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hör till hälsovårdspersonalens uppgifter, leder ett skuld-
beläggande och förenklande förhållningssätt sällan till 
önskat resultat.

Diskussionen kring levnadsvanor och ansvar är också 
problematisk på grund av en viss brist på konsekvens. 
Man kan fråga sig varför bara just dessa levnadsvanor är 
omdiskuterade. Hur någon lever beror också på annat 
än alkohol, tobak, mat och motion. Även om de lev-
nadsvanor som anknyter till dem korrelerar med olika 
åkommor, finns det också många andra faktorer som 
gör det. Det finns andra riskfyllda livsstilar. Människor 
kör bil och kolliderar, promenerar alltför snabbt på hala 
gator i dåliga skor och faller, och får ledskador när de 
löper maraton. 

Det verkar ändå orätt att föreslå att joggare och de an-
dra ovannämnda grupperna skulle tvingas betala mera 
för sin vård för att de själva har valt sitt öde. Vi är of-
tast delaktiga i något slags riskbeteende som kan bidra 
till vårt insjuknande. Å andra sidan insjuknar en del av 
dem som lever ”högriskliv” aldrig i någon allvarligare 
sjukdom.

Om man kräver en minskning av riskabla levnadsvanor, 
borde man eliminera en mängd andra riskfaktorer utö-
ver dem som figurerar i den konventionella ”livsstilsdis-
kussionen”. Men det är svårt att på längre sikt hoppas 
på ett samhälle där en minskning av de risker som 
hänför sig till våra levnadsvanor görs till det centrala. 
Rätten att ta risker – att åka snowboard eller motor-
cykel, berusa sig eller utbilda sig till filosof – uppfattas 
ju som ett grundelement i ett liberalt samhälle. Att vi 
skulle bedriva intensiv övervakning av de risker våra 
medmänniskor tar och vilka kostnader vi på så sätt kan 
tänkas åsamka varandra befordrar inte ett fritt och 
pluralistiskt samhälle.

Ansvarets många ansikten  

Även om det här framställs som mycket problematiskt 
att belägga individen med ansvar för sin hälsa betyder 
detta inte att det inte vore en god sak om människor tog 
ansvar för sin hälsa. Den avgörande frågan är vad man 
menar med ansvar. 

I den politiska åskådning som vill ställa individen till 
svars är synen på ansvar på många sätt förenklad. För 
det första ingår där en snäv koppling mellan ansvar och 
förtjänst: man tänker att de som känner ansvar 
är mera förtjänstfulla än de ansvarslösa. Den-
na tanke är kanske filosofiskt hållbar, men 
omöjlig att förverkliga i de mångfasetterade 
sammanhang vi i praktiken ställs inför. Det är 
helt enkelt omöjligt att veta exakt hur mycket 

ansvar en individ tar för sin hälsa: frågan kompliceras 
i alltför hög grad av bakgrundsfaktorer och de många 
omständigheter som inverkar på hälsan. 

Hälsa och funktionsförmåga inverkar i hög grad på 
en människas förmåga att leva ett meningsfullt liv. I 
många teorier om social rättvisa uppfattas hälsan som 
ett centralt samhällsvärde. Enligt detta synsätt är rätten 
till hälsa viktigare än förenklade uppfattningar om den 
sjuka människans ansvar för sin sjukdom. 

Det ligger också i samhällets intresse att ha omsorg om 
folkets hälsa, oberoende av vem som har ansvar för vad. 
Hälso- och sjukvården drar försorg om att befolkningen 
är arbetsförmögen, och medborgare som lever menings-
fulla liv mår bra. Ur denna synvinkel skulle det vara 
uppochnedvänt att försvåra tillgången till hälsovård för 
en del av dem som behöver den.

I den nuvarande hälsovårdsdebatten uppfattas ”ansvars-
tagande” för övrigt mycket snävt. Individen kan ta sitt 
ansvar på många olika sätt: t.ex. genom att ta hand om 
andra människor, genom att utföra ett betydelsefullt 
samhällsarbete eller genom att leva ekologiskt. Är en 
individ som omfattar ”de perfekta levnadsvanorna” men 
aktivt undviker att betala skatt en ansvarskännande 
samhällsmedlem eller en person som utnyttjar syste-
met?

”Hälsa” är likaså ett vidare begrepp än en fråga om vissa 
levnadsvanor. En människa kan vara frisk och välmåen-
de även om hans eller hennes levnadsvanor inte följer 
läroboken. Inom diskussionen kring livsstilsrådgivning 
har man konstaterat att man inte förändrar levnadsva-
nor genom att informera om dem eller anmärka på dem. 
Information bidrar inte till en människas resurser, och en 
livsstilsförändring kräver resurser – andliga, tidsmässiga 
eller ekonomiska.

Man borde rikta blicken mot hur man kan förbättra en 
persons förmåga att kontrollera sitt liv. Svaret innefattar 
många faktorer, från tillräcklig utkomst och möjligheten 
att påverka sin arbetstid och arbetsbörda, till adekvat 
hälsovård. Det är viktigt att människor känner att de 

har ansvar och uppfattar varandra som ansvar-
skännande. Detta bidrar till autonomi och tillit.

Johanna Ahola-Launonen, Helsinfors universitet 
& Aalto-universitetet, blev nyligen pol.dr i praktisk 
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”Låt maten bli din medicin” 
carl von linné och läkekonsten
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Carl von Linnés 186 dissertationer fungerar som kalej-
doskop både för en djupare inblick i det svenska 1700- 
talets läkekonst och psykosociala liv och som återspeg-
ling av medicinens hela europeiska historia. I mångt och 
mycket byggde Linné fortfarande på den antika läkekon-
sten – framför allt då ”husguden” Hippokrates. Avhand-
lingarna är intressanta eftersom ”auktor” står med ena 
foten i den gamla, thomistiska, världsbilden där medi-
cin, konst och teologi var tätt sammanbundna och med 
den andra lyft mot vetenskapsdisciplinernas framtida 
specialiserande. Förutom de specifika avhandlingarnas 
olika tematik skriver Linné in det medicinska tänkandets 
historia i sina texter så ofta det är möjligt. Han var lika 
djupt intresserad av vetenskapshistorien som av bota-
niken och medicinen. 

I nästan ett årtusende vilade läkekonsten på den gre-
kisk-antika grunden. Vi har fått lära oss att de arabiska 
vetenskapsmännen bevarade det antika arvet, men de-
ras egna bidrag till läkekonsten var också kreativa. Det 
som  ändå  enskilt  förändrade  perspektiven  och  gav 
medicinvetenskapen nya utvecklingsmöjligheter var i 
huvudsak två faktorer. Den ena var anatomiska upp-
täckter på 1500-och 1600-talen. Här är grundverket 
William Harveys Exercitatio anatomica de motu cordis 
et sanguinis in animali  från 1628. I och med Harveys 
undersökning om hjärtats och blodets rörelser hos dju-
ren öppnades nya spännande möjligheter att kombi-
nera fysiologi med anatomi. Ett viktigt svenskt bidrag 
blev Linnés föregångares, Olof Rudbecks, studier om 
lymfkärlsystemets betydelse (1653) – Sveriges första 
stora insats inom den medicinska disciplinen. 

Det andra enskilt viktiga bidraget till medicinens omväl-
vande utveckling var förstås mikroskopet och de möj-
ligheter instrumentet gav till detalj- och närstudier. Så 
tidigt som 1646 studerade jesuiten Athanasius Kircher 
blod från pestoffer och hittade däri ”små maskar”. Det 
troliga är att han, utan att veta det, faktiskt urskiljde de 
röda och vita blodcellerna och inte själva ”pestagen-
ten” Yersinia pestis-bacteria. För Linnés passionerade in-
sektintresse öppnade mikroskopet den osynliga världen, 
kryllande av dessa ”naturens minsta, föraktade, men 
mest betydelsefulla individer”. Redan under sin tid i Lei-
den fick Linné möjlighet att använda J. N. Lieberkühns 
(en av 1700-talets mest framstående anatomer) egen-
händigt tillverkade mikroskop.  

Sverige fanns alltså på den internationella medicinska 
kartan redan innan Carl von Linné trädde in på sce-
nen. Två andra läkare, samtida med Linné och viktiga 
spar ringpartners, var barnläkaren Nils Rosén von Rosen
stein och arkiatern (ledande läkare, hovmedicus) Abra
ham Bäck. Den förres banbrytande insats var sänkan-
det av den höga dödligheten i 1700-talets Sverige (50 
procent nådde aldrig vuxen ålder) genom att undervisa 
om nödvändigheten av god hygien, lång amningstid, nä-
ringsrik föda och vikten av rikligt och regelbundet intag 
av rent vatten. I sina många skrifter om hygienens och 
dietens absolut grundläggande betydelse  ser vi hur 
Linné ivrar för samma sak under hela sitt verksamma 
liv. Tack vare de bådas enträgna upplysningsarbete om-
nämndes Sverige under 1700-talet som Europas mest hy-
gieniska samhälle.  

Linnés dietiska råd liknar dem som möter oss i dagens 
hälsotänk: undvik kött och för mycket salt. Välj i stället 
bär, grönsaker, frön och nötter. Denna vegetarianska 
(nästan veganska) hållning grundar han på både den 
bibliska skapelseberättelsen och ”de gamla brahminer-
nas” livsstil. Var måttfull med alkohol. Undvik alltför 
mycket stillasittande. Rör dig åtminstone en timme, helst 
mer, varje dag. Det sistnämnda är intressant. Trots att 
Linné, en av tidernas mest produktiva intellektuella gi-
ganter, levde för sin forskning, så varnade han ständigt 
för stillasittandets hälsofaror.  

Linnés bidrag inom medicinens fält var många. Här kan 
bara en svepande översikt göras. Komprimerat kan vi 
säga att han ständigt kretsade kring två områden: genera 
morborum (katalogisering av sjukdomar) och systema 
morborum  (patologi, diagnostisering). Själv skrev Lin-
né sitt doktorsarbete i Holland om intermittenta (åter-
kommande) febrar. Uppenbarligen var dessa febrar, som 
sjukdom i sig, ett svårlösligt problem under Linnés tid. 
Den enda sjukdom Linné omnämner där febern är ett 
sjukdomssymptom är malaria, ”frossan”, som var känd i 

Sverige sedan 1500-talet. Orsaken till de intermittenta 
febrarna var, enligt Linné, giftiga element i partiklar i 
leran i vattnet. Giftet kunde ta sig in i människokroppen 
på många olika sätt. Botemedlet var, enligt Linné, att 
öppna och vidga porerna med varmt vatten för att rena 
kroppen från de giftiga elementen. 

Linnés sinne för upplysningens logistik laddade hans 
engagemang för  grundläggande medicinsk allmän-
bildning också bland prästerna. Bristen på läkare gjor-
de att prästerskapet ofta blev ett slags första hjälp-
arbetare runtomkring i landet. På det sättet, indirekt 
genom Linnés undervisning, nådde läkekonsten ut i 
bygderna. I det sammanhanget ivrade Linné också för 
utgivning av s.k. husapotek, som skulle erbjuda snabbt 
tillgängliga instruktioner och råd för envar som inte 
hade möjlighet att konsultera läkare. I Åbo tillkom just 
ett sådant ”husapotek” 1759 tack vare linnélärjungen 
och läkaren Johan von Haartman: Tydelig underrät-
telse om de mäst gångbara sjukdomarnas kännande 
och motande, genom lätta och enfaldiga hus-medel. 
I Österbotten spred en annan linnelärjunge, Rudolph 
Hast, Linnés farmakologiska kunskaper. Tack vare Has-
ts ympningsarbete mot smittkoppor minskade barn-
dödligheten rejält. Mellan 1768-1784 ympades över 
15 000 österbottniska barn. Ympning, variolisation, var 
föregångare till vaccinet, där smittkoppssekret fördes 
in i kroppen genom en rispa i huden. Metoden är av 
gammalt asiatiskt ursprung. 

Också inom farmakologin hittar vi en stor företräda-
re till Linné: kemisten Urban Hiärne  (1641-1724), sin 
tids kunskapsgigant med ett bibliotek på 3500 volymer. 
Hans ”Hiärnes beska droppar” ansågs  inte bara som 
ett allverkande läkemedel utan troddes t.o.m. kunna 
förlänga livet. Själv blev Hiärne 83 år gammal och fick 
26 barn med olika fruar, så kanske livselexiret fung-
erade? Dropparna bestod av saffran, kinesisk rabarber, 
baggsöta, lärkträdssvamp och teriak (en blandning av 
bl.a. kardemumma, opium, valeriana och myrra). Hiärne 
var djupt intresserad av både det ockulta och alkemi. 
Kvicksilver, salt och svavel var, enligt alkemisterna, de 
livsuppehållande krafterna. 

Farmakologin utvecklades enormt genom Linnés utrens-
ningsarbete av vidskepliga och verkningslösa läkeme-
del. Linnés bärande tanke här (inspirerad av bl.a Hip-
pokrates) var satsningen på enkla medicinprodukter 
framom s.k. ”composita”. Om man mixade alltför ivrigt, 
menade Linné, blev det omöjligt i efterhand att avgöra 
exakt vilken ingrediens som hade varit verksam ifall 
patienten tillfrisknade – och tvärtom vilken komponent 
som hade haft fatala följder. Den populära ”signatur-
läran” hade länge levt envist kvar, d.v.s. tron att man 

kunde hitta läkemedel mot en viss sjukdom i en växt som 
till det yttre liknade det kroppsorgan som hade drab-
bats av sjukdom. Mot huvudvärk ansågs t.ex. blomkål 
vara effektivt. Helt fri från vidskepliga tankar var Linné 
ändå inte men Pharmacopoea svecica (1775), som del-
vis bär hans signum efter ett livslångt samarbete med den 
huvudansvarige Abraham Bäck, har ändå en för tiden 
vetenskaplig fräschör.  De vidskepliga kvardröjande 
inslagen är ändå tillräckligt många för att läsningen 
av vissa dissertationer kan vara underhållande, ibland 
nästan komisk. 

Före och under Linnés tid talade man om ”vires”, d.v.s. 
växternas dygder, när man syftade på de olika örternas 
medicinska kapacitet. Kring 1800 var de flesta ändå eni-
ga om att ”dygderna” handlade om kemiskt verksamma 
substanser. I takt med den organiska kemins utveckling 
blev det möjligt att isolera de medicinskt verksamma 
substanserna i de gamla medicinalväxterna. Därefter 
tog den farmakologiska verksamhet vi känner i dag fart, 
d.v.s. framställningen av farmakologiska substanser. 

Botanikern Carl von Linné satte sig bestämt på tvären 
mot den framväxande kirurgins införlivande med den 
medicinska professionen. Linnés fokus som läkare låg 
på förebyggande arbete (”låt maten bli din medicin”). 
Kirurgin såg hans enbart som ett praktiskt hantverk, 
som skulle användas först när läkekonsten hade miss-
lyckats. Som botaniker menade han dessutom att Gud 
hade skänkt människan hela det apotek hon behövde 
i naturen. Det gällde bara att hitta det verksamma bo-
temedlet mot varje enskild sjukdom. Den stora dröm-
men var att hitta panacea, ett allomfattande medel 
som kunde bekämpa så många sjukdomar som möjligt.  
En bra panaceakandidat, enligt Linné, var quinquina   
(cinchona, kinabark). Småningom fick Linné förstås se 
sig förbigången av tidens snabba framfart vartefter 
kirurgin utvecklades i samklang med det medicinska 
tänkandet.  

Trots sitt envisa motstånd mot kirurgin som en del av 
medicinvetenskapen uppskattade Linné storligen Sve-
riges förste professionelle kirurg, Olof af Acrel. Acrels 
huvudverk, Chirugiske händelser (1759), lovordades av 
Linné som ”en juvel” full av ”härlige observationer”. 

I ett annat, då  högkänsligt ämne, var Linné  däre-
mot framsynt fördomsfri. Att människan och aporna 
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tillhör varandra familjärt var inget genetiskt problem för 
honom i biologisk bemärkelse – även om vi idag enligt 
våra kunskaper, som den molekylära klockan antyder, 
vill skilja oss själva från schimpanserna. (”Molekylära 
klockor” fås när man jämför arvsmassan hos olika arter 
för att kunna precisera mer exakta släktskapsförhål-
landen dem emellan). Nej, Linnés problem handlade 
endast om religiös korrekthet. Han konstaterade att 

”för honom fick människan gärna klassificeras taxono-
miskt på familjenivå med aporna”. Däremot skulle det 
bli lite teologiskt invecklat, skrev han humoristiskt, att 
förklara varför Gud sände sin son för att frälsa också tro-
glodyten, d.v.s. hominiderna”! Den frejdiga hållningen 
gav honom förstås problem med kyrkliga auktoriteter. 

Linnés fysikoteologiska syn genomsyrade hela hans ve-
tenskapliga tänkande. I naturen har skaparen gett oss 
sitt alfabet. Vår uppgift är att läsa och tyda skriften så 
väl som möjligt. Idéhistoriskt är hans koppling mellan 
teologi och vetenskap intressant, men vi har ofta ställt 
oss frågan i hur hög grad det tänkandet blev ett fängel-
se. Prästsonen Linné var flera gånger och nosade nyfi-
ket kring det som sedan Charles Darwin (han kunde sin 
Linné) framlade, men han drog sig alltid snabbt tillba-
ka. Linné utgångstanke var att skaparen i begynnelsen 
hade skapat alla arter som fanns, d.v.s. inga nya tillkom 
under utvecklingens gång – förutom mutationer. 

Ett viktigt linneanskt bidrag till både medicinen och 
samhällsutvecklingen  har  länge  varit  undanskymt. I 
otaliga skrifter och i otaliga timmar av tankar ägna-
de sig Linné åt kvinnohälsan. Han betonade vikten av 
mödrarnas amning av sina barn – inte bara rent hälso-
mässigt utan också för att kärleksbanden skulle kny-
tas starkare. Han svämmar över av goda råd hur den 
havande kvinnan skall skötas om på bästa sätt. Aktiv 
rörelse och fysisk konditions är grundläggande.  I frå-
gor om barnuppfostran har han en fri och kärleksfull 
rousseansk hållning. Linnés stora kärlek till barnen och 
djuren är en gripande läsning. 

Även här hade Linné en viktig föregångare, nämligen 
Johan von Hoorn (1662-1724). Med honom grundades 
den vetenskapliga obstetriken i Sverige. Han såg till att 
landet fick ett organiserat barnmorskeväsende, åtmins-
tone i de större städerna. Hans främsta arbete var Den 
swenska Wäl-öfwade Jord-Gumman (1697). von Hoorns 
obstetrik var tveklöst grundad på de främsta natur-
vetenskapliga kunskaper som var tillgängliga i detta 
ämne kring 1700. 

Men omhuldandet av kvinnor och barn var inte 
bara en fråga om kärleksfull välvilja hos Lin-
né. Det handlade lika mycket om hans sam-
hällsekonomiska tankar. Grunden i byggandet 
av friska samhällen ligger i att göra miljön så 
bra som möjligt för kvinnor och barn. I dem vilar 
framtiden. Han skulle antagligen anse att vår tids 
nedmontering av förlossningskliniker är rena ga-
lenskapen. Så viktig var den frågan för honom. 

Linné hade överlag en stark tilltro till kvinnor. 
Under sina många resor runtom i Sverige mis-

sade han nästan aldrig att lyssna till de gamla kvinnor-
nas insikter om örter och deras verkan, en kunskap tra-
derad genom seklers gång. Han ansåg att botaniken var 
ett synnerligen lämpligt kunskapsområde för kvinnor.  

Det kanske allra intressantaste i Linnés syn på samspelet 
kvinnligt-manligt i allt levande finner vi i hans teori om 
märgen (det kvinnliga) och barken (det manliga). Den 
livsbärande substansen i allt ligger i märgen och ärvs 
längs moderssidan. Linné ansåg att själva livscentret i 
allt levande vilade i det kvinnliga. Den ”vestaliska eld” 
som antändes i den första mänskliga varelsen ärvdes 
från urmodern. Den fortsätter att ”brinna” från släkte 
till släkte genom den kvinnliga livsprincipen (märgen 
som består av hela nervsystemet, hjärnan, ryggmärgen). 
Genom ägget överförs livskraften från modern till av-
komman.   

Det finns ändå en betydligt enklare och kanske mer läs-
lustfylld genväg till att fördjupa sig i medicinens historia 
från antiken till dagens värld än att läsa de linneanska 
dissertationerna. Nils Uddenbergs nyutkomna och im-
ponerande verk Lidande och läkedom erbjuder en djup 
och diger insikt i medicinens historia. Liksom läkaren 
Linné alltid körde på dubbelspåret läkarprofession och 
idé- och vetenskapshistoria har hans efterkommande, 
Nils Uddenberg, samma intresse och förutsättningar 
att förena de båda. Uddenbergs bidrag är fylligt och 
efterlängtat. Dessa 800 sidor i två band är ett impone-
rande storverk, som ger en intresserad läsare allt vad 
hon behöver veta. Ett annat värdefullt boktips är samma 
psykiatriprofessors tidigare verk om galenskapens his-
toria: Linné och mentalsjukdomarna (2012). 

Uddenbergs gedigna idéhistoriska verk omfattar en-
bart den europeiska medicinhistorien. Samma kan 
sägas om Linnés utblick. Hans apostlars världsvida 
jakt på läkemedelsplantor stötte på patrull i det då 
medicinskt avancerade Kina.  Den första kinesiska 
farmakopén, med tusen recept i tjugo böcker, utkom 
redan under Shung-dynastin på 1000-talet. Linné ver-
kar ha varit helt ovetande om tidens kanske största 
verk, Bencao Gangmu, som sammanfattar 800 medi-
cinska skrifter  (11096 preskriptioner, varav 8000 var 
nya upptäckter). Detta kinesiska compendium av ”ma-
teria medica” stod färdigt 1578, utgavs 1596 och fanns 
redan på 1700-talet tillgängligt i franska, tyska och 
ryska översättningar. P. Michail Boym hade redan 1656 
utgett sin latinska översättning, Flora chinensis, i Wien. 

År 1676 utkom verket i Milano.  

Linnés uppenbara okunskap om den kinesiska 
läkekonsten, trots tillgängligheten i samti-
da översättningar i Europa, visar kanske att 
sträckan mellan Leiden (Linnés alma mater) 

och Sverige syns ha varit betydligt kortare än 
den mellan Leiden och Wien. 

Carina Nynäs (FD och författare) & Lars Bergquist 
(författare och diplomat) har gett ut boken  
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