjukdom. Idéhistorikern Maria Björk beskriver i sin forskning om 

neuroser och stress en förskjutning av förvållandet ifrån individen till det externa samhället. I 

                                                                                                                                                   
165 Ljungberg 1957, s. 11. 
166 Berg 1951, s. 8. 
167 Forsgren s. 32, 34, 42; Se också Ihre 1957, s. 5; Berg 1951,  s . 17. 
168 Forsgren 1962, s. 41. 
169 Farrar 1959, s. 98. 
170 Farrar 1959, s. 98. 
171 Ljungberg 1957, s. 12. 
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formulerandet av mag- och tarmproblemet, tycks istället individen som orsak och samhället som 

orsak existera parallellt. Björk skriver, med avsikt på förskjutningen från den psykiskt 

konstitutionellt skapade neurosen till den samhälleliga externt skapade stressen att: ”Det har alltså 

skett en förskjutning från det konstitutionellt patologiska till det normala och generella. Men det 

har också skett en förskjutning från det individuella till det biologiska, en förskjutning som 

förändrar relationen till det moderna samhällets krav, stressbegreppet ifrågasätter antagandet att 

en sådan anpassning är möjlig för någon.”172 

  Björk menar att 1950-talets neurosdiskussioner saknade en problematisering av det moderna.  

Till skillnad från de animerade diskussionerna som fördes kring modernitet, degeneration, nerver, 

neurasteni och hysteri kring sekelskiftet finns ingen generell övertygelse om att samhället är 

problematiskt under 1950-taletoch inga begrepp för att beskriva generella problem innanför det 

starka samhällets murar. Det moderna är ett löfte, inget hot.173 

I mag- och tarmdiskussionerna var det moderna långt ifrån enbart ett löfte. Det moderna 

samhället med konsumtionshets och statusjakt utgjorde ett avgörande hot för människan och 

dennes hälsa. Det tycks också som om synen på det moderna snarare vara sammanlänkat med 

vilken specialisering författaren hade. En invärtesläkare med folkhälsoperspektiv tycks vara mer 

benägen att betona de negativa aspekterna av det civiliserade samhället, medan en psykosomatiskt 

inriktad läkare lade mer fokus på individen. 

Modern kost och samhällets dysrytmi 

En, i materialet, flitigt förespråkad lösning på tarmarnas dysfunktionalitet, var ändrade kostvanor. 

Wilhelm Graf menar att ”orsaken till förstoppningens ökade förekomst sedan några mansåldrar 

tillbaka har ansetts sammanhänga med de förändringar som har ägt rum i urvalet av livsmedel. 

Dieten har i kultursamhällena blivit alltmer förfinad och raffinerad.”174 Sedan övergår han till 

uppräkning av vilken kost som verkar förstoppande och vilken kost som har motsatt verkan. 

Porter är bättre än pilsner, morgonkaffet är lösande vilket inte betyder ”…att det skulle vara 

någon större uträkning med att dricka kaffe flera gånger dagligen.”175 Inga excesser anses 

nödvändiga. ”Övermått är skadligt. Är det så märkvärdigt att denna allmänna regel också gäller 

näringen?”176 Förstoppning och fetma går hand i hand. I vissa fall av förstoppning ”…är det 

                                                
172 Björk, M 2010, s. 160.  
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lyxkonsumtionen som är den gemensamma orsaken. /…/Wienerbröden (»tag en kaka till!») bär 

sannolikt skulden till många fall av samtidig fetma och förstoppning.”177  

  Kaffe är särskilt impopulärt bland läkarna och beskrivs som ett njutningsmedel lika skadligt 

som alkohol och tobak. Drycken är, hävdar författarna, en form av ”dopning” som många gånger 

”missbrukas” för att klara av påfrestningar, driva iväg eftermiddagströttheten och öka 

prestationerna. Detta missbruk är dock problematiskt, menar de, då den skapar en ”överretning” 

av kroppens naturliga rörelser och signaler. Kaffet beskrivs som en substans som orsakar 

onaturliga rubbningar i matsmältningsapparaten.178 Även sociologen Sven-Åke Lindgren, har i sin 

avhandling om etableringen av drogbruk som ett samhällsproblem, beskrivit debatten om kaffe 

som ett missbruk. Han visar på att det fanns en liknande emfas av begreppen omåttlighet och 

artificiellt. Lindgren menar också att de båda begreppen hade ett intimt samband. Själva orsaken 

till övermåttligheten, rubbningarna och missbruket låg nämligen i genombrytningen av den 

moderna och artificiella livsstilen, som debattörerna ansåg att befolkningen hade anammat. Det 

uppskruvade livet i staden krävde gottgörelse och uppvägning i form av njutning och slöseri. Men 

där Lindgrens undersökning visar att missbruket placerades i en kontext av underklass, socialt 

förfall, kontrollförlust och njutningslystnad, visar formulerandet av mag- och tarmproblemet 

snarare en diskussion om kaffe-missbruk som är inramad av en tjänstemannaklass, fast i hets och 

nedbrytande prestationsförsök.179   

    Även andra synpunkter på dietfrågor inom mag- och tarmdiskussionerna knyter an till 

tanken om det nya civilisationssamhället. Koncentrerad och raffinerad föda som vitt mjöl och 

socker bedöms vara orsaken till en trög tarmtömning.180 Kosten bedöms ha förändrats till det 

sämre sedan människor klev in i civilisationssamhället där jäktet hindrar hushållen ifrån att 

praktisera äldre tiders matlagningskonst. 

Det finns knappast längre några livsmedel som saluförs som råvara. Burkmaten blir allt 

vanligare/…/Det är naturligtvis väldigt bekvämt och gör livet mycket lättare för husmodern, men 

det råder ingen tvekan om att burkmaten är så omsorgsfullt renframställd föda att den saknar 

många av de hälsosamma beståndsdelar som man förr i världen inte skulle ha avstått från.181  

Människan har förlorat sina instinkter vad gäller näringshänseende. Berg skriver:  

                                                
177 Graf 1955, s. 32. 
178 Forsgren 1962, s. 31-34; Borg 1963, s. 73, 88. 
179 Lindgren 1993 s 195-7, 106, 208. 
180 Alvarez 1957, s. 213; Graf 1955, s 28. 
181 Farrar 1959, s. 54. 
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Hos primitiva folkslag kan vi ännu beundra säkerheten hos dessa instinkter. Men så snart 

människan med hjälp av sitt förnuft fick möjlighet att inom vida gränser omgestalta sin omvärld 

genom tekniska hjälpmedel, och tack vare sina anpassningsmöjligheter/…/hade hon uppnått 

farozonen, där den automatiskt varande säkringen genom medfödda instinkter inte längre räckte 

till.182 

Liknande tankegångar går också att finna hos alternativmedicinen, som till exempel hos Inger 

Waerland som menar att ”den vanliga civiliserade kosten” är kopplad till tarmtröghet och 

tarmtrögheten ger i sin tur upphov till en rad olika ”civilisationssjukdomar ”.183 

 Överläkare vid Svenshögens sanatorium, Erik Forsgren, beskriver människan som en 

naturvarelse som är sammanbunden med naturens dygnsrytmer. Allt liv på jorden, menar han, är 

beroende av jordens rotationer och växlingen mellan ljus och mörker. Eftersom människan är 

skapad som en dagsvarelse, blir det enligt Forsgren, direkt hälsovårdligt att till exempel nattarbeta 

eller använda sig av konstgjord belysning.184 Bonderomantik och längtan tillbaka till ett liv i 

samstämning med naturen är högst påtagligt även hos Forsgren. 

 

Den växlande tillgången på matsmältningssafter vid olika tider på dygnet och 

leverns dygnsrytmiskt växlande glykogenhalt är av viss betydelse för hälsans 

vårdande och bibehållande i vår tid, då så många människor lämnat bondelivets 

lugna, trygga naturliga livsrytm och hamnat i industrialismens och de stora 

tätorternas jäktande och ofta rytmfientliga tillvaro.185  

 

Det moderna samhällets rytm sätts alltså i direkt samband med matsmältningen och blir ett 

tecken på ett konstlat och problematiskt sätt för människan att leva.   

Waerlandismen och kvacksalvarna 

Erik Forsgrens associering mellan naturen, magsaftens dygnsrytm och hälsa är mycket lik den syn 

som hälsoivraren Are Waerland uttryckte i sin omfattande hälsoideologi. ”Att motarbeta denna 

trötthetskänsla eller jaga bort den medels kaffe, alkohol eller tobak är ett brott mot naturen och 

kroppens arbetsrytm som för eller senare hämmar sig i form av magsår…”186 Människokroppen 

har enligt Waerland en ”rytm eller så att säga »tidtabell».” I Hälsans handbok skriver Waerland: 

”Människan har ådragit sig sjukdomarna genom att hon lösgjort sig ur det samband, som råder 

                                                
182 Berg 1955, s. 15. 
183 Waerland, Inger 1950, s. 9-12; Se även Marchander 1959, s. 3. 
184 Forsgren 1962, s. 10-11.  
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mellan naturen och livet. Skolmedicinen söker sjukdomsorsakerna nästan uteslutande i kroppen, 

på samma sätt som en urmakare söker orsakerna till en klockas oregelbundna gång i 

urverket…”187 Men trots Waerlands idéer om en strikt skillnad mellan hans syn på sjukdom och 

den syn på sjukdom som läkarna hade kan vi alltså se betydande likheter mellan dessa båda. 

Samma typ av civilisationskritiska grund finns alltså hos Waerland som hos flera av 

invärtesmedicinarna när mag- och tarmproblematiken ska förklaras.  

 Historikern Charina Ödlunds kandidatuppsats om Waerland och vegetarianismen stöder min 

uppfattning om att civilisationskritiken var ett viktigt inslag i hans läror. Hon har vidare visat att 

antikonsumtion och antimaterialism också var tydliga ståndpunkter hos Waerland.188 Ödlunds 

redogörelse för Waerlands missnöje mot materialism överrensstämmer tämligen bra med den 

kritik mot de civiliserade individernas livsstilsval som debattörerna till mag- och tarmproblemet 

uppvisar.    

 Idéhistorikern Roger Qvarsell menar att det under 1900-talet växte fram en misstro gentemot 

den lärda medicinen och att det ur den misstron föddes diverse hälsorörelser som exempelvis 

vegetarianismen. Han skriver att ”Motsättningen mellan den lärda och den folkliga medicinen fick 

ytterligare näring av den samtida idylliseringen av det hotade bondesamhället och dess kultur. 

Man framhöll gärna den naturnära och okonstlade livsstilen bland bondebefolkningen och de 

folkliga traditionernas överlägsenhet gentemot den vetenskapliga medicinens opersonliga 

undersökningsmetoder och verklighetsfrämmande förklaringsmodeller.”189 Denna 

argumentationslinje menar han har hängt med fram till vår tids hälsorörelser och alternativ 

medicin. Mitt material tycks snarare visa att det åtminstone inom problemformulerandet av mag- 

och tarmproblem fanns betydande likheter mellan den lärda och den alternativa medicinen i hur 

de gestaltar och argumenterar för sin ståndpunkt. Som framgått i ovanstående kapitel var 

skillnaden mellan behöriga läkare och alternativmedicinare, som Waerland, ganska liten om man 

tittar på såväl orsaksförklaringar som botemedel. Både Waerland och läkarna använder sig av 

samma meningsbyggande nyckelbegrepp och reproducerar tillsammans problemets 

föreställningar.  

  Att det moderna inte enkom välkomnades med hyllningsrop i samhället har flera forskare 

tidigare poängterat. Etnologen Mats Lindqvist har till exempel beskrivit hur folklivsforskningen 

växte fram i början av 1900-talet som en del av en civilisationskritik och skriver angående 

folklivsforskning att ”Här danades en känslig personlighet som förenade en mjuk, nostalgisk 

längtan tillbaka, med ett raseri mot de krafter som utan misskund förstörde resterna av det 
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svunna paradiset på landsbygden.”190 När bondesamhället var på väg ut och bort blev seder och 

bruk från detsamma viktigt som en symbol för det uråldriga och sanna levernet. Det negativa i sin 

tur var massproduktion, specialisering och mekanisering.  Hos läkaren Erik Forsgren finns också 

en övertygelse att den moderna tekniken kan hjälpa de civilisationssjuka människorna att återgå 

till ett mer naturligt leverne. Framför allt när det gäller att hindra nattarbetets negativa inverkan 

på den naturliga rytmen, är Forsgren positiv till ny teknologi. I artikeln ”Ulcus pepticum och 

dysrytmi” i Svenska Läkartidningen skriver Forsgren att: ”Telefonisterna ha genom sitt irriterande 

och oregelbundna arbete varit mycket utsatta för rytmstörningar. Genom automatisering av 

växelstationerna har ett stort antal telefonister kunnat friställas. ”191 Den vidare automatiseringen 

som Forsgren förespråkar här är ett tydligt tecken på att civilisationen av samma person kunde 

ses som både hjälpare och stjälpare. Tekniken blir god när den inte arbetar emot naturens lagar. 

Likaså hävdar till exempel Ragnar Berg att de felaktiga levnads- och kostvanorna som den 

moderna civilisationen har resulterat i, kan avhjälpas med rationalitet och den moderna 

vetenskapen.192 

   Ambivalensen i ställningstagandet har Mats Lindqvist till exempel visat när han jämfört 

traditionalisten och lantbrukspropagandisten Per Jönsson-Rösiö med ingenjören Nils Fredriksson 

som båda levde och verkade kring sekelskiftet 1900 i Sverige. På pappret hade de båda vitt skilda 

åsikter om industrin och moderniteten, där Rösiö framförde hård kritik mot industrialismens 

brott mot naturens ordning och harmoni. Lindqvist visar dock att de båda på många punkter var 

barn av modernismen och att det var möjligt att ha civilisationskritiska idéer och samtidigt 

omfamna dess essens. Intentionen, menar Lindqvist, var inte att vända tillbaka civilisationen till 

det förgångna, men istället att bemästra modernitetens problem genom rationell argumentation. 

Det var inte rationalitet som man vände sig emot, utan snarare, hävdar Lindqvist, såg man på 

industrisystemet som något irrationellt då det kom i konflit med ”människans genuina väsen.”193 

    I mitt material utgör denna ambivalens en vattendelare mellan läkarna och 

alternativmedicinare. Rationalitet och modern vetenskap som hjälpmedel för att komma bort 

ifrån det moderna livets snedsteg, är inte metoder som åberopas av alternativmedicinarna. Trots 

betydande likheter mellan representanterna ifrån de två expertfälten fanns det alltså även 

avgörande skillnader mellan dem. Själva ansåg de knappast att de kunde likställa sig med varandra 

eller ens acceptera varandras existens. 

                                                
190 Lindqvist 1992, s. 34 
191 Forsgren 1959 ”Ulcus pepticum och dysrytmi”i Svenska läkartidningen nr4. s. 258. 
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 Under 1950-talet och i än högre grad under det efterföljande 60-talet skedde en förskjutning i 

politikers tänkande kring den medicinska verksamhetens utövare där fokus skiftade från att ha 

legat på själva läkekonsten till att istället ligga på titel och rätten att utöva verksamhet under 

medicinalstyrelsens översyn. Medicinhistorikern Motzi Eklöf har beskrivit hur personerna bakom 

1956 års kvacksalveriutredning gjorde en distinktion mellan begreppet läkarkonst och begreppet 

läkekonst. Det första begreppet definierade den verksamhet som endast behöriga läkare fick 

utöva. Läkekonst, den andra termen, kunde däremot utövas av såväl behöriga som obehöriga 

hjälpare. Således fick läkartiteln ett större lagligt skydd än vad själva behandlingsverksamheten 

fick. År 1960 följde en proposition på kvacksalveriutredningen där förslag på ytterligare fokus på 

utövaren snarare än terapiformen lades. Eklöf skriver: ”Departementschefen ansåg det inte 

nödvändigt med en definition vare sig av läkekonst eller av läkarkonst: objektet för läkarnas 

verksamhet var i stället ’läkaryrket’- år 1960 var läkarens yrke inte förknippat med någon ’konst’ 

utan endast vetenskap och beprövad erfarenhet.”194  

 Detta mönster i tidens diskussioner kring professionalism och expertis avspeglas också i 

diskussionerna kring mag- och tarmproblemen. Istället för att kritisera varandras direkta åsikter, 

var det snarare vad de två grupperna symboliserade som blev den avgörande fråga. Objektiva 

mätbara metoder ställdes mot kvasimetoder och blind tro. Argumentationen lyftes bort och upp 

ifrån sakfrågor och knöt an till modernitetens symboliska nyckelbegrepp: rationalitet och 

vetenskap. De andra – det vill säga ”kvacksalvarna” och ”diet-ivrarna” ritas i läkarnas texter in i 

en kontext av modernitetens motsats där oupplysthet och dunkel råder. Många gånger används 

metaforer förenade med religion – eller i vissa fall inte ens via metaforer utan direkt likställande.  

Så kritiserar till exempel Wilhelm Graf råkostpropagandister som Waerland och menar att de 

använder sig av obevisade påståenden om urmänniskans kost. Vad den ”fanatiska formen av 

råkostpropaganda” missar, hävdar Graf, är att forskning har funnit att urmänniskan åt såväl djur 

som växter. Trots det följer en uppmaning att ändå följa råkostpropagandans omläggning av 

kosten, med förbehållet att den ändrade diet-inriktningen inte ”urartar till en kritiklös religion”.195 

Även Andér kan erkänna kostens betydelse för magproblem, samtidigt som han refererar till 

dietanvändare som ”dietfanatikerna”.196 Det är alltså inte dieten i sig som läkarna kritiserar, utan 

dess ovetenskapliga ursprung. Eller som Arborelius raljerande skriver: ”Vissa näringsläror ha 

rentav fått prägling av religion, där avföringen blivit en kulthandling”.197 Likaså hävdar Farrar att 
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tidigare goda råd om tarmen har baserats på fantasi och inte vetenskaplig fakta, varpå 

populärmedicinens verk fyller en viktig lucka.198        

 Läkarnas legitimitet befästes följaktligen av ytterligare betoning på ”vetenskaplighet” och 

garantin till denna vetenskaplighet kopplades till läkarutbildningen och den titeln som denna gav. 

De stora genombrotten som skedde under 1900-talet med penicillin och salvarsan skapade en 

tilltro till medicinen och dess rationalitet. Tendensen inom medicinsk vetenskap under 1900-talet 

blev en allt högre grad av integration mellan klinisk verksamhet och naturvetenskaplig forskning 

och medicinskt fokus försköts mot metodiska och tekniska innovationer, mätresultat, objektiva 

tolkningar och statistik, snarare än mot till exempel epidemiologi. De var de vetenskapliga 

framstegen som gav medicinen dess självbild och som märks i mag- och tarmbesvärens 

problemformulering. 199  

 Ovan beskrivna föreställningar och begrepp knyter alla an till vad jag kallar för 

folkhälsodiskurs. Istället för fokus på en känslig individ tar de sikte på ett utbrett problem som 

relateras till samhällsbefolkningens moderna leverne. Behandlingen ligger snarare på preventiva 

lösningar genom livsstilsförändringar och problematiseringen utgår ifrån större samhälleliga 

strukturer som den moderna civilisationen skapar. Denna diskurs växelverkar med en traditionellt 

auktoritär roll där läkarnas expertis tillåter dem att intervenera i befolkningens vardagsvanor.           

Att skapa goda vanor – folkhälsans expertis  

Mag- och tarmbesvären blir genom kritiken gentemot den moderna civilisationen närmast ett 

strukturellt problem. Behandlingen förläggs visserligen på individen, genom att denne måste 

förändra sina vardagsbestyr och inkludera till exempel andningsgymnastik, lavemang, diet och 

motion.200. I jämförelse med den psykogena diskursen, utgörs dock lösningarna av betydligt mer 

generella och samhälleligt övergripande komponenter.  

  Åtgärder för att komma tillrätta med civilisationens snedsteg, låg, enligt läkarna, främst i en 

korrigering av individens levnadsvanor. Tidsbristen ska istället botas med mer regelbundna vanor, 

strukturerade och organiserade liv. Behandling och förebyggande vård kräver att den sjuke lägger 

om morgonvanan genom att gå upp tidigare på morgonen och sitta långa stunder på toaletten 

och ”skaffa sig regelbundna tarmvanor”.201 Det talas om att tarmen ska tuktas till att tömmas på 

morgonen, trots att många, enligt författarna själva, inte upplever något behov av detta. ”Tarmen 
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måste uppfostras på nytt”202 och det ska ske genom att tålmodigt styra tarmen till dess att 

förstoppningen har avlägsnats.203 Vikten av tålamod är ett upprepat budskap och beskrivs gång 

på gång som en given omständighet för att lyckas bli friskt.204 Det finns alltså en högst 

socialiserande sida i författarnas budskap, en vilja att förändra hela livsstilar och ingripa i de 

sjukas vardagsliv. Medicinens ingripande i människors sömn, fritid, samvaro, var en viktig del av 

det hälsofrämjande arbete som debatterades i Sverige under 1930- och 40-talen. 

Medicinalstyrelsens Axel Höjer skissade år 1944 ett reformförslag som innebar att boendemiljö, 

föda, hygien och folkvanor skulle förbättras så att ingen skulle bli sjuk av sin omgivning. Läkarnas 

information om den rationella och medicinskt riktiga livsstilen skulle få folk att vilja leva på ett 

mer hälsofrämjande sätt.205  

Denna omfattande involvering av medicinsk expertis i samhälleliga frågor har en längre 

historisk tradition som kan spåras tillbaka till statens vilja att sörja för en stark befolkning från 

1800-talets sista halva. Medicinska vetenskapsmän och läkare började propagera för att nyckeln 

till en hälsosam befolkning låg i förebyggande arbete. Att bibehålla medborgares hälsa blev en lika 

viktig del av socialpolitiken som att bota de som blivit sjuka. Varför vänta på att människor skulle 

bli sjuka när vetenskapen kunde spåra upp de patologiska tendenserna i samhället och korrigera 

dem medhjälp av utbildning, lagar och politik.206 Historikern Yvonne Hirdman har visat att det 

hon kallar ”utbredningens politik”, fortsatte i efterkrigstidens utopi. Utopiska föreställningar om 

att kunna rationellt planera samhället för att skapa störst möjliga lycka där tillrättaläggandet av 

vardagslivet, hemmet, vanorna, tankarna blev centrala inslag. Det skulle forskas på levnadsvanor. 

Med hjälp av social ingenjörskonst och vetenskap formades och planerades en allt mer 

expanderande del av människors liv. Den ökande önskan efter ett än mer planerat samhälle 

skapade en spin-off som krävde ytterligare behov av vetenskap och experter.  Allt skulle 

undersökas: Skadlig barnuppfostran, skadlig mat och skadliga kläder. Hirdman skriver: ” Denna 

kunskap skulle sedan i sin tur användas, dels för att skapa underlag för en vetenskaplig utveckling 

av vardagens praktiker, dels som underlag för att göra reformpolitiken ännu bättre. Därmed 

förstärktes det vetenskapliga anspråket. Vi ser också hur utredarna föreslår en vidgning: mer 

forskning, mer utbildning av experter, fler institutioner.”207 

  Idéhistoriker Annika Berg skriver: ”På ett mer allmänt plan kan den medicinska expertisens, 

och i synnerhet läkarnas, starka maktposition förklaras utifrån den stora vikt i styrningen av 
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moderna samhällen som lagts vid optimering av befolkningen.”208 Kanske är det med denna 

tidigare källa till legitimitet som vi ska förstå de helhetsingripande åtgärderna som föreslås av 

författarna i mitt material. Genom att koppla mag- och tarmbesvären till en viss social miljö och 

till vissa kulturella omständigheter lyfter problemet och knyter an till ett samhälleligt 

folkhälsoperspektiv. Så kan till exempel Ragnar Bergs idé om tarmtrögheten som en 

civilisationssjukdom som riskerar folkekonomin, sättas i samband med ett folkhälsoprojekt som 

handlade om att förmedla hälsosamma vanor. Tankemönstren överensstämmer med tidens ideal 

om ett starkt samhälle som såg socialpolitikens trygghetsskapande som en del av tillväxtpolitiken. 

Socialpolitiken ansågs skapa ekonomisk effektivitet 209   

 Magbesvären som problem formuleras i gränslandet mellan den moderna civilisationen som 

strukturellt hot och folkhälsoarbetet som lösning på hotet. I diskursen finns inte i någon hög 

utsträckning tankar på en avvikande ”den andre”, ”den sjuke”. Mag- och tarmbesvären, eller 

snarare de mag- och tarmbesvärade, patologiseras förvisso, men utan att alieneras. De är alla en 

del av en sjuklig helhet som behöver rättas till med läkarna som expertrådgivare. Idéhistorikern 

Karin Johannisson menar att sekelskiftets sjukdomsbilder var understödda av 

degenerationsteorier och civilisationskritiker. Johannisson menar att: ”Föreställningen om denna 

kultursjuklighet fyllde en rad behov – för läkarsamhället, läkemedelsmarknaden och de sjuka 

själva – samtidigt som de skapade legitimitet åt kraftfulla samhälleliga initiativ.”210 En liknande 

förståelse går att applicera på magbesvären som alltså får en slags tyngd av civilisationskritiken. 

Att besvären kan befinna sig i ett gränsland mellan det normala sjuka och det sjuka som ett 

problem går att förstå genom att se dess koppling till ett mer övergripande hot och problem som 

civilisationslivet utgjorde.  

 Små och stora livstilsrekommendationer presenteras i en salig blandning och detaljstyrningen 

stannade inte vid dieter utan utsträckte sig till vid vilka klockslag matintag, uppstigning och 

motion lämpligast skulle utföras.211 Individen uppmanas inte att själv känna efter vilken mat som 

han eller hon mår bra av, utan en kollektiv rekommendation ges samtidigt som läsaren uppmanas 

att söka professionell hjälp vid förstoppningsfall så att ”…valet av kostregim underställas en 

läkares bedömning.”212  Individen lämnas därmed inte ensam i sin kamp mot tarmtrögheten, utan 

han eller hon ska få hjälp av samhället via en läkare.   

 Problemet med ”tid” eller snarare bristen på tid ska, enligt flera av författarna, lösas genom 

att strukturera upp vardagen. Vanligt är att förslag på precisa klockslag för när mottagaren ska 
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stiga upp och när frukost, lunch respektive kvällsmål ska intages.213 Följer man en ”normal 

gammaldags bonderytm” koordineras matsmältningssafterna med intaget av lunch och middag 

menar Erik Forsberg. Samhället har, enligt Forsgren till viss del underlättat för den naturliga 

matsmältningsrytmen genom att skolor och företag har infört lunchservering och han uppmanar 

läsarna att tillfullo utnyttja dessa möjligheter alternativt att ta med sig en väl sammansatt 

matsäck.214 Forsgren uppmanar samhällsplanerare att ”sträva efter närhet mellan bostad och 

arbetsplats, så att de arbetande kan komma hem på middagen för att äta och sova”.215 Nattarbete 

ska i sin tur kringgärdas genom automatisering.216 Återigen går det alltså att se modernitetens 

oundviklighet. Istället för att förhindra den hetsiga utvecklingen måste individen och samhället 

arbeta för att förena människans naturliga behov med samhällets modernitet.   

 En regelbundenhet i vardagsbestyren tycks också vara viktig för många av författarna.217 Det 

kan tyckas motsägelsefullt, men det tycks som att flera av de mer civilisationskritiska författarna 

anser att ett strukturerat, välplanerat liv med inrutade scheman för måltider, motion, sömn 

etcetera är en nödvändighet för att leva ett mer naturligt liv. Tydligt kan vi se detta i ett citat från 

Arne Tallberg när han skriver: ”Slutligen spelar också vanan vid regelbundna tömningstider en 

mycket viktig roll för en normal tarmfunktion. Annars störs den naturliga automatiken i 

tarmrörelserna.”218 Modernitetens avigsidor skall lösas med rationell planering.  

 De goda vanorna har sin motpol i de onaturliga ovanorna: ”För många flickor på kontoret 

består lunchen blott av ett par koppar kaffe eller te utan grädde eller mjölk, ett par wienerbröd 

och cigaretter. Det är mycket oförståndigt. Kaffe och te stimulerar nämligen den vid lunchdags 

redan normalt livliga magsaftavsöndringen, som inte alls kan bindas och tillgodogöras av de 

äggvitefattiga men kaloririka wienerbröden”219. Kaffet blir här något artificiellt som riskerar att 

rubba den naturliga matsmältningsrytmen, precis som det artificiella ljuset fungerar som en yttre 

rytmstörning hävdar Forsgren. ”Kaffe och te, som i hög grad stimulerar magsaftavsöndringen, 

bör brukas med förstånd och måtta och inte missbrukas.”220 ”Defekationen är en naturlig akt. Den 

bör icke göras beroende av laxantia, men icke heller av kaffe, marmelad och den lilla 

dasscigaretten, vilka senare medel så varmt rekommenderas av våra radiopediatriker.”221 

                                                                                                                                                   
212 Graf 1955, s. 30. Se även t.ex Berg 1951, s. 30.  
213 Se t.ex. Forsgren 1962, s. 29; Andér 1959, s. 372. 
214 Forsgren 1962, s. 30-31. 
215 Forsgren 1962, s. 41. 
216 Forsgren 1962, s. 41. 
217 Forsgren 1962, s. 41-2. 
218 Tallberg 1962, s. 130.  
219 Forsgren 1962, s. 31. 
220 Forsgren 1962, s. 38; Se även t.e.x Tallberg 1962, s. 211-212. 
221 Forsgren 1955, s. 1387 Radiopediatrikern som Forsgren kritiserar är Bertil Söderling som enligt Forsgren 

felaktigt rekommenderat kaffe och marmeladsmörgås till barn på morgonen som avföringsmedel. 
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 Gång på gång poängteras det att man som patient måste överlåta både diagnostiserandet och 

botandet åt en professionell läkare.222 Stundom uppmanas förvisso egenvård, men då framför allt 

för att kunna vara behjälplig vid ett eventuellt läkarbesök. Om patienten kan ge klara och tydliga 

besked underlättas, menar man, läkarens arbete och den sjuke bör ge akt på färger och lukter på 

avföring och uppkastning och en rad andra fysiska iakttagelser.223 Talande är nedanstående citat: 

Man skulle kunna önska att särskilt två saker inpräglades i det allmänna medvetandet. Dels att det 

inte är nödvändigt för välbefinnandet att man har öppning varje dag, dels att det är bättre att söka 

läkare även för en tillsynes så banal och föga estetisk åkomma som förstoppning än att själv mixtra 

långa tider med avföringsmedel.224 

Den här typen av direkt uppmaning om vart man ska vända sig med sina besvär är vanliga 

framförallt i de böcker som kan placeras in i en mer organisk eller biomedicinsk tradition. 

Dietetiken som Gertrud Bergström och Ingeborg Schager presenterar i sitt häfte Diet vid mag- 

och tarmsjukdomar är tydlig med att underordna sig läkarens expertis. I förordet skriver de att 

”Vår avsikt är endast att bidraga till en något mera omväxlande matordning sedan läkare 

konstaterat vilken sjukdom som föreligger och vilken sorts mat som i det enskilda fallet är 

lämplig.”225 Det kanske främsta och mest genomgående argumentet för varför man måste 

konsultera en läkare i mag- och tarmdiskussionerna är hotet om en farlig organisk sjukdom som 

till exempel blindtarmsinflammation, divertikulit, tumörer. Som ovan återgivet handlade det om 

att utesluta uppenbart organiska eller i vissa fall dödligaproblem. Om den sjuke behandlar sig 

själv genom exempelvis laxering utan att rådfråga en läkare, riskerar han eller hon att utveckla 

blindtarmsinflammation och dö alternativt att få permanenta tarmrubbningar.226 Den 

överhängande faran att till exempel förstoppning skulle vara tecken på något allvarligt kan man 

endast rädda sig undan genom att besöka en läkare och dessutom besöka honom i tid.227 

Självdiagnostisering skall under alla omständigheter undvikas: ”…att själv ställa diagnos och välja 

medicin kan vara farligt. Vart och ett av dessa symtom kan vara första tecknet på en allvarlig 

sjukdom.”228. Likaså får det aldrig självordineras läkemedel från apotek utan att man först har 

gjort en grundlig utredning av en läkare. ”Det råder inte någon tvivel om att symtomen från 

mången tidig ändtarmskräfta dämpats med stolpiller”.229 

                                                
222 Se t.ex Berg 1955, s. 231; Ljungberg 1957, s. 2. 
223 Belfrage; Åkerlund 1951, s. 214-15. 
224 Graf 1955, s. 39 också 33, 44. 
225 Bergström; Schager 1954, s. 3. 
226 Se t.e.x Bondsdorff s. 32; Andér 1959, s. 371; Borg 1963 s. 74.  
227Se t.ex  Farrar 1959, s. 18, 23, 75; Söderling 1958 s. 71; Alvarez 1957, s. 165, 223; Ljungberg 1957, s. 30-31. 
228 Farrar 1959 s. 45. 
229 Söderling 1958, s. 73. 



58 

 

En sorts retorik om det yttersta hotet, men som samtidigt ansluter problemet till den typ av 

vård där den medicinska vetenskapen innehade sin ohotade överlägsenhet.  Precis som i mötet 

mellan den psykiska och den kroppsliga diskursen, går det här att se vilken tyngd författarna 

räknar med att deras roll som experter på det biomedicinskt organiska ger dem. 

 Alla var inte lika villiga att erkänna doktorernas självklara kunskapsveto. Are Waerland, 

menade att läkarna ängslighet om sitt ”skrå” gjorde dem konservativa i sina åsikter och att deras 

besatthet av att bevara sin yrkesstolthet hindrar den ”genomgripande revolutionen i vår kost och 

vår livsföring”. Han skriver: 

När slutligen colitis [tjocktarmsinflammation] är fullt utbildad och skadan obotlig har ännu ett 

människovrak börjat sin Golgatha-vandring, av sjukdomen utestängd från livets lyckomöjligheter 

och lämnad att söka sin tröst i fantasiens världar. Hälsan ligger redo och väntar på oss alla ute i den 

friska luften, i solskenet och i den naturliga och enkla föda, som naturen bjuder oss. Men mellan 

människan och hennes hälsa står den största och starkaste fackföreningen i världen – läkarnas. 230 

 

 

 

 

 

 

                                                
230 Waerland 1952, s. 159.  
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Avslutande diskussion  

Syftet med uppsatsen har varit att analysera den medicinska diskussionen kring diffusa magbesvär 

mellan år 1950 och 1965 för att förstå hur dessa producerade och reproducerade ett problem i 

skärningspunkten mellan olika medicinska, psykologiska och sociala fält. Utifrån detta har tanken 

varit att diskutera hur legitimitet och expertis inom det medicinska fältet växelverkar med 

producerandet av mag- och tarmbesvären som ett problem. Jag har i den här undersökningen 

visat hur olika diskurser ryms och konkurrerar inom mag- och tarmproblemet. Dessa diskurser 

ska inte betraktas som från varandra avskiljda utan framstår som sammanvävda i produktionen av 

det medicinska problemet. Jag har dock studerat diskurserna som betydelsebärande fixeringar och 

som sådana är de möjliga att skilja åt på ett analytiskt plan.   

 Som framgått av analysen fixeras mag- och tarmproblemet delvis i ett möte mellan två 

diskurser, den psykogena och den kroppsliga, genom diskussionerna i den medicinska 

litteraturen. I detta möte bildas en sammanvävd artikulering av de båda diskurserna, som dock 

främst mynnar ut i en artikulering av problemet där det kroppsliga behåller sin dominans. Denna 

interdiskursiva blandning skapar också en formulering av en läkarroll där legitimitet binds 

samman med förtroende och psykologisk förståelse. Trots detta fortsätter dock läkarna att knyta 

an till modern rationalitet i form av behandlingar baserade på vetenskapliga experiment, 

operationer och moderna läkemedel. Det var alltså somatiska lösningar knutna till ett 

vetenskapligt biomedicinskt kunskapsparadigm, som fortsatte att befästa läkarnas position som 

behandlare. Den kritiska diskursanalysen betonar, att hög interdiskursivitet är sammanlänkad med 

förändring och till viss del, trots att det inte finns några diskussioner om diagnosförändringen i 

klassificeringsförteckningen, tycks en förändring ske inom mag- och tarmdiskursen. Det 

psykogena når nämligen en högre acceptans under undersökningsperiodens senare del. En 

fördjupning i diskussionerna visar dock att den kroppsliga diskursen behåller en dominerande 

position och som textanalysen visar, inskärptes denna dominans på flera nivåer. Den kroppsliga 

diskursen binder snarare element från den psykogena diskursen till sin egen kunskapsfixering.         

  Katarina Piuva och Petteri Pietikainen menar båda att det psykosomatiska perspektivet tillät 

psykiatrins domän att utvidgas in på invärtesläkarnas mark.231 Visserligen visar diskussionerna om 

magbesvär att psykiatriker åberopade sin legitimitet att ta hand om patienter med diffusa 

magbesvär genom just ett psykosomatiskt perspektiv. Samtidigt visar undersökningen att läkarna 

formulerar såväl problemet som expertrollen på ett sätt som tillåter medicinen att inkorporera 

psykogena tolkningsmöjligheter i sin domän. I än högre grad stödjer alltså min forskning de 

                                                
231 Pietikainen 2007, s. 349-350; Piuva 2005, s. 121, 127. 
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resultat som till exempel Roger Qvarsell tidigare har åberopat, det vill säga att det sker en 

psykologisering av medicinen under mitten av 1900-talet.232 Dock visar mitt material att besvären 

fortsätter att problematiseras främst i det somatiska fältet av läkarna. Idéhistorikern Maria Björk 

frågar sig hur neurosdiskussionen påverkades av ”biologiseringen” av psykiatrin.233 Jag menar att 

det är felaktigt att tala om en biologisering av psykiatrin under mitten av 1900-talet. Psykiatriker 

var läkare och var på intet sätt avskilda ifrån somatisk medicin, utan snarare tycks det ha rört sig 

om en gradskillnad. Psykiatrikers ställning i Sverige under den här tiden är, som Björk också 

påpekar, otillräckligt utforskad av medicinhistoriker och exakt hur deras förhållande till andra 

läkare och psykologer såg ut behöver närmare undersökas. Jag vill dock påstå att växlingen mellan 

fokus på biologin respektive det psykogena i psykiatrikernas argumentering tycks ha ett samband 

med vilka de försöker positionera sig mot. I de fall när positioneringen sker gentemot 

”kvacksalvare” eller psykologer, lägger aktörerna mer koncentration på att beskriva den 

kroppsliga aspekten av besvären, medan de i positioneringen gentemot andra läkare framhåller 

den psykogena aspekten av problemet. Därtill visar undersökningen tydligt att invärtesläkare 

många gånger betonade det somatiska, för att hindra en förskjutning av behandlingen från en 

biomedicinsk behandling till en psykiatriskt specialiserad behandling.  Istället för att den 

psykogena diskursen konkurrerar ut den kroppsliga diskursen, inkorporeras den första i den 

medicinska, i en form som tillåter en expansion av invärtesläkarens roll. Invärtesläkarna inte bara 

försvarar sina domäner, utan utvidgar sina roller till att även innefatta det psykologiska. En idé 

om en ny läkarroll framkommer ifrån psykiatriker såväl som invärtesläkare och spörsmålet rör 

snarare huruvida den psykologiska förståelse som den nya läkarrollen förväntas innebära, kräver 

en psykiatrisk specialisering eller om den bara behöver lyftas fram som en inneboende förmåga ur 

läkarnas tidigare yrkesroll.     

  Flera har kritiserat det biomedicinska kunskapsmonopolet och även om min undersökning 

inte visar en total bild av producerandet av magbesväret och därför inte med säkerhet kan visa 

vilket perspektiv som var det dominerande, ger den en bild av hur en kroppslig diskurs kan 

bemöta ett nytt fält som det psykogena och inkorporera detta i sin egen kunskapsproduktion.234  

 Ibland sammanblandad, men oftast parallell med den psykogent influerade formuleringen, 

löper en folkhälsodiskurs med fokus på den moderna människans livsföring i civilisationen, som 

främsta föreställning kring mag-tarmbesvären. Civilisationens artificiella leverne med tidsbrist, 

dålig mat, för lite kroppsrörelse etcetera, ställs i kontrast mot en god naturenlig men framförallt 

                                                
232 Qvarsell 2010, s. 123.  
233 Björk, M 2010 s. 73. 
234 För diskussioner om det biomedicinska se t.ex. Hallerstedt 2009, främst s. 8, 18-20; Conrad 2006, främst 

     s. 146-7. 
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svunnen tid. Folkhälsodiskursen omfattar istället en traditionell och mer auktoritär läkarroll som 

knyter an till läkarens framträdande roll som expert i folkhemsprojektet och till dennes auktoritet 

att intervenera i befolkningens vardagsbestyr ända in på toaletten. Folkhälsans expertis i sitt 

legitimitetsskapande i texterna, hänvisar till kopplingen till naturvetenskapens vetenskaplighet, 

vars experiment och erfarenhet ledde till den kliniska praktikens framgång under 1900-talet.  

 Till skillnad från den psykogent förklarade magproblematiken, uppvisar folkhälsodiskursen en 

betydligt mer hegemonisk föreställning. Konkurrensen finns där i form av alternativmedicinen, 

men då den dominerande förståelsen av magbesvären delas av både det medicinska fältet och 

alternativmedicinska fältet, landar diskussionen istället i en argumentation om vetenskaplighet 

och utbildning. Båda fälten ger uttryck för och reproducerar samma tolkningssystem. Läkare 

såväl som alternativmedicinare, relaterar magbesvären till civilisationens olägenheter och 

problemet konstrueras således i en större samhällelig kontext av ekonomisk och teknologisk 

förändring och utveckling. Problematiken byggs upp mot en bakgrund där allt går i skenande 

takt, en tid av artificiella livsmedel och en tid av krav på status och pengar. Tjänstemannakåren, 

utpekad som främst drabbad, bildar en grupp att värna om och en anledning att ta problemet på 

allvar och finna en lösning. Även i den psykogena diskursen går det i de mest psykologiskt 

inspirerade texterna, att se hur det nya moderna samhället utmanar individen med sociala krav. 

Moderniteten fungerar dock också legitimerande i sin positiva bemärkelse. Med rationella ingrepp 

i vardagen, särskilt utformade av den rationella medicinska vetenskapen, kan civilisationens 

plågor stävjas. Den moderna medicinska expertisen, både den med psykogent perspektiv som kan 

allt om hela människan, men framför allt den som har sina rationella och moderna mätmetoder 

och tillrättaläggande livsråd, kan lotsa den sjuke genom samhället och bort från sjukdom. 

Paradoxalt nog skall alltså det moderna samhällets misstag rättas till med modernitetens 

planläggning.  

 Den höga frekvensen av drabbade individer poängterad av läkaren Ragnar Berg, ”som knappt 

mött en enda utan problem”, signalerar att något som är normalt fortfarande kan klassas som 

sjukt, när det kopplas till ett sjukligt leverne i en sjuklig civilisation. Intressant blir det när detta 

jämförs med den sjuklighetsgräns, som Arborelius drar, där de fysiska symtomen pendlar mellan 

att vara normala reaktioner och sjukliga reaktioner, beroende på vad som utlöser dem. I den 

psykogena diskursen, trots att de mest psykoanalytiska texterna ansluter till en modernitetskritik, 

ligger fokus på den känslige individen. Idéhistorikern Maria Björk skriver: 

Neurosdiskursens fixering vid den problematiska, konstitutionellt undermåliga individen opererar 

alltså i intim relation med en positiv samhällssyn: i ett samhälle utan generella problem, och i en 

modern utveckling som inte kan eller bör hejdas måste individen bära ansvaret. Allt annat skulle 

innebära ett ifrågasättande av den givna strukturen. Eller i mer generaliserande termer: i ett 
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samhälle där betoningen ligger på kollektivet – befolkningen – måste problem förläggas på 

individnivå, tillskrivas en grupp som konstrueras som avvikare.235 

I formulerandet av mag- och tarmproblemet återfinns samma typ av syn på det moderna som en 

oundviklig och många gånger positiv utveckling, som Björks resultat visar. I mag- och 

tarmproblematiken är Maria Björks påstående om en ensidigt positiv bild av det moderna dock 

en sanning med modifikation. Det är tydligt att synen på det moderna är mer komplex än enbart 

ett positivt löfte. Diskrepansen mellan mina resultat och Maria Björks kan förstås genom att 

studera de medicinska diskussionerna med diskursernas bärare som tillhörande olika typer av 

expertis, i åtanke. Min undersökning tyder på att synen på huruvida mag- och tarmproblemen var 

en individuell avvikelse relaterad till psykogena faktorer, eller ett normaltillstånd skapat av en 

problematisk civilisation, var tätt sammankopplad med berörda aktörers legitimitetsskapande. 

Den psykogena diskursen skapar en konsekvens där patientens personlighet måste förstås för att 

kunna botas. Sålunda krävs att behandlingen till viss del utförs av expertis som förstår och kan 

hantera patientens psykiska konstitution. Folkhälsodiskursen producerar å andra sidan en 

konsekvens, som visserligen kräver att livet läggs om på individnivå, men som trots allt innebär 

att generella råd appliceras på hela befolkningen. Föreställningarna om sjukdomssymtomen och 

idén om vilken typ av expertis som krävdes för att komma tillrätta med problemet, stod i 

beroendeförhållande till varandra, så att den ena fick effekt för den andra och vice versa. Min 

undersökning visar att medicinens utövare hade en medvetenhet om andra ”hjälpares” existens 

som potentiella konkurrenter och att diskrepansen mellan de olika utsagorna kan förstås och 

belysas genom att de studeras utifrån ett socialt och historiskt sammanhang. Likt Katarina Piuva 

och Helena Ekerholm har jag visat, att undersökningsperioden är väl värd att studera, genom att 

relatera diskursivt innehåll till sociala formeringar. Samtidigt som min undersökning visar att 

expertis och legitimering växelverkar med sjukdomsbilden, visar den också att expertis handlar 

om mer än kunskapsinnehåll. Såväl sammanblandningen mellan den psykogena diskursen och 

den kroppsliga, som positioneringen mellan läkare och alternativmedicinare inom 

folkhälsodiskursen, visar på svårigheten att dra en skarp gräns mellan de olika fälten.   

Inledningsvis diskuterade jag valet av material och svårigheten att undvika ett dominerande 

medicinskt material. Samtidigt har undersökningen visat att det även inom detta relativt snäva 

material finns representanter från andra fält, som interagerar med de somatiska läkarnas 

kunskapsproduktion. Läkarna skrev inte sina texter i ett vakuum utan var tvungna att bemöta 

kunskap ifrån gränsande fält och formulerade den stundtals till sin egen.        

                                                
235 Björk 2010, s. 115-116. 
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 En avgörande förutsättning för undersökningen har varit Ian Hackings teoretiska 

utgångspunkt, att framträdandet och bibehållandet av medicinska paradigm formas, möjliggörs 

och står i beroendeförhållande till kulturella processer och sociala omständigheter. Problemet 

mag- och tarmbesvär innehåller, enligt min analys, betydligt fler dimensioner än enbart en 

biomedicinsk framstegsutveckling. Genom att ta min utgångspunkt i de diffusa mag- och 

tarmbesvären har jag visat hur fält som läkarvetenskap, psykologi, folkhälsa och alternativmedicin 

konstruerar problemet. Inte minst påvisar undersökningen hur problemet konstitueras genom 

associationer till modernitetskritik. Därmed visar undersökningen hur mycket ett medicinskt 

problem kan rymma. Den signalerar också fruktbarheten av att i kommande forskning låta 

diagnoser och sjukdomsdefinitioner vara en analytisk ingång till större samhälleliga politiska, 

kulturella och sociala faktorer och system. Man bör inte bara söka förstå hur problemen skapas i 

skärningspunkten av sociala och medicinska faktorer, utan också låta undersöka hur sociala och 

kulturella faktorer produceras och reproduceras genom medicinska problem. Hur påverkade till 

exempel mag- och tarmproblemets formulering tjänstemannaklassens självbild som en klass? Hur 

stort inflytande hade mag- och tarmproblemets referenser och associationer till bondesamhället 

och primitiva samhällen, på den allmänna synen på Sveriges förhållande till det moderna?  Hur 

påverkades debatterna om den yrkesverksamma kvinnan av magbesvärens inramning av 

oharmoniska familjemiljöer och telefonisters yrkessjukdomar?  

 I Faircloughs kritiska diskursteori är aktörers sociala praktik centralt för diskursernas 

utveckling, samtidigt är det svårt att utröna exakt hur samspelet mellan det diskursiva och den 

sociala praktiken fungerar. Jag har analyserat hur diskussioner i text formulerar magbesvär som 

ett medicinskt problem med kroppsliga, psykologiska och samhälleliga betydelser och min 

utgångspunkt är att de textuellt skapade diskurserna har betydelse för mötet mellan den sjuke och 

behandlaren. Hur väl diskurserna överensstämde med praktiken på de medicinska klinikerna 

skulle däremot förtjäna en kompletterande undersökning.  Medicinsk praktik baseras inte endast 

på textuell läsning, utan även på erfarenhet och möten med patienter och andra utövare. År 1979 

bildades Mag- och tarmförbundet som patientorganisation. Patientorganisationen försöker påverka 

vårdpolitiska riktningar som tas gällande bedömning och forskning kring besvären. Hur ställde de 

sig till de skiftande orsaksförklaringarna? 

Genom att analytiskt ställa representanter från olika grupper med olika föreställningar, 

värderingar och kunskapsformer emot varandra, kan man visa på komplexitet i sjukdomar och 

diagnoser. Detta visar att de olika tolkningarna inte bara innebar olika behandlingar för den sjuke, 

utan att de olika orsaksförklaringarna även innebar olika åskådningar av samhället och individen, 

vilket också bekräftar behållningen och vikten av att fortsätta granska sjukdomsbilder utifrån 



64 

 

innevarande premisser. Min undersökning visar, genom att peka på den mängd av skiftande 

föreställningar som kopplas till magproblemet, att dessa får avsevärd betydelse för synen på den 

sjuke och att sjukdomsbilden således har stor betydelse för patientgruppen. Är människan 

framför allt en biologisk, psykisk eller social människa? Olika orsaksförklaringar skapar helt 

skiftande sjukdomsbilder vilka är dömda att påverka de som bär på besvären. Poängen här är, för 

att återknyta till Hacking, att när dessa föreställningar uppstår, skapar de en verklighet som 

människor måste leva i och interagera med. Sprängkraften i och nyttan av att studera 

konstruktionen av sjukdomsbilder, är paradoxalt nog den kraftfulla verklighet de har utgjort och 

utgör för människan genom historien och in i vår samtid. 
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