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Abstract
This dissertation in the history of science and ideas studies the Swedish dental 
amalgam controversy in the late 20th century. Erupting in the early 1980s, the 
controversy concerned the issue of whether mercury containing dental amalgams 
could poison those who had had their teeth filled, or whether the many patients 
making such claims were in fact suffering from stress, unresolved trauma, or 
other illnesses. Combining a contextualizing medical history approach with ana-
lytical concepts from STS and media studies, the dissertation examines how the 
controversy challenged and redrew cultural boundaries between science and 
other forms of knowledge, between science and politics, and between medicine 
and society more broadly.
 The notion of co-production of science and social order guides the overall ana-
lysis, whereas concepts of boundary-work and biocommunicability help direct 
the analysis towards contexts where claims of legitimate medical knowledge are 
made and communicated.
 One main finding of the dissertation is that the controversy was highly signi-
ficant in channelling the epistemic practises and the social credos of the new 
social and environmental movements into organised medicine. The study also 
indicates that the amalgam controversy functioned as a blueprint for the way 
that subsequent controversies were handled publicly and discussed in the media. 
Furthermore, the media did not just function as platforms for actors involved, 
but were key actors in their own right, as news reports co-produced some of the 
controversy´s most salient epistemological arguments. Lastly, the dissertation 
concludes that these processes paved the way for altered understandings of amal-
gam, dentistry, health, knowledge, and patienthood. 
 The results point toward a need for further research into the rise of the Swedish 
patient-consumer in the late modern period, particularly with regards to the active 
role of patients themselves, and to new ways of connecting the historical study of 
contested illnesses, diffuse symptoms and mediated scientific controversies.

Keywords
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Förord och tack

När människor frågar hur jag kom på ämnet för den här avhandlingen, 
brukar jag svara ungefär så här: 
 Det började med att jag blev öm i tandköttet. Jag sökte mig till Folk-
tandvården, som remitterade mig till Tandläkarhögskolan på Norrlands 
Universitetssjukhus. Jag hade parodontit. Det vill säga tandlossning. Det 
vill säga: om jag inte ville tappa mina tänder skulle jag från och med nu 
och för all framtid få finna mig i att regelbundet underkasta mig invasiva 
och obehagliga behandlingar med surrande instrument som utan pardon 
letar upp och förgör tandsten nere i fickorna mellan mina tänder och 
mitt tandkött. 
 Medan detta skedde var jag i full färd med att läsa magisterkursen 
i  idéhistoria. Det skulle väljas uppsatsämne, och jag var minst sagt vill-
rådig. Men så kom det till mig, en dag på Tandläkarhögskolan. »Här«, 
tänkte jag när jag låg där och försökte låtsas att det inte gjorde ont, »i den 
här stolen, förenas ju faktiskt ett helt nystan av intressanta idéhistoriska 
trådar. Vetenskap, teknik och medicin möter välfärdsstat, paternalism 
och hälsouppfostran. Medborgaren möter staten. Alla möter de tand-
läkarprofessionen.« 
 Sagt och gjort, tandvård fick det bli. Uppsatsen handlade om vatten-
fluoridering och tandvårdspolitik i 1950-talets Sverige. Och sedan blev det 
en doktorandansökan på en forskningsplan om amalgamkontro versen. 
 Ungefär så brukar jag svara. Sedan brukar jag tillägga: »Ja så du ser ju, 
jag har ju redan förordet till avhandlingen klart.«
 Det har emellertid hänt en del sedan den där gången i tandläkarstolen. 
Så förordet, inser jag nu dagen före tryckdeadline, är inte alls klart. 
 Christer, som huvudhandledare har du med tydlighet och fast hand 
visat vägen från allra första början. Med din enorma akademiska beläsen-
het och djupa inblick i denna förunderliga best vi kallar för universi-
tetet, har du varit en ovärderlig resurs i allt jag tagit mig för. Du har 
dessutom alltid, till och med efter att du blev dekan sommaren 2021, haft 
dörren på vid gavel och med vändande post returnerat mina texter fulla 
av insiktsfulla kommentarer, överstrukna tankstreck och uppstramade 
referenser. Tack för allt!
 Erland, du har varit en bihandledare av ädlaste sort. Alltid tillgänglig 
och alltid pratglad. Till dig har jag kommit med lösa tankar, halvkläckta 
idéer, försiktiga funderingar och ibland rena dumheter. Du har alltid 
hängt med på resan och följt mina tankar, för att sedan så småningom 
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förse dem med tömmar och styra in dem på närmsta stig. Dessutom har 
du lärt mig (gång på gång) att alltid säga det viktigaste först. Tack!
 Jenny, min livscoach och extrahandledare. Du har inte varit min 
handledare på pappret, men du har gett av din tid i överflöd sedan dag 
ett. Du har läst och kommenterat nästan allt jag skrivit, och när förut-
sättningarna förändrats under det sista halvåret, har du klivit in och 
hjälpt till att dra lasset i mål. Det var ju också du som en gång i tiden 
övertygade mig om att det här skulle vara en bra idé. För det är jag evigt 
tacksam, liksom för otaliga indiska luncher, kafferaster, skypechattar, 
musiktips, skratt, Bishop’s-burgare, pedagogiska utvecklingssamtal och 
för att du alltid säger åt mig när jag formulerar mig oklart. Tack!
 Idéhistoria i Umeå har varit mitt akademiska hem under hela avhand-
lingsarbetet. Det är ett privilegium att ha fått vistas i ett sådant stimule-
rande och utmanande sammanhang i så många år, och jag hoppas att det 
kan få fortsätta så även framöver. Peter, Julia, Janina, Tabea, Hanna, 
Daniel, Jacob, Pär, Tora, Åsa B, Lena och Kjell – tack! 
 Idag, samtidigt som jag skriver det här, talar en viss sociala medier- 
plattform om för mig att det var exakt tio år sedan jag först satte min fot 
på campus i Umeå. Det var första dagen på Idéhistoria A, och inte hade jag 
väl kunnat tro att det skulle visa sig så livsavgörande. Jag var ju bara där för 
att ha något att göra i en termin innan jag skulle börja läsa till journalist, 
som var det jag egentligen tänkte bli. Aldrig hade jag blivit så uppslukad 
och fascinerad som jag blev, om det inte varit för alla fantastiska lärare på 
den idéhistoriska grundutbildningen. Vissa är kvar, andra har bytt jobb 
eller på andra sätt gått vidare i livet, och några har sorgligt nog lämnat 
jordelivet sedan den där dagen i januari 2012, men alla var ni med och 
 öppnade mina ögon för idéhistoriens kraft och tjusning: Bosse, Moham-
mad, Björn, Åsa A, Pär, Tora och Finn Arne – tack! Ett extra stort tack vill 
jag rikta till Pär, som med sina intressanta föreläsningar och smittande 
 entusiasm inför allsköns naturalhistoriska, lantbrukstekniska och andra 
ämnen var den som verkligen fick mig att stanna kvar på grund utbild-
ningen längre än det var tänkt. 
 Doktoranderfarenheten är en omvälvande process. Utvecklande, ögon-
öppnande och fantastiskt rik. Den kan också stundtals vara både för-
virrande och skrämmande. Den blir i alla händelser lättare att både navi-
gera och njuta av om man kan dela den. Det större doktorandkollektivet 
på institutionen och på fakulteten har varit ovärderligt. Ingen nämnd, 
ingen glömd – tack alla!
 Det blir också betydligt lättare att doktorera om man kan fokusera på 
det man ska göra medan allt runtomkring liksom bara flyter på av sig 
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självt. Det har det gjort tack vare Institutionen för idé- och samhälls-
studier, vars ledning och administration är ett väloljat maskineri utan 
motstycke. Tack!
 Flera personer har läst och kommenterat de texter jag vid olika till-
fällen lagt fram på högre seminariet i historia och idéhistoria, och på så 
sätt gjort dem mycket bättre. Tack för era insatser Peter, Jenny, Julia, 
Anna, Glenn och Hanna.
 Jag har också tre Marior att tacka för hur den här avhandlingen blev 
till slut. Maria Björkman läste ett vilsekommet mittseminariemanus och 
satte på ett ögonöppnande sätt fingret på både dess förtjänster och 
 brister. Tack! Maria Josephson har, mestadels ovetandes, skuggat texten 
från början till slut. I varje nytt fält jag vandrat in på längs vägen, från de 
svårmätbara symptomen via de medicinska kontroverserna till patient-
organisationerna, har det funnits en text av Maria att tänka med och ta 
spjärn emot. Som pricken över i kom du till Umeå i september 2021 och 
opponerade på mitt slutseminarium. »Våga driva din egen linje« sa du, 
och det har jag nu försökt så gott jag kunnat. Det var också i våra diskus-
sioner under seminariet som ordet gränssjuklighet först dök upp. Tack 
för allt! En Maria kvar, alltså. Maria Persson – svärmor, illustratör och 
formgivare extraordinaire: tack för en finare bok än jag någonsin kunnat 
drömma om! 
 Tack också, till Maria igen och till svärfar Ingemar Larsson för upp-
muntran, avlastning och heroiska barnvaktsinsatser under åren som 
gått. Tack till mamma Marie och pappa Rikard hemma i Linköping, för 
hejarop och uppmuntran, och för att jag är jag. 
 Till mina underbara, kloka och eftertänksamma barn Otto, Valter och 
Betty: tack för att ni är ni, för att ni utmanar mig, berikar mitt liv på alla 
möjliga sätt och för att ni har varit en paus från mitt eget huvud när jag 
behövt det som mest. 
 Och så, till sist. Elin. För allt du gör och allt du är. Du är allt och utan 
dig är jag inget. 

från covidkarantänen på ersboda 
24 januari 2022

Jonatan Samuelsson
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Inledning
Året är 1981. Den lilla skara demonstranter som samlats utanför mäss-
hallen i Älvsjö är klädda i kappor, mössor och halsdukar till skydd mot 
novemberkylan. En fotograf från Dagens Nyheter fångar två av dem – den 
ena är den rikskända tandläkaren och societetsdamen Alice Timander – 
på bild.1 De visar upp sina plakat, med budskap som »Skandal!«, »Stoppa 
folkförgiftningen!« och »Giftfri tandvård bästa friskvård«. Inne i mäss-
hallarna pågår den Odontologiska riksstämman, arrangerad årligen sedan 
1964 av Svenska Tandläkare-Sällskapet. Hur kom det sig att tandläkare på 
kongress möttes av protester och pressuppbåd? Vilka var det som protes-
terade och varför? Vad säger tilldragelsen om det samhälle och den tid 
som var? Vilka föreställningar och idéer var det som var i svang?

1 Elisabeth Grundström, »Oral galvanism unikt fenomen«, Dagens Nyheter,  
20 november 1981.

Figur 1. Demonstranter utanför Odontologiska riksstämman i Älvsjö 1981. 
Till vänster står Alice Timander. Dagens Nyheter 20 november 1981. Foto: Roland Jansson/DN



14

 Den här avhandlingen handlar om den svenska amalgamkontro versen. 
Närmare bestämt hur ett kvicksilverhaltigt tandlagningsmaterial – det 
i  särklass mest använda under de senaste 100 åren – under 1900-talets 
sista decennier kom att bli föremål för en intensiv och uppskruvad 
vetenskaplig, medicinsk och offentlig debatt. Kontroversen handlade 
i  första hand om huruvida den som fått sina tänder lagade med amalgam 
löpte risk att bli kvicksilverförgiftad eller inte. Att kvicksilver lämnade 
fyllningarna och tog sig in i amalgambärarnas kroppar blev experterna 
snart överens om, men frågan var hur mycket det rörde sig om och vid 
vilka nivåer det blev farligt. Stod Sverige, och i så fall hela världen (amal-
gam dominerade som tandlagningsmaterial även globalt, och gör så än 
idag), inför en katastrof, en »folkförgiftning« som kvinnan utanför mäss-
lokalerna i Älvsjö uttryckt det på sitt plakat? Eller var det egentligen 
frågan om något helt annat? Kanske var det snarare så att patienterna 
i  själva verket led av stress eller andra psykiska påfrestningar, men att 
dessa visade sig som både kroppsliga och psykiska symptom – värk, yrsel, 
utmattning, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter et cetera. Kanske 
var amalgamet helt enkelt oskyldigt anklagat? 
 I amalgamfrågan stod vetenskapliga experter mot experter. Även poli-
tik, myndigheter och rättsapparaten drogs in i kontroversen med utred-
ningar och rättsprocesser. Som framkommit var också de patienter som 
ansåg sig drabbade i högsta grad aktiva i debatten. Detta blev också en 
medialiserad kontrovers, där medier av olika slag förstärkte motsätt-
ningarna och kommunicerade fakta, berättelser och olika ståndpunkter. 
Debatten om amalgamet var med andra ord en mångfacetterad och 
gränsöverskridande medicinsk kontrovers. 
 Inom forskningsfältet STS (Science and Technology Studies) finns en 
lång tradition av att undersöka vetenskapliga och medicinska offentliga 
debatter som kontroverser. I sin bok om elöverkänslighetsdebatten i Sve-
rige, betonar sociologerna Thomas Brante och Helena Norman vikten av 
en så kallat symmetrisk analysmetod, där kontroversers olika läger eller 
sidor studeras och förklaras med hjälp av samma typ av faktorer.2 För-
fattarna lyfter fram hur motstående vetenskapliga uppfattningar ingår 
i  större kognitiva och sociala nät av världsbilder, intressen och sociala 
eller institutionella kopplingar. Vid amalgamkontroversens inledning 
i  slutet av 1970-talet hade det blivit legitimt att kritisera sjukvården, som 

2 Thomas Brante och Helena Norman, Epidemisk masspsykos eller reell risk?   
En sociologisk studie av kontroversen kring elöverkänslighet (Stockholm & Stehag: 
Symposion, 1995).
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vissa ansåg stod för en hyperrationaliserad och instrumentell syn på 
människa, sjukdom och vård. En hel del av kritiken bars fram av olika 
sociala rörelser i kölvattnet av miljö-, freds- och kvinnorörelsernas fram-
trädande under den mytomspunna 68-eran. Patientföreningen Tand-
vårdsskadeförbundet, i vilken de som ansågs sig drabbade av amalgamet 
organiserade sig, kan ur det perspektivet ses som en institutionell mani-
festation och bas för en världsbild – en natur- och samhällssyn – där 
amalgamet tolkades som giftigt och otjänligt som tandlagningsmaterial. 
På motsvarande sätt skulle då den svenska tandvården – den offentliga 
tandvårdsorganisationen tillsammans med tandläkarnas professionella 
sammanslutningar och universitetens tandläkarhögskolor och odonto-
logiska fakulteter – framstå som en institution vars världsbild och starka 
samhällsposition utmanades av anklagelserna mot amalgamet. 
 Brante och Norman beskriver uppkomsten och konsolideringen av 
två vetenskapliga sub-paradigm, där elöverkänslighetsproblemet angreps 
antingen som ett bio-elektriskt eller som ett socialpsykologiskt feno-
men. Överfört på amalgam skulle beteckningarna biokemiskt respek-
tive socialpsykologiskt kunna användas för att beskriva hur forskningen 
om amalgamsjuka människor utvecklades inom två motstående läger. 
En sådan ansats fokuserar på kunskapsanspråken i sig, hur dessa är for-
mulerade, uppbyggda och sammanlänkade, och kan ge värdefulla insik-
ter om kontroversen. 
 Risken är dock att bilden av kontroversen blir alltför förenklad. Vad 
händer med modellen med de stelnade paradigmen när aktörer intar 
mellanpositioner eller rör sig mellan olika ståndpunkter och perspektiv? 
När paradigmen förskjuts, förflyttas och debatteras i det offentliga? 
Sociologen Thomas F. Gieryn använder begreppet gränsdragningsarbete 
– boundary-work – för att analysera hur vetenskaplig legitimitet skapas 
och upprätthålls i samhället.3 Genom att studera hur forskare och andra 
aktörer skapar, upprätthåller och omförhandlar gränser i det sociokultu-
rella landskapet – mellan vetenskapsområden, mellan vetenskap och 
andra kunskapsformer, mellan vetenskap och samhälle – flyttas fokus 
från kunskapens produktion till dess användning och legitimering. Vad 
blev följden av att forskning om tandlangningsmaterialens hållfasthet 
och beständighet gick från att vara en intern odontologisk angelägenhet 
till att bli en samhällsfråga och en fråga för andra vetenskaper? Vad 
hände när etablerade vetenskapliga sätt att producera och validera 

3 Thomas F. Gieryn, Cultural Boundaries of Science. Credibility on the Line 
(Chicago: University of Chicago Press, 1999).
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 kunskap ställdes mot organiserade patienters erfarenhets- och upp  le-
velse  base rade kunskapsanspråk? 
 När gränserna mellan former av kunskap flyttas och tänjs, och när 
vetenskap möter samhälle, omformas och omformuleras kunskapen och 
samhället samtligt och i samspel med varandra, i den process STS- 
forskaren Sheila Jasanoff kallat för samproduktion.4 Forskning om amal-
gam och kvicksilver svarade på samhälleliga behov, vilka i sin tur  formats 
av såväl vetenskapliga som sociala processer. Sam produk tionsperspektivet 
inbjuder till reflektion kring hur denna process fungerar, genom att 
utmana antagandet att de sociokulturella sfärer vi kallar vetenskap och 
samhälle är tydligt avgränsade i förhållande till varandra. Med dess hjälp 
blir det möjligt att ställa frågor om hur amalgamkontroversen bidrog till 
att samtidigt belysa och omvandla medicinsk kunskap och vetenskap, 
sociala och vetenskapliga institutioner, samt gemensamma föreställ-
ningar om kunskap, sjukdom, patientskap och medborgarskap. 
 De STS-orienterade perspektiven har under senare år blivit allt van-
ligare inom kulturhistoriskt orienterad medicinhistoria.5 Greppet har 
bland annat lyfts fram som ett sätt att överbrygga några av de begräns-
ningar som respektive forskningstradition är behäftade med. Å ena sidan, 
som medicinhistorikern Maria Josephson argumenterat, kan en medi cin-
historiskt underbyggd analys vidga det samproduktionsinriktade studiet 
av medicinska kontroverser, som annars tenderat att beakta förhållande-
vis snäva historiska kontexter.6 Å andra sidan har historiker som   Chri stina 
Benninghaus och Peter Skagius visat hur STS-fältets symmetriska ambi-
tioner och aktörsinriktade förklaringsmodeller kan fungera som motvikt 
mot en kritisk tendens inom främst foucaultianskt inspirerad kultur- 
och medicinhistoria, där medicinsk vetenskap och praktik ibland nästan 

4 Sheila Jasanoff, red., States of Knowledge. The Co-Production of Science and Social 
Order, 1st paperback ed. (Abingdon: Routledge, 2006).

5 Se t.ex. Christer Nordlund, Hormones of Life. Endocrinology, the Pharmaceutical 
Industry, and the Dream of a Remedy for Sterility, 1930–1970 (Sagamore Beach: 
Science History Publications, 2011); Maria Björk, »Kalvbrässkontroversen. 
Veterinärmedicinaren Elis Sandberg, cancermedlet THX och skolmedicinen 
i  Sverige från 1952 till 1989«, Lychnos, 2016, 129–54; Annelie Drakman, När 
kroppen slöt sig och blev fast. Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin 
övergavs vid 1800-talets mitt (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2018); Peter 
Skagius, Den offentliga ohälsan. En historisk studie av barnpsykologi och -psykiatri 
sk media 1968–2008 (Linköping: Linköpings universitet, 2020); Morag Ramsey, 
The Swedish Abortion Pill. Co-Producing Medical Abortion and Values, ca. 
1965–1992 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021).

6 Björk, »Kalvbrässkontroversen«, 130.
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uteslutande betraktats som makt- och kontrollredskap, med en kritisk 
och närmast avvisande hållning gentemot historiens läkare och forskare 
som följd.7 
 De medicinhistoriska och STS-influerade perspektiven har det  gemen-
samt att de på olika sätt handlar om att förstå hur kunskap och idéer 
fungerar och förändras när de rör sig mellan och genom olika samman-
hang. Ett tredje fält som berört liknande frågeställningar är det medie-
vetenskapliga. Bland de som försvarade amalgamet som tand lag nings-
material fanns de som menade att problemet i första hand var ett 
kommunikationsproblem, och att den stora boven var okritisk och 
sensa tionslysten medierapportering, eller att forskare gick direkt till 
pressen med sina resultat i stället för att publicera sig inom det gängse 
peer review-systemet. De organiserade patienterna kunde samtidigt 
både hylla massmedierna för att ha gett de amalgamskadade en röst, och 
klandra dem för att gå maktens och etablissemangets ärenden. Den sam-
lade pressrapporteringen är ett sätt att få syn på kontroversen som feno-
men. Följande graf över sökresultat från Kungliga bibliotekets digitali-
serade pressbestånd är ett av flera sätt att visualisera den offentliga 
diskursen om amalgamet. 

Men det är mer än bara en bild. Hur medier representerade och tolkade 
kontroversen och kunskapen om amalgamet var en del i själva kontro-
versen. Förhållandet mellan medicin och olika medieformer har stude-
rats med kultur- och idéhistoriska glasögon under en längre tid.8 Ändå är 

7 Christina Benninghaus, »Beyond Constructivism? Gender, Medicine and the 
Early History of Sperm Analysis, Germany 1870–1900«, Gender & History 24,   
nr 3 (2012): 647–76; Skagius, Den offentliga ohälsan, 15–19.

8 För en översikt, se Solveig Jülich, »Transdisciplinära varianter och strategier. 
Mediehistoria möter medicinhistoria«, i Återkopplingar, red. Marie Cronqvist, 

Figur 2. En bild av amalgamkontroversen. Sökresultat från Kungliga bibliotekets pressdatabas 
Svenska dagstidningar (http://tidningar.kb.se) 2021-03-19.
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det först på senare år som mer traditionella massmedier och journalistik 
på allvar börjat fånga svenska medicinhistorikers intresse.9 
 Så vad gör journalister och medier med och i medicinska fenomen och 
kontroverser? Med Jasanoffs samproduktion som utgångspunkt, hävdar 
antropologerna Charles L. Briggs och Daniel C. Hallin att medicin- och 
hälsorelaterad journalistik i första hand förmedlar en berättelse om vad 
de kallar biokommunikabilitet, det vill säga föreställningar om hur och 
av vem medicinsk kunskap produceras och sprids, liksom om hur detta 
idealt bör ske.10 Artiklar och reportage om patienter som ansåg att de 
förgiftats av amalgamet i tänderna, porträtterade inte sällan problemet 
som ett misslyckande från det etablerade medicinska systemets sida att 
absorbera och förmedla kunskap om tillståndet. I dessa berättelser hade 
därför patienten tvingats att via alternativa kanaler själv söka upp kun-
skapen, kunskap som hen nu ville förmedla vidare så att andra kunde få 
hjälp. Problemet var att en ideal kommunikationsmodell hade kollapsat, 
varpå en mer eller mindre improviserad ersättare fick konstrueras. 
 Under arbetet med den här avhandlingen har jag funnit att detta 
kommunikationsperspektiv är giltigt och fruktbart i studiet av amal-
gamkontroversen som helhet, inte bara när det gäller dess mediala ytt-
ringar. Vetenskapligt gränsdragningsarbete i Gieryns tappning är i första 
hand retoriskt, och alltså i grunden en kommunikativ företeelse. Såväl 
patientföreningens verksamhet som Socialstyrelsens många arbets-
grupper och expertutredningar i amalgamfrågan kan med fördel betrak-
tas som både uttryck för och kritik av olika biokommunikativa modeller. 
Detsamma gäller, vill jag hävda, i stor utsträckning även tandläkare, 
läkares och andras forskning och vetenskapliga diskussion. Jag har med 
andra ord kommit att betrakta amalgamkontroversen som inte bara 
kunskapskommunikation i sig, utan som ett uttryck för idéer och upp-
fattningar om denna kommunikations förutsättningar och betydelse. 

Patrik Lundell och Pelle Snickars (Lund: Mediehistoriskt arkiv, 2014), 31–51.

9 Se t.ex. idem., »Fosterexperimentens produktiva hemlighet. Medicinsk 
forskning och vita lögner i 1960- och 1970-talets Sverige«, Lychnos, 2018, 10–49; 
Skagius, Den offentliga ohälsan; Ramsey, The Swedish Abortion Pill, 31–32.

10 Charles L. Briggs och Daniel C. Hallin, Making Health Public. How News 
Coverage is Remaking Media, Medicine, and Contemporary Life (Abingdon: 
Routledge, 2016).
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Genom att kombinera en medicinhistorisk förståelseram med analy-
tiska utgångspunkter från STS, är syftet med denna avhandling att 
undersöka den svenska amalgamkontroversen under slutet av 1900-talet 
som en kontextuell historisk process, en samproduktion och ett kun-
skapsutbyte mellan olika aktörer samt som en medialiserad debatt. Mål-
sättningen är att därigenom granska hur kontroversen aktualiserade och 
förändrade föreställningar om den medicinsk-vetenskapliga kunskapens 
natur, gränser och samhälleliga betydelse. Med detta som utgångspunkt 
är avhandlingens forskningsfrågor:

 · Hur kan kontroversen förstås utifrån sin samtid och hur  
förändrades den över tid? 

 · Vilka aktörer, institutioner, kunskapsfält och grupperingar  
sam producerade och torgförde olika föreställningar om medicin, 
vetenskap och patientskap inom ramen för kontroversen?

 · Hur kan ett biokommunikationsperspektiv fördjupa förståelsen  
av kontroversen om amalgam i synnerhet och offentliga  
kontroverser om medicin och hälsa i allmänhet?

Den studerade tidsperioden ramas i huvudsak in av debatten om den 
orala galvanismen 1977, och Forskningsrådsnämndens konferensrapport 
Amalgam och hälsa – risker i ny belysning som publicerades 1998. Rappor-
ten markerar på intet vis slutet för kontroversen, men den kom vid en 
tidpunkt då intresset för frågan var på väg att svalna i den offentliga 
debatten. Efter 1998 mer än halverades amalgamfrågans utrymme 
i  rikspressen (se fig. 2). Amalgamanvändningen hade vid det laget mins-
kat drastiskt och riksdagsbeslut om amalgamavveckling var  fattade. 
Amalgam förbjöds 2009, tillsammans med de flesta andra kvick silver-
haltiga produkter, av miljöskäl.

TIDIGARE FORSKNING

Här redogörs i huvudsak för tre forskningsområden som alla har bäring 
på studiet av amalgamkontroversen. Dessa är amalgam- och tandvårds-
historia, medicinhistoria och vetenskapliga kontroversstudier rörande 
medicin och sjukdom. Historieskrivning kring patientorganisationer är 
också ett högaktuellt forskningsområde i sammanhanget, liksom histo-
risk forskning om nyhetsjournalistik i Sverige. Dessa två forskningsfält 
berörs närmare i de respektive delar (kapitlen 7 och 8) där dessa aspekter 
av kontroversen studeras för sig. 
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Historisk forskning om amalgam,      
tandvård och kvicksilver
Amalgamets historia som tandlagningsmaterial har liksom tandvårdens 
i  stort främst skildrats av tandläkare själva. Två teman framträder särskilt 
i denna litteratur: de historiska kontroverserna kring amalgamets eventu-
ella giftighet och historien om hur det till en början omstridda amalga-
met, genom vad som beskrivs som banbrytande forsknings- och utveck-
lingsinsatser åren kring det förra sekelskiftet, kom att bli det mest 
använda tandlagningsmaterialet. Inte sällan sammanförs dessa två teman 
till en triumfatorisk framstegsberättelse om hur irrationellt motstånd 
övervunnits genom teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg.11

 De allra fylligaste och mest genomarbetade redogörelserna för den 
svenska amalgamkontroversen utgörs av internmedicinaren och kandi-
daten i idé- och lärdomshistoria Tore Leonhardts artikelserie i Läkartid-
ningen »Amalgamsyndromet ur ett idéhistoriskt perspektiv«, samt ett 
kapitel i miljöhistorikern John Svidéns bok Kvicksilvrets miljöhistoria. 
Användning, utsläpp och åtgärder i Sverige 1800–2000.12 Leonhardt place-
rar frågan bland andra så kallade diffusa syndrom, som till exempel 
 kronisk trötthet eller fibromyalgi, och menar att miljömedvetandet, som 
växte fram på sjuttiotalet, »kan ha inducerat en latent ångest som ibland 
kanaliseras i symtom som härleds till ogynnsamma miljöfaktorer«.13 
Slutsatserna blir av medicinsk art: »amalgam [har] fått skulden för en 
vanligt förekommande polysymtomatisk ohälsa av varierande somatisk 
och psykogenetisk etiologi«, och »[k]anske det [i framtiden] kommer att 
ses som en bland andra fin-de-siècle-sjukdomar!«14 

11 Se t.ex. J. M. Hyson, »Amalgam. Its History and Perils«, Journal of the California 
Dental Association 34, nr 3 (2006): 215–29; P. G. Meyerhof, »Early Struggles to 
Identify Ethical Standards in Dentistry. Dr. Benjamin Brown and the Amalgam 
War of the 1840s«, Journal of the History of Dentistry 55, nr 3 (2007): 139–49.

12 Tore Leonhardt, »Amalgamsyndromet ur ett idéhistoriskt perspektiv. Kvick-
silver – Nyttovara och hälsohot«, Läkartidningen 98, nr 36 (2001): 3817–24; idem., 
»Amalgamsyndromet ur ett idéhistoriskt perspektiv. Den svenska amalgam-
sjukeepidemin«, Läkartidningen 98, nr 37 (2001): 3940–48; John Svidén, 
Kvicksilvrets miljöhistoria. Användning, utsläpp och åtgärder i Sverige 1800–2000 
(Göteborg: JSvidén, 2003).

13 Leonhardt, »Den svenska amalgamsjukeepidemin«, 3945. För Leonhardts 
produktion rörande kronisk trötthet och fibromyalgi, se idem., »Kroniskt 
trötthetssyndrom – gammalt vin i nya läglar«, Läkartidningen, 2000, 182–84; 
idem., »Fibromyalgi – nytt namn på gammal ’sjuka’. Trötthets- och smärt-
syndrom med historisk bakgrund«, Läkartidningen, 2000, 2618–24.

14 Idem., »Den svenska amalgamsjukeepidemin«, 3947.
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Eftersom amalgam huvudsakligen består av kvicksilver, är även en kort 
redogörelse för forskningen kring detta ämnes historia relevant. Kvick-
silvrets historia har flera gånger behandlats i såväl översiktsartiklar som 
några längre bokverk av naturvetare och medicinare.15 Medicinhistoriskt 
är det främst kvicksilvrets användning som medicin fram till andra 
världskriget som behandlats.16 Sociologer och andra samhällsvetare har 
därtill studerat konstruktionen av dess moderna identitet och funktion 
som miljögift, samt de därmed förknippade politikområden som tagit 
form.17 John Svidéns nämnda Kvicksilvrets miljöhistoria är en kartlägg-
ning av användning och utsläpp i Sverige under 200 år, och innehåller ett 
kapitel om tandvården. Utöver användnings- och utsläppsberäkningar 
finns här en redogörelse för delar av amalgamkontroversen.18 Denna 
 saknar i allt väsentligt historievetenskaplig ansats och forsknings-
anknyt ning, men har varit mycket värdefull för sina många källor och 
sakuppgifter.

15 Alf Johnels, Germund Tyler och Torbjörn Westermark, »A History of Mercury 
Levels in Swedish Fauna«, Ambio 8, nr 4 (1979): 160–68; Michael Brian Parsons 
och Jeanne B. Percival, »A Brief History of Mercury and Its Environmental 
Impact«, i Mercury. Sources, Measurements, Cycles and Effects, red. Michael Brian 
Parsons och Jeanne B. Percival (Ottawa: Mineralogical Association of Canada, 
2005); S. Norn m.fl., »Mercury. A Major Agent in the History of Medicine and 
Alchemy.«, Dansk Medicinhistorisk Arbog 36 (2007): 21–40; Leonard J. Goldwater, 
Mercury. A History of Quicksilver (Baltimore: York Press, 1972); Richard M. 
Swiderski, Quicksilver. A History of the Use, Lore and Effects of Mercury (Jefferson, 
NC: McFarland, 2008); Arne Jernelöv, Kvicksilver. Berättelser om ett användbart 
ämne med många risker (Stockholm: Santérus, 2004).

16 Se t.ex. Andrew Cunningham, »Mercury. ’One of the Most Valuable Drugs   
We Have’ (1937)«, i It All Depends on the Dose. Poisons and Medicines in European 
History, red. Ole Peter Grell, Andrew Cunningham och Jon Arrizabalaga 
(Abingdon: Routledge, 2018), 173–90.

17 Se t.ex. Andrew Pearce Carter, Quicksilver Politics. Mercury Narratives and 
Environmental Governance (Miami: University of Miami, 2017); Ylva Uggla, 
Environmental Politics and the Enchantment of Modernity. Mercury and Radioac-
tive Waste Disposal in Sweden (Örebro: Örebro universitet, 2002); Rolf Lidskog 
och Ylva Uggla, »Mercury Waste Management in Sweden. Historical Perspec-
tives and Recent Trends«, Journal of Environmental Planning and Management 43, 
nr 4 (2000): 561–72; Rolf Lidskog och Berit Hjalmarsson, Gift, avfall, resurs? 
Fram växten av den svenska politiken för miljöfarligt avfall 1960–94 (Örebro: 
Högskolan i Örebro, 1995); Henrik Selin och Noelle E. Selin, Mercury Stories. 
Understanding Sustainability Through a Volatile Element (Cambridge, MA: MIT 
Press, 2020).

18 Svidén, Kvicksilvrets miljöhistoria, kap. 6, särskilt sidorna 120–159.
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 Den forskning om kvicksilver som allra tydligast anknyter till före-
liggande avhandling, är den som utförts av miljöhistorikern Michael 
Egan. Han har, korsandes STS- och miljöhistoriska ingångar, visat hur 
kvicksilver vetenskapligt och politiskt konstruerats som ett gift för både 
människa och miljö under det senaste halvseklet.19 Med hjälp av idéer 
från bland andra Bruno Latour, har han pekat på kvicksilverförorening-
ens position i gränslandet mellan mänsklig och icke-mänsklig agens, 
samt tecknat konturerna av dess cirkulation i globala ekonomiska, poli-
tiska och vetenskapliga sammanhang.20 Han har dessutom betonat 
svenska forskares roll i det internationella skapandet av toxikologisk 
kunskap om kvicksilver, samt denna kunskapsproduktions kopplingar 
till svensk politik under 1960-talet.21 
 Liksom amalgamets historia har tandvårdens historia främst skrivits 
av utövarna själva. I Sverige finns egentligen bara ett undantag, och det 
är Elin Bommenels avhandling Sockerförsöket, om kariesexperimenten 
på Vipeholms sjukhus.22 Förhållandet får anses särskilt anmärkningsvärt 
i ljuset av att allmän medicinhistoria är ett så pass etablerat och av många 
beträtt akademiskt fält. Tandvården torde vara den gren av sjukvården 
som medborgarna i de flesta länder har allra mest kontakt med, och den 
tillhör de allra intensivaste vad gäller informations- och folkhälso-
upplysningskampanjer. Likväl tycks den alltså ha hamnat i något av en 
akademisk skugga, ett öde som speglar – och, kan man anta, till viss del 
hänger ihop med – tändernas politiska, utbildnings- och forsknings-
mässiga, samt vårdorganisatoriska separation från resten av kroppen.23 

19 Michael Egan, ”Toxic Knowledge. A Mercurial Fugue in Three Parts”, 
 Environmental History 13, nr 4 (2008): 636–42; idem., »Chronicling Quicksilver’s 
Anthropogenic Cycle«, Global Environment 7, nr 1 (2014): 10–37.

20 Idem., »Mercury’s Web. Some Reflections on Following Nature across Time and 
Place«, Radical History Review 2010, nr 107 (2010): 111–26.

21 Idem., »Communicating Science: The Swedish Mercury Group And Vernacular 
Science, 1965-1972«, i New Natures. Joining Environmental History with Science and 
Technology Studies, red. Dolly Jørgensen, Finn Arne Jørgensen och Sara B. 
Pritchard (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2013), 103–17.

22 Elin Bommenel, Sockerförsöket. Kariesexperimenten 1943–1960 på Vipeholms 
sjukhus för sinnesslöa (Lund: Arkiv, 2006). Christer Lindbloms avhandling om de 
svenska tandläkarnas professionaliseringsprocess och Folktandvårdens tillkomst 
är förvisso framlagd på en humanvetenskaplig akademisk institution, men den 
har likväl – så tandläkare och riksdagsman han var – mer gemensamt med 
tandläkarnas egen historieskrivning; Christer Lindblom, I väntan på tandvård. 
Hur tandrötan blev politik (Stockholm: Carlssons, 2004).

23 Det är inte bara tandvårdens historia som är underutforskad, även vad gäller 
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 Historieskrivning om tandläkare och odontologi producerad av tand-
läkare förekommer främst i professionens facktidskrifter, i jubileums-
skrifter av olika slag, samt i ett antal bokverk.24 Denna historieskrivning 
utgör enligt min bedömning i första hand ett yrkesgruppskonsoliderande 

medicinsk humaniora och samhällsvetenskap generellt har tänderna inte fått 
den uppmärksamhet de förtjänar. Ett internationellt forskarnätverk har dock  
på senare år börjat ta form, och en internationell antologi är under utgivning; 
Claire Jones och Barry Gibson, red., Cultures of Oral Health 1750–Present. 
Discourses, Practices and Theory (Abingdon: Routledge, kommande).

24 Historiskt inriktade bidrag till professionens facktidskrifter tenderar att 
fokusera huvudsakligen inomprofessionella teman, som uppfinningar och 
upptäckter, specialiteter och delområden, enskilda tandläkare, lagstiftning och 
reformer, utbildningsinstanser, samt professionella sammanslutningar och 
sällskap. Någon uttömmande lista kan av förklarliga skäl inte lämnas här, utan 
jag nöjer mig med några exempel på mer övergripande artiklar ur den interna-
tionella (främst då den engelskspråkiga) respektive den svenska produktionen. 
Ur den anglosaxiska litteraturen: C. J. Menzies, »An Outline of Dental History«, 
British Dental Journal 129, nr 11 (1970): 523–27; Richard P. Suddick och Norman 
O. Harris, »Historical Perspectives of Oral Biology. A Series«, Critical Reviews in 
Oral Biology & Medicine 1, nr 2 (1990): 135–51. Ur den svenska: Sven Ordell, »Från 
hantverk till akademisk profession«, Tandläkartidningen 104, nr 4 (2012): 74–79; 
Christer Spångberg, »Tandläkaryrkets utveckling i Sverige«, Nordisk medicin-
historisk årsbok, 1994, 17–23. För en uttömmande lista över svenska verk intill år 
2007, se: Måns Hedin, Bibliografi svensk odontologihistoria. Publicerade skrifter om 
odontologins utveckling i Sverige fram till år 2007 (Stockholm: Svenska föreningen 
för odontologins historia, 2007). I den engelskspråkiga världen finns dessutom 
åtminstone två dentalhistoriska tidskrifter, innehållandes främst artiklar 
skrivna av historieintresserade tandläkare. Journal of Dental History utges av The 
American Academy for Dental History, Dental Historian av The Linsday Society 
(en underavdelning till British Dental Association). Jubileumsskrifterna, som 
tenderar att vara likaledes inomprofessionellt fokuserade, publiceras av 
odontologiska sällskap, institutioner eller tidskrifter i samband med till 
exempel organisationers, sällskaps, utbildningsinstansers eller namnkunniga 
personers märkesår. Ett exempel är Dan Westin och Lennart Ragnemark, 
Svenska tandläkare- sällskapet 100 år. Dess tillkomst, utveckling och verksamhet 
(Stockholm: Svenska Tand läkaresällskapet, 1960). Som exempel på verk   
i bokform kan, från den anglos axiska världen, nämnas tandläkarna Malvin   
E. Rings och Walter Hoffmann - Axthelms respektive verk: Malvin E. Ring, 
Dentistry. An Illustrated History (New York: Abrams, 1985); Walter Hoff-
mann-Axthelm, History of Dentistry, övers. H. M. Koehler (Chicago: Quintes-
sence, 1981). I sammanhanget kan även journalisten och författaren James 
Wynbrandts bok nämnas: James Wynbrandt, The Excruciating History of 
Dentistry. Toothsome Tales & Oral Oddities From Babylon to Braces (New York:   
St. Martin’s, 1998). För svenskt vidkommande kan nämnas Hedvig Lidforss 
Strömgren, Tandläkarkonstens historia. En populär framställning (Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1927).
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snarare än ett akademiskt historiskt projekt.25 Den bygger dock ofta på ett 
gediget empiriskt material, med vilket författarna tenderar att vara 
mycket väl förtrogna, varför den inte sällan innehåller värdefulla sakupp-
gifter och intressanta detaljer om historiska skeenden, samtidigt som den 
ger insikter i professionens egen förståelse av sin identitet och historia. 
Den akademiska dentalhistoriska forskning som likväl finns internatio-
nellt sett, har främst intresserat sig för perioden 1850–1970, och har på 
olika sätt knutit an till frågor om tandläkarnas professionaliseringsprocess 
och strävan efter socialpolitiskt inflytande och legitimitet.26 I Sverige har 
studier också satt tandvården i relation till folkhem, välfärdsstat och poli-
tikens användning av vetenskap.27 Tandläkarnas status och trovärdighet 
i  politiken och den offentliga debatten är av central betydelse för min stu-
die; dessvärre föreligger ett avsevärt tidsglapp mellan existerande forsk-

25 Jag gör i allt väsentligt samma bedömning som historikern Alyssa Picard gjort 
om det amerikanska fältet: den historieskrivning som produceras av professio-
nen är till övervägande del iatrocentrisk, det vill säga främst inriktad på (tand-)
läkare och (tand-)läkekonst. Picard beskriver denna historieskrivning som 
»congratulatory rather than analytical, considering developments in the field of 
dentistry in relation to an ’interesting’ past and an even brighter future rather 
than in relation to larger historical trends«. Alyssa Picard, Making the American 
Mouth. Dental Professionalization, Dental Public Health, and the Construction of 
Identity in the 20th Century United States (Ann Arbor: University of Michigan, 
2004), 24. 

26 Tandläkarnas professionalisering kring sekelskiftet 1900 skedde mer eller 
mindre parallellt och med slående likheter i sådana västländer som till exempel 
USA, Kanada, Storbritannien, Norge och Sverige. För Nordamerika, se idem., 
Making the American Mouth. Dentists and Public Health in the Twentieth Century 
(New Brunswick: Rutgers University Press, 2009); Tracey Lynn Adams, A Dentist 
and a Gentleman. Gender and the Rise of Dentistry in Ontario (Toronto: University 
of Toronto Press, 2000); Sarah Nettleton, Power, Pain, and Dentistry (Bucking-
ham: Open University Press, 1992); Idem., »Inventing Mouths. Disciplinary 
Power and Dentistry«, i Reassessing Foucault. Power, Medicine and the Body, red. 
Colin Jones och Roy Porter (Abingdon: Routledge, 1994), 73–90. För Storbritan-
nien och Norge, se Vibeke Erichsen, Professionalisation and Public Policy 
Variations. The Case of Dental Care in Britain and Norway (Bergen: University of 
Bergen, 1990); idem., »Tannlegene. Om det ambivalente forhold mellom tenner 
og kropp«, i  Profesjonshistorier, red. Rune Slagstad och Jan Messel (Oslo: Pax, 
2014), 635–65. För Sverige, se främst Lindblom, I väntan på tandvård. 

27 Bommenel, Sockerförsöket; Jonatan Samuelsson, »Lex Norrköping. The 
Norr köping Water Fluoridation Trials 1952–1962 and the Passing of the 1962 
Water Fluoridation Act« (Magisteruppsats i idéhistoria, Umeå universitet, 2016); 
idem., »The State of Tooth Decay. Dental Knowledge, Medical Policy and 
Fluoridation in Sweden, 1952–62«, i Cultures of Oral Health 1750–Present. 
Discourses, Practices and Theory, red. Claire Jones och Barry Gibson (Abingdon: 
Routledge, kommande).
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ning på området, som för Sveriges del egentligen bara täcker perioden 
fram till det sena 1950-talet, och min avhandlings avstamp i 1970-talet.28

Medicinhistoria och svårmätbara symptom

Det medicinhistoriska forskningsfältet genomgick, liksom flera human-
vetenskaper, en kulturteoretisk vändning under 1900-talets senare 
decennier. Idéhistorikern Karin Johannisson beskrev 1990 medicin-
historiens utveckling i tre steg: från traditionell till social till kritisk.29 
2007 lade hon till en ytterligare, kulturteoretiskt influerad, fas.30 Histo-

28 Något längre fram i tiden sträcker sig i allmänhet forskningen om fluor-
användning, och särskilt dricksvattenfluorideringens praktik och politik, ett 
subfält som internationellt utgör den i särklass största delmängden dentalhisto-
risk forskning. Frågan om tandläkarnas offentliga trovärdighet figurerar mer 
eller mindre i samtliga studier som tagit sig an vattenfluoridering, men sällan 
som det uttalade huvudfokuset. Det mesta som finns skrivet om denna fråga 
utgår dessutom från den nordamerikanska kontexten, där frågan varit och är 
hett omdebatterad. Brian Martin, Scientific Knowledge in Controversy. The Social 
Dynamics of the Fluoridation Debate (Albany: State University of New York 
Press, 1991); Gretchen Ann Reilly, ‘This Poisoning of Our Drinking Water’. The 
American Fluoridation Controversy in Historical Context, 1950–1990 (Washington, 
D.C.: George Washington University, 2001); idem., »The Task Is a Political One. 
The Promotion of Fluoridation«, i Silent Victories. The History and Practice of 
Public Health in Twentieth Century America, red. John W. Ward och Christian 
Warren (New York: Oxford University Press, 2006), 323–40; Frank Zelko, 
»Optimizing Nature. Invoking the ’Natural’ in the Struggle over Water 
Fluoridation«, History of Science 57, nr 4 (2019): 518–39; Catherine Carstairs och 
Rachel Elder, »Expertise, Health, and Popular Opinion. Debating Water 
Fluoridation, 1945–80«, Canadian Historical Review 89, nr 3 (2008): 345–71; 
Catherine Carstairs, »Cities without Cavities. Democracy, Risk, and Public 
Health«, Journal of Canadian studies 44, nr 2 (2010): 146–70; idem., »The 
Environmental Critique of Water Fluoridation«, Scientia Canadensis 38, nr 1 
(2015): 1–21; idem., »Debating Water Fluoridation Before Dr. Strangelove«, 
American Journal of Public Health 105, nr 8 (2015): 1559–69; Christopher Sellers, 
»The Artificial Nature of Fluoridated Water. Between Nations, Knowledge, and 
Material Flows«, Osiris 19, nr 1 (2004): 182–200. Forskning om fluoridering i en 
europeisk kontext finns också, särskilt för Storbritannien: Amy C. Whipple, 
»‘Into Every Home, Into Every Body’. Organicism and Anti-Statism in the 
British Anti-Fluoridation Movement, 1952–1960«, Twentieth Century British 
History 21, nr 3 (2010): 330–49; Glen O’Hara, The Politics of Water in Post-War 
Britain (London: Palgrave Macmillan, 2017), kap. 8. Vattenfluoridering i Sverige 
har också studerats, med fokus på samproduktion och den vetenskapliga 
expertisens roll: Samuelsson, »The State of Tooth Decay«; idem., »Lex Norr-
köping«.

29 Karin Johannisson, Medicinens öga. Sjukdom, medicin och samhälle – historiska 
erfarenheter (Stockholm: Norstedts, 1990), 13–19.

30 Idem., »Medicinhistoria idag – kritiska dialoger«, i Medicinhistoria idag. 
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riografiska översikter och sammanställningar, internationellt såväl som 
i  Sverige, har i stora drag beskrivit det på samma sätt.31 Denna medicin-
historia fokuserar i huvudsak på diskurser, vilka studeras genom såväl 
texter som materiella artefakter – bilder, instrument, arkitektur – och 
på hur sjukdom och hälsa skapas i dessa diskurser. Modern medicin-
historia har kopplats samman med en växande problematisering av med-
icinen i samhället över lag under 1900-talets senare decennier. Johannis-
son skriver att »just den kritiska positioneringen har varit en viktig 
kraftskapande utgångspunkt för den nya medicinhistorien«.32 Analyser 
av makt kopplat till medicinsk vetenskap och praktik har i detta sam-
manhang varit vanliga, inte sällan inspirerade av Michel Foucaults tan-
kar om kunskap som makt. Sådana analyser har tenderat att tolka med-
icinsk kunskap och medicinska teorier som i första hand svarande mot 
en dominerande samhällsordnings behov av legitimering och kontroll.33 
 Ur detta perspektiv ses etablerandet av nya sjukdomsdiagnoser som 
medel för att sjukliggöra avvikande och oönskade beteenden och däri-
genom utöva legitim kontroll över olika grupper som till exempel arbe-
tare, barn och kvinnor, som ett sätt att öka läkares och andra medicinska 
professionellas status, eller som ett sätt att skapa nya marknader för 
läkemedelsbolag. Ett ofta använt begrepp för denna process har varit det 
med sociologen Peter Conrad förknippade medikalisering, vilket åsyftar 
den process varigenom vissa avvikande beteenden och former av mänsk-
ligt lidande förståtts som medicinska problem, samt den form av social 
kontroll detta enligt Conrad utgör.34

 Genom åren har kritik riktats mot den här typen av makt- och medi-
kaliseringsorienterad medicinhistoria, en kritik som pekat ut ett antal 

Perspektiv på det samtida svenska forskningsfältet, red. Eva Åhrén, Nobel Museum 
Occasional Papers 4 (Stockholm: Nobel Museum, 2007), 12.

31 John Harley Warner och Frank Huisman, red., Locating Medical History. The 
Stories and Their Meanings (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004); 
Eva Åhrén, red., Medicinhistoria idag. Perspektiv på det samtida svenska forsknings-
fältet, Nobel Museum Occasional Papers 4 (Stockholm: Nobel Museum, 2007).

32 Johannisson, »Medicinhistoria idag«, 13.

33 Johannisson, Medicinens öga, 7–8, 19–20; Anna Prestjan, »Vård som social åtgärd. 
En kort diskussion kring social medicinhistoria med exempel från alkoholist-
vården kring sekelskiftet 1900«, i Medicinhistoria idag. Perspektiv på det samtida 
svenska forskningsfältet, red. Eva Åhrén, Nobel Museum Occasional Papers 4 
(Stockholm: Nobel Museum, 2007), 49–54.

34 Se t.ex. Peter Conrad, »Medicalization and Social Control«, Annual Review of 
Sociology 18 (1992): 209–32.
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sammanlänkade problem. Ett har varit en tendens att, som den svenska 
medicinhistorikern Peter Skagius skriver, just betrakta medicinskt 
tänkande och medicinvetenskaplig utveckling som »starkt determinerat 
av sociala och politiska processer såsom medikalisering, individualise-
ring och politiska styrningsformer«.35 I samma anda har historikern 
Christina Benninghaus dessutom varnat för att när ett socialkonstrukti-
vistiskt synsätt på kunskap kombinerats med en samtida kritik av medi-
cinen eller delar av den, tenderar medicinhistoria att inta närmast 
 avvisande attityder gentemot historiska aktörer.36 
 Medicinhistorisk litteratur om så kallade svårmätbara symptom har 
i  stor utsträckning dragits med liknande problem. Svårmätbara symp-
tom är symptom som inte låter sig beskrivas på vad som inom den sam-
tida medicinen betraktas som objektiva vis; de kan inte representeras av 
neutrala mätvärden eller oberoende blickar. Andra begrepp som använts 
för samma fenomen är subjektiva symptom, en term som pekar på 
patienternas egna upplevelser som centrala i beskrivningen och tolk-
ningen av symptomen, och diffusa symptom, vilket antyder svårigheten 
att exakt kvantifiera och precisera gränserna för vad som är ett symptom 
och inte. Det är viktigt att poängtera att begreppet svårmätbara symtom 
är historiskt och kontextuellt specifikt: att något inte går att mäta på ett 
objektivt vis är inte en följd av detta någots essens eller inneboende 
egenskaper, utan av de mätmetoder som står till buds och de accepterade 
kriterier för objektivitet och verifierbarhet som råder vid en vis tid och 
plats.37 Till de svårmätbara symptom som förekommer i diskussionen 
om amalgamet, liksom när det gäller många andra omstridda sjukdoms-
tillstånd, hör sådant som värk, trötthet, koncentrationssvårigheter, irri-
tabilitet, yrsel, glömska, oro et cetera. 
 Internationellt har medicinhistoriker kallat detta för symptompool, en 
över tid förhållandevis stabil uppsättning symptom på vilka olika epoker 
baserat olika diagnoser: från det förra sekelskiftets neurasteni till senmo-
derna tillstånd som fibromyalgi, kronisk trötthet och elöverkänslighet.38 

35 Skagius, Den offentliga ohälsan, 26.

36 Benninghaus, »Beyond Constructivism?«, 652.

37 Se vidare Maria Björk, Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön i Sverige från 
1950 till 1980 (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2011), 22.

38 Se t.ex. Edward Shorter, From Paralysis to Fatigue. A History of Psychosomatic Illness 
in the Modern Era (New York: Free Press, 1992); Karin Johannisson, »Om begreppet 
kultursjukdom«, Läkartidningen 105, nr 44 (2008): 3129–32; Petteri Pietikäinen, 
Neurosis and Modernity. The Age of Nervousness in Sweden (Leiden: Brill, 2007).
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En del historiska undersökningar av svårmätbara symptom har tillämpat 
moderna medicinska begrepp för att förklara historiska sjukdomar. Detta 
gäller till exempel när historikern Edward Shorter studerar vad han 
betecknar som psykosomatiska sjukdomar i det förflutna, liksom histori-
kern Janet Oppenheims användning av den moderna beteckningen 
depression i en analys av sjuklighet i viktorianska England.39 I  andra fall 
har begreppsöverföringen skett åt andra hållet, som när  litteraturvetaren 
Elaine Showalter pläderar för att det inom psykiatrin sedan länge över-
givna begreppet hysteri ska tillämpas på moderna fenomen som till 
exempel det omstridda gulfkrigssyndromet.40 I detta ligger en kritik av 
en samtida diagnos och ett samtida medicinskt eller psykiatriskt hand-
lande. I idéhistorikern Petteri Pietikäinens bok Neurosis and Modernity. 
The Age of Nervousness in Sweden slår författaren fast att den neurosdiag-
nos han studerar utgör en »psychomedicalisation of specific aspects of 
the human condition«, en företeelse han också finner i sin egen samtid.41 
 I ett svenskt sammanhang har liknande tankar främst kommit till 
uttryck genom Karin Johannissons begrepp kultursjukdom.42 Begreppet 
är svårfångat och flertydigt, men fyller i Johannissons texter i huvudsak 
två syften. Det ena är att definiera en viss typ av sjukdomsbilder eller 
diagnoser, det andra är att kasta ljus på sjukdomars sociala konstruktion 
mer allmänt. Som definition av en viss sjukdomskategori, refererar 
begreppet till sjukdomar som 

uppfattas som sjukdom i ett bestämt tidsrum och som uppkommer, 
namnges och sprids i samspel med kulturen […],

hämtar de flesta av sina symtom ur en gemensam repertoar eller 
symtompool,

försvinner för att tillståndet inte längre betraktas som sjukdom eller  
för att symtombilden slukas av andra och nyare diagnoser […].43 

39 Shorter, From Paralysis to Fatigue; Janet Oppenheim, »Shattered Nerves«. Doctors, 
Patients, and Depression in Victorian England (Oxford: Oxford University Press, 
2011).

40 Elaine Showalter, Hystories. Hysterical Epidemics and Modern Culture (London: 
Picador, 1997).

41 Pietikäinen, Neurosis and Modernity, 7.

42 Se t.ex. Johannisson, Medicinens öga, 99–101; idem., »Den moderna tröttheten. 
Historiska perspektiv«, i Stress. Individen – samhället – organisationen – mole-
kylerna, red. Rolf Ekman och Bengt Arnetz, 2:a uppl. (Stockholm: Liber, 2005); 
idem., »Om begreppet kultursjukdom«.

43 Idem., »Om begreppet kultursjukdom«, 3129.
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Kultursjukdomar har alltså i denna mening en uppsättning symptom 
gemensamt, något som både skiljer dem från andra sjukdomar och som 
gör det möjligt att konstruera kontinuiteter mellan olika tiders sjuklig-
het. Därför lämpar sig begreppet dåligt för studiet av medicinska kontro-
verser av den typ jag studerar. Talet om symptompool och psykosomatik 
lånar åt historikern en modern medicinsk blick, som söker förstå för-
ment uniforma symptom med en uniform medicinsk förklaringsmodell 
– även om det inte ingår i den ursprungliga ambitionen med begreppet. 
För att inte ramla i denna fälla diskuterar medicinhistorikern Maria 
Josephson i sin avhandling Problemet utan namn? Neuroser, stress och kön 
i Sverige från 1950 till 1980 den ovan belysta problematiken och risken 
att som historiker nästan oavsiktligt ge sig in i frågan om de sjukdomen 
som studeras »finns på riktigt« eller inte. Josephson betonar att studie-
objektet inte är sjukdom i sig, utan talet om densamma, och att analysen 
därför i första hand bör förhålla sig till de begrepp som används i käl-
lorna, och till de kontexter som däri både aktualiseras och skapas. 44 Min 
utgångspunkt är densamma.
 Majoriteten av den historiska litteratur som tar sig an svårmätbara symp-
tom behandlar psykiatrihistoria och psykiska tillstånd. I detta ligger en 
inbyggd fara för avhandlingen: att skriva in en studie av amalgamkontro-
versen i en psykiatrihistorisk forskningsfåra, riskerar att reproducera inte 
bara uppfattningen att amalgamsjukan är psykiskt betingad snarare än 
fysio logisk, utan även själva den bakomliggande sammanlänkningen mel-
lan å ena sidan fysiologisk-biologisk och verklig, å andra sidan psykogent 
betingad och overklig. Jag är inte ute efter någotdera, men jag menar att den 
här forskningskontexten är viktig i sammanhanget just på grund av den 
kopplingen: för att lyfta fram hur nära den akademiska medicinhistorien 
stundtals har legat de tolkningar som omhuldats av ena sidan i kontrover-
sen, och hur de svårigheter och problem detta medför återspeglar liknande 
diskussioner inom medicinhistorieämnet i stort. 45 Vidare pekar detta forsk-
ningsfält ut möjliga vägar framåt för att navigera denna snåriga terräng.

44 Björk [Josephson], Problemet utan namn?, 21–23.

45 Om än ingen medicinhistoriker hittills har tagit sig an just amalgamet som 
studieobjekt, så är följande kommentar-i-förbigående, signerad Karin Johannis-
son, illustrativ: »Det var som om det spektakulära 80-talet krävde spektakulära 
sjukdomar. Massmedia ägnade intensivt intresse åt en ny typ av sjuklighet 
kopplad till tidens kris-, katastrof- och hotstämningar: kvicksilverförgiftning, 
el- och bildskärmsallergi, smygande värk- och smärtsyndrom. […] Världen 
tycktes sjuk och vi med den.« Johannisson, »Den moderna tröttheten«, 26, min 
kursi vering.
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Forskning om medicinsk-vetenskapliga kontroverser

Det tredje forskningsfältet för avhandlingen är studier av offentliga 
medi cinsk-vetenskapliga kontroverser. Studier om omstridda diagnoser 
generellt finns det gott om, inte minst inom den medicinska sociologin 
och vetenskapssociologin.46 Ett internationellt portalverk när det gäller 
historiska studier av omstridda diagnoser är historikern Michelle 
 Murphys Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty.47 
 Forskningsfältet kontroversstudier är över lag väldigt teoretiskt inrik-
tat. Det ligger dessutom nära avhandlingens teoretiska ansatser, sam-
tidigt som dess etablering i svensk akademi och offentlighet i någon mån 
utgör en historisk kontext för densamma. Kontroversstudier som forsk-
ningsfält uppstod och etablerades i relation till de kontroverser om 
vetenskapliga och tekniska frågor som under det sena 1900-talet blev allt 
vanligare, och till vilka amalgamkontroversen hör. Kontroversforskning 
med vetenskapssociologisk utgångspunkt bedrevs livligt i Sverige under 
1990-talet, och mycket av den publicerades i tidskriften VEST – Tidskrift 
för vetenskapsstudier.48 Ett antal medicinska ämnen avhandlades, men 

46 En bra överblick över tongivande teman lämnas i Harry M. Collins och Trevor J. 
Pinch, Dr. Golem. How to Think About Medicine (Chicago: University of Chicago 
Press, 2005), kap. 5. Robert Aronowitz och andra har diskuterat hur symptom-
kombinationer blir till sjukdomar genom social framing. Robert Aronowitz, 
»When Do Symptoms Become a Disease?«, Annals of Internal Medicine 134, nr 9 
(2001): 803–8; Idem., »Framing Disease. An Underappreciated Mechanism for 
the Social Patterning of Health«, Social Science & Medicine 67, nr 1 (2008): 1–9. 
Andra, som exempelvis Sarah Nettleton och Joseph Dumit har studerat hur 
patienter som lever med omstridda eller oförklarade tillstånd marginaliseras och 
hamnar i ett slags limbotillstånd mellan sociala roller, där de tvingas att slåss för 
rätten att vara sjuk. Joseph Dumit, »Illnesses You Have to Fight to Get. Facts as 
Forces in Uncertain, Emergent Illnesses«, Social Science & Medicine, Patient 
Organisation Movements, 62, nr 3 (01 februari 2006): 577–90; Sarah Nettleton, 
»‘I  Just Want Permission to Be Ill’. Towards a Sociology of Medically Unex-
plained Symptoms«, Social Science & Medicine 62, nr 5 (2006): 1167–78; Sarah 
Nettleton m.fl., »Understanding the Narratives of People Who Live with 
Medically Unexplained Illness«, Patient Education and Counseling 56, nr 2 (2005): 
205–10.Annemarie [Goldstein] Jutel har skrivit om termen medically unex-
plained symptoms, förkortat MUS, som catch all-diagnos. Annemarie Jutel, 
»Medically Unexplained Symptoms and the Disease Label«, Social Theory & 
Health 8, nr 3 (2010): 229–45.

47 Michelle Murphy, Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty. 
Environmental Politics, Technoscience, and Women Workers (Durham: Duke 
University Press, 2006).

48 Thomas Brante och Aant Elzinga, »Kontroversstudier. Förslag till ett forsknings-
program«, VEST – Tidskrift för vetenskapsstudier 1, nr 5–6 (1988): 59–67; Thomas 
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 aldrig amalgamet. Bland sociologiskt och vetenskapsteoretiskt inriktade 
studier över medicinska kontroverser i Sverige finns sociologerna  Thomas 
Brantes och Helena Normans bok Epidemisk masspsykos eller reell risk? En 
sociologisk studie av kontroversen kring elöverkänslighet, samt vetenskaps-
teoretikerna Fredrik Bragesjös och Margareta Hallbergs I  forskningens 
närhet. En studie av MPR-kontroversens bakgrund och förvecklingar.49 Bägge 
dessa studier anlägger och utvecklar ett kontrovers teoretiskt sociologiskt 
perspektiv, som används för att beskriva och förklara hur respektive kon-
trovers uppstår och utvecklas. Båda studierna tar avstamp i likartade 
fråge ställningar, som framför allt syftar till att förstå kontroverserna som 
uttryck för vetenskapen som en social process och som sammanflätad 
med det omgivande samhället; med kultur, institutioner, normer och 
 värderingar. 
 Jag förstår amalgamkontroversen som en expertisbaserad kontrovers. 
Begreppet myntades av Hallberg och Bragesjö för att beteckna offentliga 
kontroverser med i grunden vetenskapliga frågeställningar, men där 
både vetenskapliga och andra aktörer är aktiva och där anspråk på exper-
tis och särskild sakkunskap kan grundas såväl inom som utanför veten-
skapen som institution.50 I grunden finns en syn på vetenskapliga och 
vetenskapsbaserade kontroverser som betonar dels den vetenskapliga 
kunskapens föränderlighet och möjligheten till olika förståelser och 

Brante, »Kontroversstudier – ett forskningsprogram, del 2«, VEST – Tidskrift   
för vetenskapsstudier 3, nr 4 (1990): 3–17.

49 Brante och Norman, Epidemisk masspsykos eller reell risk?; Fredrik Bragesjö  
och Margareta Hallberg, I forskningens närhet. En studie av MPR-kontroversens 
bakgrund och förvecklingar (Nora: Nya Doxa, 2009). Bo-Lennart Ekströms 
avhandling i pedagogik, Kontroversen om DAMP, är även den värd att nämna, 
liksom vetenskapsjournalisten Ulrika Björksténs djuplodande reportagebok 
Vetenskap ur funktion. Forskningen om biologiska effekter av mobiltelefoni. 
Björkstén använder Harry Collins och Trevor Pinchs begrepp experimentell 
rundgång, samt Ulrich Becks idéer om risksamhället för att resonera kring den 
forskning som görs och hur forskningspolitik, vetenskapsjournalistik och 
medborgare kan hantera potentiella risker i samband med teknikutveckling. 
Bo-Lennart Ekström, Kontroversen om DAMP. En kontroversstudie av vetenskapligt 
gränsarbete och översättning mellan olika kunskapsparadigm (Göteborg: Acta 
universitatis Gothoburgensis, 2012); Ulrika Björkstén, Vetenskap ur funktion. 
Forskningen om biologiska effekter av mobiltelefoni (Stockholm: Atlantis, 2006).

50 Bragesjö och Hallberg, I forskningens närhet, 19; se även idem., Konflikt eller 
konsensus? Om kontroversstudier som forskningsfält, Populärvetenskaplig 
kunskapsöversikt, 2003:2 (Stockholm & Katrineholm: Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap, 2003); Harry Collins och Robert Evans, »The 
Third Wave of Science Studies. Studies of Expertise and Experience«, Social 
Studies of Science 32, nr 2 (2002): 235–96.
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tolkningar av vetenskapliga rön och resultat, dels denna kunskaps ingå-
ende i och beroende av större individuella och kollektiva föreställnings-
världar och tankesystem.51 Med avstamp i Thomas Kuhns idéer om 
vetenskapliga paradigm, skriver Brante och Norman att vetenskapen 
inte ägnar sig åt »naturen i ren eller oförmedlad form utan alltid via ett 
kunskapsobjekt som uttrycks i ett nätverk av begrepp«.52 Kunskapsobjek-
tet – till exempel amalgam eller kvicksilverförgiftning – består alltså av 
»själva föreställningen om innehållet i [ett visst] område av verklig-
heten«, och det är följaktligen inte något som är stabilt över tid, utan det 
förändras i takt med vår kunskap och våra idéer.53 Tillsammans med 
observationer, metoder och teorier ingår kunskapsobjekten i vetenskap-
liga paradigm, vilka i sin tur i Brantes och Normans typologi utgör cen-
trala beståndsdelar i sociopolitiska koder, vilka i sin tur definieras som 
»ett speciellt sätt att tolka och förstå en viss samhällsfråga som innebär 
ett ekonomiskt, politisk, moraliskt och vetenskapligt baserat ställnings-
tagande«.54 Kunskap ingår enligt detta synsätt alltså i ett slags kognitiva 
helheter, på individuell såväl som kollektiv nivå, något som blir extra 
synligt och signifikant när kunskapen är omstridd i samband med veten-
skapliga kontroverser i det offentliga. 
 Kontroverser har, argumenterar Brante och Norman vidare, en institu-
tionell förankring som är oerhört betydelsefull för hur de utspelar sig 
i  det offentliga. Med institutioner förstås »normer, regler och sedvänjor 
som styr mänskligt tänkande och handlande«, vare sig dessa är manifesta 
i form av organisationer, myndigheter eller familjer, eller om de är mer 
abstrakta som till exempel vetenskapen eller politiken. 55 Olika institu-
tioner har alltså olika rationaliteter: de arbetar mot skilda mål med 
skilda medel, de skapar, tolkar och använder kunskap på olika sätt. 
Sådana institutioner inom ramen för amalgamkontroversen kan till 
exempel vara skilda vetenskapsområden som odontologi och toxikologi, 
olika yrkesgrupper som tandläkare och försäkringshandläggare, patient-
sammanslutningar, myndigheter, och så vidare. Möten och konflikter 

51 Se t.ex. Brante och Elzinga, »Kontroversstudier«; Brante, »Kontroversstudier  
– ett forskningsprogram, del 2«; Thomas Brante, Vetenskapens sociala grunder.  
En studie av konflikter i forskarvärlden (Stockholm: Rabén & Sjögren, 1984).

52 Brante och Norman, Epidemisk masspsykos eller reell risk?, 27, emfas i original.

53 Ibid.

54 Ibid., 29.

55 Ibid., 33.
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mellan dessa skilda rationaliteter synliggör deras respektive bevekelse-
grunder och kunskapssyn, och via dem framträder de förhandlingar och 
kompromisser som i slutändan formar medicinsk kunskap i bredare 
bemärkelse.56 När vetenskaplig kunskap som mobiliseras och i det 
offentliga rummet används som grund för politiska och sociala hand-
lingar och förslag, kommer dessutom frågan om vetenskaplig legitimitet 
och expertis i fokus. 
 Det är alltså så att expertis i vissa sakfrågor, även om dessa kan ses som 
i grunden vetenskapliga, inte sällan tillskrivs aktörer på annat än rent 
vetenskapliga meriter och erfarenheter.57 Erfarenheten av att vara 
patient, läkare eller tandläkare kan vara en sådan faktor, liksom erfaren-
heten av att som politiker eller tjänsteman utforma medicinsk politik 
och förvaltningspraxis. Utöver frågan om vems kunskap som tillmäts 
betydelse i en viss fråga och vilken sorts kunskap det är, kan man utifrån 
detta resonemang ställa frågan: hur ser processen ut där viss expertis 
bedöms som relevant och legitim, och vilka följder får denna process? 
Ett sätt att undersöka det är att titta på hur vetenskapens gränser – 
gente mot det omgivande samhället eller andra kunskapsformer, men 
också internt mellan vetenskapliga discipliner – förhandlas och föränd-
ras. En central idé inom kontrovers- och STS-forskningen mer generellt 
i detta sammanhang ryms i begreppet samproduktion, vilket belyser hur 
kunskap och samhälle skapas tillsammans, genom samma processer. 
Samproduktionsteorin har fått sin mest sammanhållna beskrivning av 
STS-forskaren Sheila Jasanoff, och det är Hallbergs och Bragesjös huvud-
sakliga verktyg i sin studie av kontroversen kring MMR-vaccinets 
påstådda autismkopplingar.58 Begreppet ingår även i  denna avhandlings 
teoretiska perspektiv, och berörs därför närmare i  nästa del. 
 Bland medicinhistoriska studier med kontroverser som studieobjekt 
återfinns i en svensk kontext idéhistorikern Frankie Ekerholms artikel 
»Gengas och ohälsa. Den medicinsk-vetenskapliga kontroversen kring 
kronisk koloxidförgiftning 1944–1961«, Maria Josephsons »Kalvbräss-
kontroversen. Veterinärmedicinaren Elis Sandberg, cancermedlet THX 
och skolmedicinen i Sverige från 1952 till 1989«, samt några av bidragen 
till den av medicinhistorikern Motzi Eklöf redigerade antologin Medi-

56 Ludmilla Jordanova, »The Social Construction of Medical Knowledge«, Social 
History of Medicine 8, nr 3 (1995): 361–81.

57 Collins och Evans, »The Third Wave of Science Studies«.

58 Jasanoff, States of Knowledge; Bragesjö och Hallberg, I forskningens närhet.
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cinska moraler och skandaler.59 Särskilt Josephsons studie är intressant 
för denna avhandling, tack vare sin ambition att åstadkomma ett, som 
författaren skriver: »bredare samproduktionsperspektiv än det gängse«.60 
Istället för att stanna vid effekter för cancerbehandling och läkemedels-
kontroll, är Josephson ute efter att få syn på »hur konflikten speglade 
och förändrade förhållandet mellan medicin, myndighet och medborg-
are», samt hur den »gav upphov till nya ideologiska positioner, påverkade 
politik och lagstiftning och förändrade förhållningssättet till patien-
ter«.61 Att utifrån en sådan ambition avgöra och blottlägga exakt hur 
påverkan skett mellan det egna studieobjektet och det omgivande sam-
hället är inget som låter sig göras i en handvändning, om alls, men det 
synes mig likväl vara den bästa utgångspunkten för ett idéhistoriskt 
 studium av medicinska kontroverser.

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Avhandlingen tar som sin grundläggande utgångspunkt att det bästa 
 sättet att förstå vetenskaplig kunskap och dess plats i samhället, är att 
betrakta den som en kulturell sfär bland andra; ett fält av utövare, prak-
tiker, institutioner och relationer, sammanhållet av distinkta (men för-
änderliga) sätt att se på och tänka kring natur, människor och samhällen. 
Den teoretiska ramen för avhandlingen utgörs av de tre begreppen 
gränsdragningar, samproduktion och biokommunikabilitet. Dessa begrepp 
förenas i det att de alla berör kunskapens produktion, cirkulation och 
användning i relation till föreställningar om samhälle och kultur. Utöver 
dessa förekommer orden epistemologi och epistemisk frekvent i avhand-
lingen. Dessa begrepp ges inga utförliga definitioner och förekommer 

59 Helena [Frankie] Ekerholm, »Gengas och ohälsa. Den medicinsk-vetenskapliga 
kontroversen kring kronisk koloxidförgiftning 1944–1961«, Lychnos, 2010, 61–85. 
Björk [Josephson], »Kalvbrässkontroversen«. Motzi Eklöf, red., Medicinska 
moraler och skandaler. Vetenskapens (etiska) gränser (Stockholm: Carlssons, 2019). 
Se särskilt följande bidrag: Daniel Normark och Olof Ljungström, »Mekaniska 
hjärtan. Vård, experiment och förtroende – 1980-talets Sembaffär på 
Karolinska«, i Medicinska moraler och skandaler, red. Motzi Eklöf (Stockholm: 
Carlssons, 2019), 47–73; Maria Josephson, »En ’folklig’ medicinsk moral? 
Konfliktlinjer kring cancermedlet THX ca 1965–1977 i Sverige«, i Medicinska 
moraler och skandaler, red. Motzi Eklöf (Stockholm: Carlssons, 2019), 189–211; 
Daniel Normark och David Thorsén, »Gränsdragningar. Den svenska 
 Preconativ-skandalen«, i Medicinska moraler och skandaler, red. Motzi Eklöf 
(Stockholm: Carlssons, 2019), 189–211.

60 Björk, »Kalvbrässkontroversen«, 130.

61 Ibid.
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inte i den teoretiska diskussionen, utan används i vad som kan betecknas 
som sina vedertagna betydelser. Med epistemologi eller epistemologisk 
avser jag sådant som har att göra med föreställningar om vad som är 
säker kunskap och på vilka sätt den kan nås. När jag betecknar något 
som epistemiskt menar jag att det har att göra med föreställningar om 
kunskap mer allmänt. I avhandlingen förekommer ordet oftast i sam-
manhang där olika gruppers eller aktörers trovärdighet i relation till att 
göra legitima kunskapsanspråk står i fokus. 

Gränsdragningar och samproduktion

Hur skapas och upprätthålls vetenskaplig legitimitet i samhället i stort? 
Givet att de flesta av oss, inklusive politiker, tjänstemän, journalister 
och domare, inte besitter den kompetens som krävs för att bedöma 
vetenskaplig kvalitet, måste svaret ligga »nedströms«, i vetenskapens 
möte med andra kulturella fält.62 Det är sociologen Thomas F. Gieryns 
utgångspunkt för utforskandet av vad han kallar boundary-work, eller 
på svenska gränsdragningsarbete.63 
 Denna kartografiska metod, som Gieryn själv kallar det, utgår från att 
gränsen mellan vetenskap som social och kulturell sfär, och andra sådana 
sfärer, som till exempel politik, religion, teknik, et cetera, inte är fixerad 
och given av någon eller några essentiella egenskaper hos vetenskapen 
själv. I stället är den plastisk och föränderlig, historiskt och socialt situe-
rad, samt föremål för ständiga förhandlingar och förflyttningar. Forskare 
och andra aktörer som opererar i gränslandet, ritar ständigt nya kartor 
över det kulturella landskapet, i syfte att lokalisera trovärdiga utsagor 
om verkligheten inom vetenskapens territorium, och icke trovärdiga 
dito utanför. Gränsdragningsanalyser i Gieryns efterföljd har inte bara 
tillämpats på vetenskapens gränser gentemot andra sfärer, utan även på 
gränsdragning mellan olika vetenskapsdiscipliner.64 Svenska studier av 

62 Se t.ex. Gieryn, Cultural Boundaries of Science, ix–x.

63 Portalverket i sammanhanget är Gieryn, Cultural Boundaries of Science; För olika 
tidigare utvecklingar av gränsdragningsidéerna, se t.ex. idem., »Boundary-Work 
and the Demarcation of Science from Non-Science. Strains and Interests in 
Professional Ideologies of Scientists«, American Sociological Review 48, nr 6 
(1983): 781–95; idem., »Boundaries of Science«, i Handbook of Science and 
Technology Studies, red. Sheila Jasanoff m.fl. (Thousand Oaks: Sage, 1995), 
393–443.

64 Se t.ex. Anna Tunlid, »Den nya biologin. Forskning och politik i tidigt 1960-tal«, 
i  Vetenskapens sociala strukturer. Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan 
och makt, red. Sven Widmalm (Lund: Nordic Academic Press, 2008), 99–136.
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medicinska kontroverser har dessutom ytterligare vidgat Gieryns gräns-
dragningsanalys, genom att beakta exempelvis läkares gränsdragningar 
gentemot och mellan patienter, eller diskutera nationsgränser som reto-
riska resurser i kunskapens legitimitetsskapande.65 
 Särskilt under kontroversers inledningsskede bedrivs ett intensivt 
gränsdragningsarbete, mellan vetenskap, politik och samhälle, mellan 
relevant och icke-relevant vetenskap, och mellan bra och dåliga forskare. 
Gränsdragningstvist är därför ett sätt på vilket kontroversforskningen 
har förstått hur kontroverser uppstår: identifierandet av sociala proble-
mområden medför professionella och kunskapsmässiga omorganise-
ringar och gränsarbete för att fastställa vilken profession och vilket syn-
sätt som ska mobiliseras för att hantera dem.66 Men gränsdragningar 
fungerar enligt Gieryn inte bara som ett sätt att utesluta, utan kan även 
skapa nya allianser och nätverk: genom att sammankoppla ett visst soci-
alt eller politiskt problemområde med en viss typ av vetenskap och vissa 
forskare, kan gränserna för olika vetenskapsområdens legitimitet vidgas 
och ges stadga.
 Att dra om gränserna för vilken kunskap som anses relevant i en viss 
fråga ger också den relevanta experten en ny roll. Hur gränserna mellan 
vetenskap och samhälle ser ut och fungerar, skapar även det rum för för-
skjutningar av sociala roller, liksom för förändringar av institutioner. 
Gränsdragnings- och gränsarbetesperspektivet fungerar i avhandlingen 
som ett slags fokuserande lins, som hjälper mig att se och beskriva vad de 
olika aktörerna och deras utsagor gör och åstadkommer under kontrover-
sens gång. Gieryns kartografiska gränsdragningsmetod riktar avhandling-
ens analytiska blick mot utsagor i undersökningsmaterialet som explicit 
använder sig av olika geografiska metaforer för att argumentera för stånd-
punkter eller synsätt, samt mot utsagor och argument som implicerar 
underliggande antaganden om gränser, territorier, kartor, et cetera. 
 Ett närliggande analytiskt grepp, som efterlysts av idéhistorikern och 
sociologen Per Wisselgren, går ut på att beskriva de historiska gränsdrag-
ningssammanhangen och aktörernas gränsdragande handlingar utifrån 
deras inriktning på antingen konflikt och utestängning eller konsensus 
och samarbete. Wisselgren noterar att, medan Gieryns fokus mestadels 
ligger på konflikter och processer för att utestänga och misskreditera 

65 Ekerholm, »Gengas och ohälsa«; Normark och Thorsén, »Gränsdragningar«.

66 Brante och Norman, Epidemisk masspsykos eller reell risk?; Brante, »Kontrovers-
studier«, 6–11.
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motståndare, tenderar en del av de gränsdragningsbegrepp som utarbe-
tats av andra vetenskapssociologer att betona processer som möjliggör 
konsensus och samarbete, trots fundamentalt åtskilda världsbilder, mål 
och metoder.67 Bakom denna skillnad finns ofta, menar Wisselgren, out-
talade antaganden om vad som motiverar aktörer. Idéhistorikern bör 
alltså, istället för att överta dem och göra dem till sina, »omformulera 
dessa teoretiska förhandsantaganden som empiriska frågeställningar.«68 
För mitt vidkommande hörsammas denna önskan i form av en strävan 
efter att beskriva amalgamkontroversens situationer och institutionella 
sammanhang som specifika för just denna kontrovers, med fokus på hur 
de gränsdragningar som där och då möjliggörs och faktiskt sker kan 
sägas syfta till eller främja antingen samarbete eller fortsatt åtskillnad. 
 Det sistnämnda gör att gränsdragningar kan ses som en nyckelprocess 
i det som av STS-forskare kallats för samproduktion (co-production). 
Termen har använts sedan 1990-talet, men det var Sheila Jasanoff som 
först, i antologin States of Knowledge, utförligt redogjorde för dess 
 innebörd.69 I sin allra mest renodlade form, innebär samproduktion att 
vetenskap och samhälle inte bara påverkar varandra, utan också skapas 
samtidigt, genom samma processer. Jasanoff skriver:

The book’s main argument is that, in broad areas of both present and 
past human activity, we gain explanatory power by thinking of natural 
and social orders as being produced together. […] Briefly stated, 

67 Se t.ex. Susan Leigh Star och James R. Griesemer, »Institutional Ecology, 
`Translations’ and Boundary Objects. Amateurs and Professionals in Berkeley’s 
Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39«, Social Studies of Science 19, nr 3 (1989): 
387–420; David H. Guston, »Stabilizing the Boundary between US Politics and 
Science: The Rôle of the Office of Technology Transfer as a Boundary Organiza-
tion«, Social Studies of Science 29, nr 1 (1999): 87–111.

68 Per Wisselgren, »Vetenskap och / eller politik? Om gränsteorier och utrednings-
väsendets vetenskapshistoria«, i Mångsysslare och gränsöverskridare. 13 uppsatser 
i  idéhistoria, red. Bosse Sundin och Maria Göransdotter (Umeå: Institutionen för 
idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, 2008), 103–19.

69 Jasanoff, States of Knowledge. Själva idén, att såväl teknovetenskapliga fakta och 
apparater som samhällets konfigurationer blir till i samma processer, är av 
gammalt märke inom STS, vilket Jasanoff också noterar. Se idem., »Ordering 
Knowledge, Ordering Society«, i States of Knowledge, red. Sheila Jasanoff, 1st 
paperback ed. (Abingdon: Routledge, 2006), 19–36. Se även Bruno Latour, We 
have never been modern, övers. Catherine Porter (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1993), 134.
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 co- production is shorthand for the proposition that the ways in which 
we know and represent the world (both nature and society) are 
 inseparable from the ways in which we choose to live in it.70

Ett sådant förhållningssätt innebär, inom ramen för ett medicinhisto-
riskt forskningsprojekt som detta, att forskaren, snarare än att studera 
medicin som en funktion av samhället eller vice versa, studerar medici-
nen och samhället tillsammans.
 Jasanoff betonar att samproduktion inte är menat som ett heltäck-
ande teoretiskt eller metodologiskt system, som föreskriver givna till-
vägagångssätt eller analytiska ramar. Hon väljer i stället att beskriva det 
som ett »idiom«, vars uppgift främst är att skapa en tolkningsram för att 
kunna studera komplexa fenomen i skärningspunkten vetenskap-sam-
hälle, genom att betona vetenskapligt och samhälleligt ordnande av värl-
den som delar av en och samma process av »sense-making«. Härigenom 
riktas uppmärksamheten mot »the social dimensions of cognitive com-
mitments and understandings, while at the same time underscoring the 
epistemic and material correlates of social formations«.71 Att låta begrep-
pet förbli flexibelt och vittomfattande har förstås såväl fördelar som 
nackdelar. Samtidigt som det tillåter studier utifrån en mängd infalls-
vinklar och ontologier, så försvårar det jämförelser och synteser, vilket 
gör att en djupare förståelse för samproduktionens mekanismer riskerar 
att gå förlorad.72 Trots detta överväger dock förtjänsterna, särskilt om 
samproduktion kompletteras och preciseras med andra perspektiv som 
kan bidra till att strukturera analys och framställning. I avhandlingen 
används därför som sagt gränsdragningsteori för att fokusera analysen 
kring de sammanhang där samproduktionen äger rum. 

Biokommunikabilitet

Med utgångspunkt i både samproduktions- och gränsdragningsbegrep-
pen, och i syfte att begripliggöra hälsojournalistiken som fenomen, har 
antropologerna Charles L. Briggs och Daniel C. Hallin utvecklat ett antal 
modeller för vad de kallar för biokommunikabilitet.73 Grundidén är att 

70 Sheila Jasanoff, »The Idiom of Co-Production«, i States of Knowledge, red. Sheila 
Jasanoff, 1st paperback ed. (Abingdon: Routledge, 2006), 2.

71 Ibid., 3.

72 Se t.ex. Bragesjö och Hallberg, I forskningens närhet, 27–28.

73 Översättningen är min. Briggs och Hallins engelska begrepp är biocommunica-
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massmediala berättelser som handlar om hälsa, vård och medicin, också 
handlar om kommunikation. Briggs och Hallin argumenterar för att den 
human- och samhällsvetenskapliga forskningen – till stora delar även 
den som ägnat sig åt samproduktionsbegreppet och kritik av linjära 
spridningsmodeller – har tenderat att poträttera hälsojournalistiken 
främst som en kanal för spridning av medicinsk kunskap och informa-
tion som skapats i vissa på förhand utsedda miljöer (universitet, läkeme-
delsföretag et cetera). Journalistik över lag, menar de, har inte sällan 
intagit en perifer och passiv roll i existerande STS-forskning och medi-
cinsk humaniora. Briggs och Hallins projekt går ut på att med biokom-
munikabilitet som lins studera hur storheter som hälsa, sjukdom, med-
borgarskap och stat samproduceras och hur gränserna som får dem att 
framträda och bli distinkta från varandra skapas och upprätthålls. 
 Den första av Briggs och Hallins modeller är bioauktoritetsmodellen, 
där medicinsk information flödar nedströms (i Gierynsk bemärkelse), 
från forskare och medicinska experter, till politiker, beslutsfattare och 
medborgare.74 I den kartografi som frammanas av denna modell skiljs 
medicinsk diskurs från den vardagliga; medicinsk kunskap produceras 
i  priviligierade miljöer och förmedlas sedan, översatt till lekmannaspråk, 
till allmänheten. 
 Den andra är patient-konsumentmodellen, där jämförbar information 
om olika hälsoval, riktade till en tänkt rationell och upplyst kund, står 
i  centrum.75 Modellen syns till exempel i service- och konsumentjourna-
listiksammanhang, i rådgivningsspalter och produkttester, men också 
i  nyheter om enskilda patienter. Patientens kunskapsinhämtningspro-
cess återges ofta, som ett legitimerande grepp, och ibland som en kritik 
av havererad biokommunikabilitet: patienten måste kliva in i den här 
rollen av att hämta och förmedla information, eftersom de förväntade 

bility. Briggs och Hallin, Making Health Public, 21–50. Se även idem., »Biocom-
municability. The Neoliberal Subject and Its Contradictions in News Coverage 
of Health Issues«, Social Text 25, nr 4 (93) (2007): 43–66; idem., »Health 
Reporting as Political Reporting: Biocommunicability and the Public Sphere«, 
Journalism 11, nr 2 (2010): 149–65; idem., »Transcending the Medical/Media 
Opposition in Research on News Coverage of Health and Medicine«, Media, 
Culture & Society 37, nr 1 (2015): 85–100; Daniel C. Hallin, Marisa Brandt och 
Charles L. Briggs, »Biomedicalization and the Public Sphere. Newspaper 
Coverage of Health and Medicine, 1960s–2000s«, Social Science & Medicine 96 
(2013): 121–28.

74 Briggs och Hallin, Making Health Public, 25–29.

75 Ibid., 33–39. Se även idem., »Biocommunicability«.
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kommunikationsflödena forskning-läkare-patient inte fungerat. Briggs 
och Hallin skriver att modellen har komplexa rötter i både sociala rörel-
ser och nyliberal samhällsomvandling. Samtidigt som den är vanlig 
i  medier där nyhetsvärderingen övervägande styrs av vinstmål, porträtt-
teras valfriheten ofta som en medborgerlig rättighet som förvägrats 
patienten. 
 Den tredje och sista biokommunikationsmodellen är offentlighets-
modellen, där medicin görs till en social och politisk angelägenhet, och 
där kunskap och information förmedlas mellan olika sociokulturella 
fält.76 Publiken tilltalas i regel i rollen som medborgare. Dessa ges rätt 
att, om inte vara med och bestämma, så åtminstone att observera och 
fälla omdömen. I stället för en linjär kunskapsspridningsmodell, utgår 
offentlighetsmodellen från kamp mellan olika intressenter. Trovärdighet 
och expertstatus bygger inte på vetenskapliga meriter utan på förtrogen-
het, personlig närhet till frågor och fenomen, samt på »sunt förnuft«. 
Offentlighetsmodeller, menar Briggs och Hallin, är särskilt mångsidiga 
och komplexa, och har flera under-modeller. Den för avhandlingen vik-
tigaste av dessa är sociala rörelser-modellen, där medborgare (enskilt eller 
i grupp) utmanar bioauktoriteter och samhällselitaktörer för att etablera 
alternativa biokommunikationskanaler där de själva kan agera som kun-
skapsproducenter och -spridare.77

 Biokommunikationsmodellerna fungerar på två parallella vis i Briggs 
och Hallins analys. Dels representerar de något som implicit eller expli-
cit kommer till uttryck i hur nyhetsberättelser utformas, vilka som utta-
lar sig, hur berättelsen ramas in, och så vidare, men de är också en del av 
en mer fundamental underliggande föreställningsvärld, och något vars 
spänningar i sig utgör nyheter.78 De griper också in i varandra och före-
kommer tillsammans. En nyhetsartikel om en kändis som förespråkar 
en ny och relativt obeprövad metod mot, säg, ledgångsreumatism, kan 
till exempel genom sin valda aktör och sammanhang kategoriseras som 
hemmahörande i offentlighetsmodellen. Samtidigt kan dess läsartilltal 
placera den i konsumentmodellen. Dessutom kan den, genom en fram-
skriven indignation över de kliniskt verksamma läkarnas förmodade 
okunnighet i frågan, läsas som ett uttryck för grusade förväntningar på 

76 Idem., Making Health Public, 33–46. Se även idem., »Health Reporting as 
Political Reporting«.

77 Idem., Making Health Public, 42–46.

78 Ibid., 46–49.
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bioauktoritetsmodellen: storyn blir då att ny och banbrytande kunskap 
inte nått fram till de som möter patienter på det sätt den borde.
 Biokommunikabilitet har visat sig fruktbart på det sätt Briggs och 
Hallin avsett, som verktyg för att studera hälsojournalistik och -kom-
munikation, inte minst under den senaste tidens Coronapandemi.79 Jag 
vill dock mena att begreppet, och det perspektiv det erbjuder, är tillämp-
bart även på amalgamkontroversen och dylika medicinska kontroverser 
i bredare bemärkelse. Mitt grundläggande argument för detta är att det 
inte bara är i press och medier som kommunikation av kunskap står 
i  centrum. Fler texter än de journalistiska innehåller vad Briggs och 
 Hallin kallar biokommunikationskartografier, det vill säga »the projec-
tion of a specific process of knowledge producion, circulation and recep-
tion«.80 För det första är de gränsdragningspraktiker och -processer som 
Gieryn och andra studerar i hög grad retoriska och kommunikativa i sig 
själva. För det andra uttrycks biokommunikativa ideal på alla kontrover-
sens arenor, inte bara i nyhetsmedier. I allt från vetenskapliga artiklar till 
expertrapporter och utredningsdirektiv, står frågor om kommunikation 
och mottagande av kunskap ofta i centrum, och beskrivs som själva 
grunden till kontroversen. 

GENOMFÖRANDE: MATERIAL,     
METOD OCH DISPOSITION

Under den undersökta tidsperioden genererade amalgamkontroversen 
massvis av material av olika slag, i form av tidningsartiklar, radio- och 
TV-inslag, expertutredningar, tingsrättsprotokoll, arkivmaterial, böcker, 
riksdagstryck, riktlinjer från Socialstyrelsen, forskning och fackpress-

79 Ett axplock av studier som inspirerats av begreppet: Amy A. Ross Arguedas, 
»Medicalization in the Media. News Coverage of a New and Uncertain 
Diagnosis«, Journalism Practice 14, nr 9 (2020): 1087–1105; Ramsey, The Swedish 
Abortion Pill, 120–41; Kevin Hall och Meike Wolf, »Whose Crisis? Pandemic Flu, 
‘Communication Disasters’ and the Struggle for Hegemony«, Health 25, nr 3 
(2021): 322–38; Yngve Benestad Hågvar, »Fire diskurser om korona. Autoritet, 
ansvar og virkelighetsbilder i helsejournalistikk om covid-19 i VG og Dagbla-
det«, Norsk Medietidsskrift 28, nr 2 (2021): 1–20; Kate Holland, »Biocommunicabi-
lity and the Politics of Mental Health. An Analysis of Responses to the ABC’s 
‘Mental As’ Media Campaign«, Communication Research and Practice 3, nr 2 
(2017): 176–93; Kate Holland och Monique Lewis, »Mapping National News 
Reports on COVID-19 in Australia. Topics, Sources, and Imagined Audiences«,  
i Communica ting COVID-19. Interdisciplinary Perspectives, red. Monique Lewis, 
Kate Holland, och Eliza Govender (London: Palgrave Macmillan, 2021).

80 Briggs och Hallin, Making Health Public, 24.
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debatt samt en offentlig utredning. Ett totalurval är av uppenbara skäl 
inte möjligt. Tidigt i processen föll ändå valet på att bibehålla en bred 
ansats vad gäller källmaterial, snarare än att begränsa mig till en eller 
några få väl definierade materialkategorier. Det har å ena sidan gett mig 
en bred förståelse för kontroversen och möjlighet att täcka in flera olika 
aspekter. Å andra sidan vinns en bred förståelse i viss mån på bekostnad 
av en djupare sådan. Jag har inte kunnat plocka isär begrepp och prakti-
ker på den detaljnivå jag hade kunnat med ett snävare materialurval. 
Givet avhandlingens övergripande fokus på kunskap i ett större offent-
ligt sammanhang snarare än på kunskapsproduktionens eller den medi-
cinska praktikens inre processer, har detta heller inte framstått som 
önskvärt. Ett annat motiv för mitt val har varit den forskningslucka som 
amalgamkontroversen utgör, där ett försök till övergripande historiebe-
rättande framstått som angeläget. Med det sagt är det förstås så att mina 
materialinsamlande aktiviteter på förhand riktats mot avhandlingens 
fokus på kunskapens sociala funktioner och mötet mellan kunskap och 
samhälle. Därför har offentligt eller så att säga publiktillvänt material 
prioriterats, medan annat material som exempelvis patientjournaler och 
forskararkiv lämnats därhän. 

Dagspressmaterial

Mediala representationer har främst sökts i dagspressen. Här har 
ingången varit Kungliga bibliotekets databas och söktjänst Svenska 
dagstidningar (http://tidningar.kb.se), där de fyra nationella dags- och 
morgontidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och 
Expressen, samt flertalet regionala och lokala tidningar finns digitalise-
rade och sökbara för den aktuella perioden. Under arbetet med avhand-
lingen har jag gång på gång återvänt till databasen och gjort sökningar 
på olika nyckelord och kombinationer av nyckelord, allteftersom min 
förståelse av ämnet och materialets karaktär förändrats. Med tiden hade 
jag laborerat mig fram till en söksträng som fångar in så mycket som 
möjligt av det relevanta materialet och samtidigt exkluderar det mesta 
av det som inte har med ämnet att göra.81 Resultatet blev cirka 5 700 

81 Den söksträng jag till sist landade i var: »ama?ga* OR (oral* AND ga?vanis*) 
NOT amalgamated NOT amalgamera NOT amalgamering NOT amalgamerad«. 
Databasen medger inte någon möjlighet till automatiserad nedladdning av hela 
sökresultat. Insamlingen har därför skett genom att jag manuellt öppnat varje 
enskild tidningssida i sökresultatet och sedan skickat den till min e-post via en 
funktion som finns i databasen.
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tidningssidor.82 Tidsperioden för min sökning har varit 1975–2010. Detta 
för att få syn på eventuella trender utanför avhandlingens huvudsakliga 
tidsperiod; särskilt efter densamma, eftersom kontroversen inte tar slut 
med min undersökningsperiod. 
 Dagpressmaterialet har utgjort en stomme i analysen, och det har 
bearbetats på flera sätt. För det första har det utgjort basen i mitt åter-
skapande av kontroversens förlopp. Det har dessutom legat till grund för 
ett eget fördjupningskapitel (kapitel 8). Jag har läst och översiktligt 
kategoriserat samtliga sidor i sökresultatet, som innehåller allt från 
annonser och TV-tablåer till insändare, debattartiklar och nyhetsrepor-
tage. Här ryms det mesta som skrivits om amalgam. Att på detta sätt ta 
mig igenom ett omfattande och disparat material har varit tidskrävande, 
men väldigt viktigt. Det har gett mig en förståelse för i vilka samman-
hang och med vilka betydelser amalgam varit föremål för journalistisk 
bevakning och tolkning. Det har också öppnat mina ögon för pressdis-
kursens heterogena karaktär. Amalgamkontroversen representerades 
inte bara i journalistiska och redaktionella texter eller i åsiktsmaterial 
som insändare, debattartiklar och ledare. Den var även påtagligt när-
varande i form av annonser (främst från tandläkare, medicinska eller 
alternativmedicinska kliniker och Tandvårdsskadeförbundet), TV- och 
radiotablåer, läsarundersökningar och så vidare. Det kan förstås diskute-
ras vilken relativ vikt sådant material bör tillmätas i skapandet och upp-
rätthållandet av en diskurs som amalgamkontroversen. Jag gör inga 
 närmare analyser av de delarna av materialet i avhandlingen, men jag vill
åtminstone fästa uppmärksamheten på att de utgör en tydlig närvaro 
i  det totala talet om amalgamet i den svenska pressen.83 
 Pressmaterialet är således både omfattande och rikt på uppslag, och 
det är viktigt att resonera kring vad det kan bidra med och inte till ana-
lysen av amalgamkontroversen. I pressen förekommer flera av kontro-

82 Resultatet har varierat något över tid, och gjorde så även under de veckor på 
våren 2020 då insamlingen ägde rum. Det minsta antal jag fått som resultat har 
varit 5 697, det högsta 5 722. Vad detta beror på vet jag inte säkert, men troliga 
förklaringar skulle kunna vara att databasens innehåll förändrats något, liksom 
att textigenkänningen kan ha förbättrats. Sammanlagt har jag laddat hem 5 689 
sidor. Bortfallet reflekterar sannolikt främst dels det faktum att sökresultatet 
innehållit ett antal dubbletter, vilka då de noterats inte laddats ner, dels att jag 
kan ha missat några sidor här och var när jag laddade ner materialet.

83 Jämför till exempel historikern Cameron Blevins resonemang om annonsers 
och tågtidtabellers roll i skapandet av en tidnings »imagined geography«, i 
Cameron Blevins, »Space, Nation, and the Triumph of Region. A View of the 
World from Houston«, Journal of American History 101, nr 1 (2014): 124–25.
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versens aktörer, både genom direkta citat i intervjuer och genom andra-
handsreferat och hänvisningar. Min utgångspunkt är dock att det, med 
undantag för debattartiklar och insändare (vilka oftast författats av 
aktörerna själva, det vill säga forskare, patienter, tjänstemän och andra), 
framför allt är journalisters och redaktioners blick på kontroversen som 
framträder. Dessa tolkningar och representationer påverkas i sin tur av 
ett flertal olika omständigheter. Tidningarnas ägarstruktur och politiska 
färg är en sådan omständighet, men kanske än viktigare är skillnaden 
mellan dags- och kvällspress. De så kallade kvällstidningarna Afton bladet 
och Expressen finansieras i högre grad av lösnummerförsäljning, och har 
därför varit mer benägna att sätta iögonfallande rubriker och med ett 
känslomässigt tilltal skriva om världen ur den enskilda människans per-
spektiv. Omvänt brukar det sägas att dagstidningarna Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet oftare vinklar på sakfrågor än personer, och att 
de har mer förnuftsinriktat tilltal.84 Under den studerade tidsperioden 
framträder den här skillnaden som väldigt tydlig och betydelsefull. En 
ytterligare faktor att ta i beaktande är i vilken tidnings-sektion texterna 
förekommer, och vad den genretillhörighet som i många fall följer har 
för betydelse. En nyhetstext i inrikessektionen skrivs på ett annat sätt 
och med andra syften än ett personporträtt, en kulturessä, ett sport-
referat eller en konsumentupplysande text i en hälsobilaga.85 Jag gör 
i  avhandlingen vissa analytiska poänger relaterat till detta, även om jag 
inte haft intentionen att på något uttömmande vis analysera skillnader 
mellan journalistiska genrer i hur amalgamkontroversen iscensattes.
 Slutligen vill jag framhålla den enskilda journalistens betydelse. Sam-
tidigt som pressrapporteringen av amalgamkontroversen ingick i större 
journalistiska trender och förändringar under den studerade perioden, 
fanns det också vissa journalister som i perioder skrev intensivt om kon-
troversen, och som i vissa fall också gav tydligt uttryck för sina egna 
uppfattningar. Där jag funnit det påkallat har jag i analysen lyft fram 
enskilda journalister och hur de framställde kontroversen och den kun-
skap som diskuterades.
 Pressmaterialet har fungerat som en grundstomme med vilken jag har 
ramat in kontroversens förlopp och fått uppslag till vidare utforskning 

84 Stig Hadenius, Lennart Weibull och Ingela Wadbring, Massmedier. Press, radio 
och tv i den digitala tidsåldern, 11:e uppl. (Stockholm: Ekerlids, 2009), 72–73;   
Se även Skagius, Den offentliga ohälsan, 41; Kerstin Engström, Genus & genrer. 
Forskningsanknutna genusdiskurser i dagspress (Umeå: Umeå Universitet, 2008).

85 Skagius, Den offentliga ohälsan, 41; Engström, Genus & genrer.
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av aktörer, skeenden och teman. Genom pressmaterialet har jag också 
kunnat granska och resonera kring hur kontroversen mötte allmänheten 
samt hur kunskap, aktörer och skeenden tolkades och gjordes begripliga 
av journalister och redaktioner. Givet min förståelse av medier som del-
aktiga i samproduktionen av vetenskap och samhälle, kan detta material 
sägas svara väl mot avhandlingens inriktning på vetenskapens och medi-
cinens roll i samhället i stort. 

Tidskrifter

En annan viktig materialkategori utgörs av artiklar i fack- och vetenskap-
lig press. Eftersökningar i dessa materialkategorier har till stor del väg-
letts av vad som framkommit av annat material, framför allt i pressen. 
Särskilt gäller detta vetenskapliga publikationer. En stor del av press-
rapporteringen utgörs av nyheter om forskning och forskare, vilket för-
anlett mig att titta närmare på dessa genom att spåra dem i den veten-
skapliga litteraturen. Via hänvisningar i den vetenskapliga litteraturen 
har ytterligare artiklar identifierats och lästs, varvid jag bättre kunnat 
ringa in och förstå dessa aktörer och hur de omfamnat de aktuella feno-
menen. Via detta material kommer jag kunskapsprocessen förhållandevis 
nära, men mitt fokus har inte i första hand varit att i detalj återskapa hur 
kunskap om tandlagningsmaterial producerats. Snarare har jag velat för-
stå hur denna kunskap sett ut vid vissa tidpunkter, och hur den  förhållit 
sig till annan kunskap som cirkulerat inom ramen för kontroversen. 
 Med fackpress avses i det här sammanhanget yrkesspecifika tidskrif-
ter, framför allt Tandläkartidningen. Denna har, via dess register, genom-
sökts i sin helhet för perioden 1975–2000. Artiklar som av rubriken 
bedömts som relevanta har lästs. Urvalet av vilka artiklar som i slut-
änden analyserats eller refereras i avhandlingen har i hög grad styrts av 
hur jag som forskare bedömt deras relevans och användbarhet. I denna 
bedömning har jag särskilt, men inte uteslutande, beaktat huruvida 
 texterna i fråga diskuterar kontroversen i sig på något vis, samt om de 
utvecklar eller diskuterar något för kontroversen centralt begrepp eller 
problem. Trots att de artiklar som refereras i avhandlingen är ganska få 
i  förhållande till de jag läst, så har detta korpus som helhet lämnat vik-
tiga bidrag till min förståelse för det jag studerat. Det som framför allt 
framkommer i fackpressen är hur tandläkarkåren och odontologin för-
stod och diskuterade amalgamet utifrån sina professionella positioner. 
Det innebär inte att jag har betraktat tandläkarkåren som en homogen 
grupp där alla har samma världsbild eller åsikter. Jag vill dock hävda att 
jag har kunnat identifiera dominerande tankemönster och sätt att förstå 
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kontroversen, liksom därigenom avvikande sådana och centrala motsätt-
ningar inom kåren. En annan fackpublikation i vilken amalgamet 
i  perio der diskuterades flitigt var Läkartidningen, och flera artiklar ur 
denna har också samlats in och lästs. Här har jag dock inte gjort någon 
heltäckande genomsökning, utan i de flesta fall hittat material via hän-
visningar i andra texter. 
 Inom denna materialkategori har jag, tills sist, använt mig av Tandvårds-
skadeförbundets medlemstidning Tf-bladet, utgiven med fyra nummer 
per år sedan 1980. Genom detta material har jag kommit  närmare patien-
terna själva, men framför allt är det föreningens och rörelsens idévärld 
som framträder i Tf-bladet. Jag har läst och analyserat samtliga nummer 
utgivna under perioden 1980–1993, och en handfull nummer utgivna där-
efter. Denna avgränsning, snävare än den som gäller för avhandlingen 
i  stort, motiveras av att jag, trots att 1990-talet skulle kunna kallas för-
bundets glansdagar (inte minst givet de höga medlems talen), uppfattar 
1980-talet som den formativa tiden då förbundets positioner och idéer 
utvecklades. 

Offentligt tryck och arkiv

En tredje kategori material som varit viktig för undersökningen är offent-
ligt tryck av olika slag. Riksdagsmotioner, propositioner och debatter har 
inte samlats in eller analyserats systematiskt, men har ingått som kom-
ponenter i framför allt rekonstruktionen av kontro versens förlopp i stort. 
Två publicerade rapporter från expertutredningar tillsatta av Social-
styrelsen har analyserats, liksom även två publicerade skrifter från Forsk-
ningsrådsnämnden samt en handfull Statliga offentliga utredningar 
(SOU:er). Genom detta material har jag kunnat analysera den nationella 
politikens och förvaltningens förståelse av  frågan. Av särskilt intresse 
i  analysen av detta material har varit att  studera vilka vetenskapliga fält 
som fått komma till tals och med sin kunskap påverka myndigheters 
inställning till vården av de patienter som ansåg sig sjuka av amalgam, 
samt hur andra kunskapsformer värderats och kontrasterats mot de 
vetenskapliga i denna process. 
 Ett antal arkiv har också besökts och materialet i dessa analyserats. 
Via Göteborgs tingsrätts arkiv har jag kunnat studera den rättegång som 
ägde rum i Stenungssund på våren 1983, där en kvinna stämde staten 
som ytterst ansvarig för de tandlagningsmaterial hon fått isatta i sin 
mun, och som hon menade hade orsakat hennes svåra sjukdomstillstånd. 
Jag har gått igenom samtliga efterlämnade handlingar i fallet (cirka 
3  500 sidor), men koncentrerat analys och framställning till stämnings-
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ansökningar, domar och utförligare redogörelser för parternas respek-
tive ståndpunkter, samt till expertvittnesförhör. Genom denna analys 
har jag kunnat studera hur kontroversen iscensattes i en juridisk kontext 
och i mötet mellan vetenskapliga och juridiska evidenspraktiker och 
sanningsbegrepp.
 I Socialstyrelsens arkiv har jag studerat flera olika serier. Särskilt nära 
har jag studerat den så kallade LEK-utredningen, som tillsattes 1985 för 
att utreda frågan om långvarig lågdosexponering för kvicksilver. Detta 
har gett en värdefull inblick i utredningsarbetet bakom kulisserna och 
har hjälpt mig att bättre förstå utredningen och dess följder. Vidare har 
jag använt mig av det material som efterlämnats av de två arbetsgrup-
perna SAOT och SAOM (Socialstyrelsens Arbetsgrupp för Odontologisk 
Teknologi, respektive Odontologiska Material), i vilka särskilt tillkallade 
experter kontinuerligt övervakade dentala material och utarbetade för-
slag till olika certifieringsprogram och tillsynsåtgärder för att minska 
risker för biverkningar och komplikationer.86 Ytterligare material från 
Socialstyrelsens arkiv, som till exempel korrespondens och annat, har 
gjorts tillgängligt för mig efter specificerade förfrågningar.
 Jag har också använt mig av handlingar ur Karolinska Institutets arkiv 
för att analysera och redogöra för inrättandet och tillsättningen 1987 av 
Sveriges – tillika världens – första professur i odontologisk toxikologi, ett 
nytt ämne skapat i den svenska amalgamkontroversens kölvatten. 
 Slutligen har jag använt mig av Tandvårdsskadeförbundets arkiv, vil-
ket förvaras på Riksarkivets depå i Arninge. Jag har samlat in stora delar 
av detta rika arkiv, men främst använt mig av styrelse- och stämmo-
protokoll för att rekonstruera förbundets medlemsutveckling. Även om 
jag således inte uttryckligen använder eller refererar till detta arkiv 
i  någon större utsträckning, har bekantskapen med materialet som 
några intensiva insamlingsdagar i Arninge inneburit, stärkt min för-
ståelse av förbundet och hjälpt mig i analysen av medlemstidningen.

Etiska överväganden

I materialet förekommer rikligt med uppgifter om enskilda människors 
hälsa. Särskilt gäller detta pressmaterialet, där personporträtt av patien-
ter med namn och bild är vanliga. Sådant material är förvisso öppet till-
gängligt för var och en, och personerna i fråga har vid någon tidpunkt 

86 Jag har också haft tillgång till och läst ytterligare en expertgrupps arkiv (den så 
kallade Amalgamgruppen, tillsatt 1993), men inte inkluderat det i den slutliga 
analysen, då jag gjorde bedömningen att det inte tillförde något till densamma.
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fattat beslut om att medverka med namn och bild och berätta vad de 
lidit av. Min bedömning är dock att dessa beslut gällde där och då, och 
att jag därför bör anonymisera privatpersoner om dessa nämns i materi-
alet. Detsamma gäller kvinnan som rättegången i Stenungsund gällde. 
 Det är inte alldeles lätt att definiera privatperson i förhållande till 
offentlig person i det här fallet, men jag har utgått från tanken att om 
man bara förekommer i pressen vid ett eller få tillfällen, och då bara 
i  egenskap av patient som ansett sig amalgamförgiftad, så är man privat-
person i det här sammanhanget. Den som dock inte bara omtalat det 
egna medicinska tillståndet, utan även antingen redan varit känd för all-
mänheten av annat skäl, innehaft offentligt ämbete, eller rimligen kan 
sägas ha fungerat som representant eller förkämpe för antiamalgam-
rörelsen på något vis, har betraktats som offentlig person i samman-
hanget och alltså inte anonymiserats.
 Avhandlingsprojektet har prövats och godkänts av Etikprövnings-
myndigheten.87 Utöver anonymisering av privatpersoner, har även allt 
insamlat material där sådana förekommer förvarats oåtkomligt för obe-
höriga, på krypterad hårddisk, säker molnlagringstjänst tillhandahållen 
av Umeå universitets ITS-avdelning, eller inlåst i kassaskåp på Institu-
tionen för idé- och samhällsstudier.

Avhandlingens avgränsning och uppläggning

Ramen för undersökningen är perioden 1977–1998. Det förekommer dock 
exkursioner utanför denna period och tyngdpunkten i avhandlingen 
 ligger tydligt på 1980-talet. Det främsta skälet till denna ojämnvikt är helt 
enkelt att det är den period då kontroversen tar form: då aktörer, organisa-
tioner och traditioner mejslar fram sina ståndpunkter. Det är då, när 
skilda sociala och kunskapssfärer först möter och tvingas förhålla sig till 
frågan, som de processer jag i första hand intresserat mig för äger rum.
 Avhandlingen består av två delar. I del ett ingår ett bakgrundskapitel 
och fyra empiriska kapitel som tillsammans utgör ett idéhistoriskt 
narra tiv om kontroversen. Del två innehåller tre fördjupande fallstudier, 
där särskilda skeenden eller aspekter av kontroversen studeras. De tre 
fallstudierna utgörs av rättegången i Stenungsund, patientföreningen 
Tandvårdsskadeförbundet, respektive fyra dagstidningars rapportering 
om amalgam under den undersökta perioden. Jag har bedömt dessa 
teman som särskilt belysande för kontroversen, inte minst i relation till 

87 Ansökan har diarienummer 2021-00361.
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avhandlingens fokus på olika föreställningar om kunskap och mötet 
mellan dessa. Detta upplägg är således ett metodologiskt val som låtit 
mig utforska mitt ämne från olika håll och med olika ingångsvärden 
inom ramen för en och samma monografi. 
 Avhandlingens disposition kan betraktas som ett försök att kombi-
nera det bästa från monografin och sammanläggningsavhandlingen. Där 
monografin ofta lyckas väl med att konstruera historiska narrativ och 
belysa sammanlänkande skeenden över tid, sker detta ibland på bekost-
nad av fördjupningen, möjligheten att stanna upp och skärskåda avgrän-
sade fenomen på nära håll. Omvänt ger sammanläggningen i regel goda 
möjligheter till just det sistnämnda, samtidigt som den samman-
hängande och övergripande berättelsen lätt går förlorad.

kapitel 1 är ett historiskt bakgrundskapitel, som placerar kontroversens 
upprinnelse i en kontext där vetenskapens roll och status omförhandlas 
i  kölvattnet av såväl miljö- och kärnkraftsdebatter som 1960-talsradikali-
sering och auktoritetskritik. Här beskrivs också ett medi cin historiskt 
sammanhang, där medicin och läkarvetenskap precis som vetenskapen 
i  stort såg sin auktoritet ifrågasatt. Tandvården behandlas också översikt-
ligt, med särskilt fokus på odontologins och tandläkarnas trovärdighet 
i  offentligheten under efterkrigstiden. Slutligen berörs kvicksilvrets nya 
roll som ett högst påtagligt hot, och den forskning och debatt som bidrog 
till att forma denna hotbild.

kapitel 2 skildrar hur den så kallade orala galvanismen, från början en 
i allt väsentligt inomvetenskaplig fråga om dentala materials hållfasthet, 
först konstruerades som ett samhälleligt viktigt expertisområde och 
sedan under perioden 1977–1981 hamnade i centrum för en offentlig 
kontrovers. Tonvikten ligger dels på hur problemet konstruerades och 
förstods, dels på vilka aktörer som inbegreps i kontroversen och hur de 
argumenterade i företrädesvis offentliga sammanhang, framför allt 
i  dagspressen och Tandläkartidningen. 

i  kapitel 3 beskrivs och analyseras kontroversens skifte från oral galva-
nism till amalgam och kvicksilver. Detta skedde från och med slutet av 
1981, i och med att lundadocenten Mats Hanson i artiklar och skrivelser 
till Socialstyrelsen utfärdade en skarp varning om amalgamanvänd-
ningen i samhället, vilken han menade utgjorde en förgiftningsskandal. 
I kapitlet skildras hur nya aktörer tog plats, och hur kontroversen rörde 
sig in på nya arenor, omfattade nya frågeställningar och materialiserades 
i bland annat åtgärdsprogram från Socialstyrelsen.
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kapitel 4 behandlar några följder av kontroversens rekonfigurering, 
med särskilt fokus på nya forskarsamarbeten, nya studier och aktörer. 
Mötet mellan toxikologi och odontologi ställdes i blixtbelysning 1987, då 
en professur i det nya ämnet odontologisk toxikologi inrättades vid 
Karolinska Institutet. Samma år publicerades slutrapporten från Social-
styrelsens så kallade LEK-utredning, där LEK stod för Lågdos Effekter av 
Kvicksilver. I kapitlet redogörs för utredningens arbete och rapport, 
samt dess mottagande och konsekvenser. 

kapitel 5 är det sista i del ett, och handlar om kontroversen under 1990-
talet. I kapitlet skildras flera parallella skeenden. Ett är att kontroversen 
i någon mån konsoliderades i medicinsk-vetenskaplig mening. En 
psyko social förklaringsmodell formulerades än tydligare som motpol till 
teorin om kvicksilverförgiftning, och förklaringsmodellerna institutio-
naliserades i två vårdenheter dit patienter som misstänkte kvicksilver-
förgiftning från amalgam remitterades. Ett annat samtidigt skeende är 
att politiska beslut om amalgamavveckling av miljöskäl började tas, 
 vilket tillsammans med tillgång till andra tandlagningsmaterial ledde 
till att amalgamanvändningen minskade markant under decenniets 
andra halva. Samtidigt etablerades i Sverige det relativt nya vetenskaps-
området kontroversstudier, vilket tillsammans med det växande ämnet 
risksociologi enrollerades i delar av den offentliga hanteringen av kontro-
versen, där det åstadkom något av en perspektivförskjutning mot ett 
slags metaperspektiv. 

kapitel 6 är det första i del två. Här studeras den rättegång som ägde 
rum i Stenungsund på våren 1983. Med hjälp av advokaten Henning 
 Sjöström stämde en kvinna staten för de skador hon ansåg sig ha fått av 
de material hon fått isatta i tänderna. Genom främst arkivmaterial från 
rättegången, analyserat med hjälp av Gieryns gränsdragningsteori, stu-
deras i kapitlet hur vetenskaplig expertis konstruerades och hur veten-
skapliga och juridiska sanningsbegrepp kolliderade med varandra. 

i kapitel 7 står patientföreningen Tandvårdsskadeförbundet i fokus. 
Genom en analys av förbundets medlemstidning Tf-bladet analyseras 
förbundets idéer om kunskap, vård, medborgarskap och samhälle under 
1980-talet. Särskilt fokus ligger på hur förbundet förstod sig självt som 
konsumentorganisation och hur detta kan förstås i relation till samtida 
och senare innehåll i det politiska konsumentbegreppet i Sverige.
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i det sista kapitlet, kapitel 8, riktas blicken mot mediernas roll 
i  kontroversen. Här analyseras det omfattande pressmaterialet. Samtliga 
knappt 5 700 tidningssidor kategoriseras, och kategoriseringen diskute-
ras och belyses. Huvuddelen av kapitlet ägnas åt en kvalitativ analys av 
artiklar ur de fyra stora nationella tidningarna Dagens Nyheter, Afton-
bladet, Expressen och Svenska Dagbladet. Fokus ligger på att med hjälp av 
biokommunikabilitetsbegreppet och tidigare forskning om nyhets-
journalistik i Sverige studera hur pressen grep in i och formade kontro-
versen. 
 I avslutningen presenteras och diskuteras avhandlingens viktigaste 
slutsatser, samt ges förslag på framtida forskning för att bygga vidare på 
dessa.
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PROLOG

Det tredje amalgamkriget 
Den kontrovers som studeras i den här avhandlingen var inte den första 
kontroversen om amalgam och dess användning inom tandvården. Ett 
amalgam bestående av kvicksilver och nermalda silvermynt – i sin tur 
bestående av silver och tenn – började användas som tandfyllnadsmate-
rial i Frankrike i slutet av 1820-talet, och introducerades i USA på 1830-
talet. Materialet blev snabbt kontroversiellt, och det första nationella 
tandläkarsällskapet i USA, American Society of Dental Surgeons¸ bildat 
1834, upplöstes 1856 på grund av den djupa splittring amalgamet orsakat 
i  kåren. 88 Konflikten om amalgamet handlade framför allt om att utdefi-
niera kvacksalvare från en profession i vardande. Idén om konser ve rande 
och restaurerande tandvård – det vill säga att laga och bevara  snarare än 
att dra ut kariesangripna tänder – liksom tekniker för att åstadkomma 
detta, vann insteg under 1800-talet.89 Under 1800-talets andra halva kom 
materialkunskaper och -val därför att spela en  avgö rande roll i yrkets allt 
snabbare professionalisering..90 
 I stället för avveckling kom amalgamet att genomgå vidareutveckling 
och blev så småningom förknippat med den under 1870-talet inflytelse-

88 Wynbrandt, The Excruciating History of Dentistry, 124–29; Hyson, »Amalgam«; 
Meyerhof, »Early Struggles«.

89 Hoffmann-Axthelm, History of Dentistry, 287.

90 I professionaliseringsprocesser ingår bland annat inrättandet av utövningsmo-
nopol (exempelvis i form av officiellt sanktionerade legitimationer och 
gränsdragningar gentemot illegitima utövare), formella utbildningsvägar, 
tillskansandet av kunskapsmonopol samt formulering av för yrket specifika 
samhälleliga problem eller utmaningar. För tandläkaryrkets del ägde många av 
dessa processer rum kring förra sekelskiftet i såväl Nordamerika som England 
och Skandinavien. För Nordamerika, se Adams, A Dentist and a Gentleman; 
Picard, Making the American Mouth, 2009. För England och Norge, se Erichsen, 
Professionalisation and Public Policy Variations; idem., »Tannlegene«. För Sverige, 
se Lindblom, I väntan på tandvård; Hanna Vikström, »Instrumentens intåg och 
sinnenas uttåg? Teknik, vetenskap och kunskap i tandläkaryrkets framväxt 
1893–1920«, i Sensoriska kunskapsformer. Historiska studier om teknik, vetenskap 
och människans sinnen, red. Ingemar Pettersson och Daniel Normark, kom-
mande. Om materialval under denna tid och i samband med denna process, se 
Hoffmann-Axthelm, History of Dentistry, 250, 287–90; Hanna Vikström, »Who 
Decides What Should be in a Decayed Tooth? Materials, Knowledge, and 
Professionalization of Dentistry, 1860–1880« [opublicerat manuskript], (Umeå 
universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2022).
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rika reformrörelsen inom amerikansk tandvård som gick under namnet 
The New Departure.91 Mot slutet av seklet ägnade sig Greene Vardiman 
Black (1836–1915), den amerikanske tandläkaren som i professionens 
egen historieskrivning ofta beskrivs som det moderna tandläkaryrkets 
fader, åt amalgamet. Genom tester och experiment sägs han ha skapat 
det moderna, vetenskapligt framställda amalgamet. Blacks recept spreds 
snabbt både inom och utom USA, och amalgam intog successivt platsen 
som det mest använda tandlagningsmaterialet.92 Exakt hur och när det 
introducerades i Sverige tycks oklart, men klart är att det förekom vid 
1800-talets slut. Delar av Blacks publicerade resultat refererades i Odonto-
logisk tidskrift 1899.93

 Nästa gång amalgamet på allvar hamnade i fokus för en uppmärk-
sammad kontrovers var 1926, då den tyske kemisten Alfred Stock  
 (1876–1946) skrev en artikel där han argumenterade för att tandvården 
borde sluta använda amalgam. Under 1930-talet ägnade han sig åt olika 
försök för att påvisa amalgamets farlighet. Stocks anklagelser tillbaka-
visades av samtida tandläkare, och en förhållandevis intensiv debatt 
pågick fram till andra världskriget. Någon omvärdering av amalgamet 
blev det dock inte heller den gången.94

 Den amerikanska kontroversen i mitten av 1800-talet brukar i den 
dentalhistoriska litteraturen kallas för Amalgamkriget.95 I den svenska 
amalgamkritiskt inriktade litteraturen från sent 1900-tal och framåt har 
därutöver kontroversen i anslutning till Alfred Stocks anklagelser  kallats 
för Andra amalgamkriget, varpå den kontrovers som utspelade sig under 
1980- och 1990-talen kommit att betecknas som Tredje amalgam kriget.96 
I ett internationellt – företrädesvis nordamerikanskt – perspektiv, har 

91 Hyson, »Amalgam«, 219–20.

92 Hoffmann-Axthelm, History of Dentistry, 287–93; Hyson, »Amalgam«, 220.

93 »Silfver-tenn-amalgamets fysikaliska egenskaper«, Odontologisk tidskrift 7, nr 3 
(1899): 151–58.

94 Hyson, »Amalgam«, 221; Hoffmann-Axthelm, History of Dentistry, 293.

95 Hyson, »Amalgam«, 216.

96 Margaretha Molius, Har du fått kvicksilver på hjärnan? Historien om en arbets-
miljöskandal och ett folkhälsoproblem (Lundsbrunn: Ebes, 2019), 15–19; Patrick 
Störtebecker, Mercury Poisoning from Dental Amalgam. A Hazard To Human 
Brain (Stockholm: Störtebecker foundation for research, 1985), 122–28; Jaro 
Pleva, Kvicksilver i tandvården – en allmän hälsorisk (Stockholm: 
Tandvårdsskade förbundet, 1995), 9. 



57

starten för detta tredje amalgamkrig generellt förlagts till 1980-talet.97 
Som internationell förgrundsfigur omnämns ofta Hal Huggins  (1937–2014). 
Huggins, en tandläkare från Colorado, publicerade 1982 artikeln  »Mercury: 
A factor in mental disease?« och 1985 boken It’s All in Your Head. The link 
between mercury amalgams and disease.98 Kvicksilver förgiftning från amal-
gam debatterades under slutet av 1900-talet i flera länder. Förloppen såg 
förstås olika ut på olika håll i världen, men debatterna utspelade sig 
i  huvudsak under samma period på 1980- och 1990-talen i länder som 
USA, Kanada, Australien, Tyskland, Österrike och Frankrike. Även i de 
nordiska länderna var frågan bitvis mycket uppmärksammad, och särskilt 
i Norge var förloppet snarlikt det svenska.99

 I Sverige har startskottet för diskussionen om amalgam förlagts till 
ungefär samma tidpunkt som på andra platser. Dock har det inte alltid 
varit klart hur relationen mellan den debatt om amalgam som då inled-
des, och diskussionen om den så kallade orala galvanismen, som tog fart 
i slutet av 1970-talet, sett ut.100 Vissa har menat att det är samma diskus-
sion, men att begreppen skiftat. Andra har förstått det som två separata 
diskussioner, och ytterligare andra har knappt uppmärksammat skillna-
den. Oral galvanism har diskuterats lika länge som amalgam, och det var 
i termer av oral galvanism som ohälsoproblematik kopplad till tand-
lagningar först fördes på tal i den svenska offentligheten. Denna del av 
avhandlingen innehåller därför en beskrivning och kort historisk 
 redogörelse för internationella vetenskapliga diskussioner om oral galva-
nism, för att sedan rikta fokus mot Sverige och hur problemet oral 
 galvanism konstruerades där. Under 1980-talets första år genomgick dis-
kussionen om oral galvanism en förändring och blev tydligt inriktad på 
amalgam och kvicksilver, vilket så småningom innebar att fler veten-
skapliga fält, som till exempel toxikologi, drogs in i kontroversen och 
i  försöken att förstå patienternas sjukdom. Patienterna själva organise-
rade sig, växte i antal och blev med tiden en allt starkare röst i de sam-

97 Se exempelvis Hyson, »Amalgam«; John E. Dodes, »The Amalgam Controversy. 
An Evidence-Based Analysis«, The Journal of the American Dental Association 132, 
nr 3 (2001): 348–56.

98 Hal A. Huggins, »Mercury. A factor in mental disease?«, Journal of Ortho-
molecular Psychiatry 11, nr 1 (1982): 3–16; idem., It’s All in Your Head. The Link 
Between Mercury Amalgams and Illness (New York: Avery, 1993 [1985]).

99 SOU 2003:53, Dentala material och hälsa (Stockholm, 2003), 59–69.

100 Oral galvanism är ett elektrokemiskt fenomen relaterat till metaller i tand-
lagningar. Se sidan 74 för en närmare definition. 



58

manhang där amalgamet diskuterades och hanterades. Samtidigt blev 
amalgamet föremål för såväl expertutredningar, forskningssatsningar 
och en alltmer intensiv medierapportering. Vårdsatsningar genom för-
des, och vårdenheter med konkurrerande perspektiv på patienterna och 
deras diagnos var verksamma under 1990-talet. Det var också då som 
avveckling av amalgamet i syfte att minska samhällets kvicksilver-
utsläpp blev till ett miljöpolitiskt mål. Kapitlen i del 1 följer hur frågan 
om amalgamet rörde sig mellan olika sociala arenor och fält under åren 
1977–1998, hur den samtidigt till en början växte i omfång och intensitet 
för att senare klinga av något, samt hur den förändrades i och med dessa 
processer. Amalgamet och kontroversen relateras också till samtida för-
änderliga sociala och politiska kontexter, för att förstå hur den både var 
en del av och förändrade sin samtid. I det första kapitlet ges en mer gene-
rell idéhistorisk bakgrund, för att placera kontroversens upprinnelse 
i  ett vetenskaps-, medicin- och tandvårdshistoriskt sammanhang.
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KAPITEL 1

Bakgrund: Vetenskap, miljö, 
sociala rörelser och tandvård
I det här kapitlet tecknas en bakgrund till kontroversens uppkomst. 
Miljö frågorna och de sociala rörelserna på 1960- och 1970-talen bidrog 
till att vetenskapens och expertisens ställning i samhället omförhandla-
des. I Sverige byggdes sjukvården ut kraftigt, och blev samtidigt föremål 
för en växande kritik. Delar av denna kritik fördes fram av de patient-
organisationer som blivit ett allt vanligare inslag i den offentliga debat-
ten. Samtidigt upplevde tandvården något av en guldålder, med den all-
männa tandvårdsförsäkringens införande 1974 och ett i allmänhet högt 
förtroendekapital för tandläkarkåren och den odontologiska  forskningen. 

SOCIALA RÖRELSER OCH NYA VILLKOR   
FÖR VETENSKAPEN I SAMHÄLLET

Miljöfrågornas intåg i det allmänna medvetandet har studerats flitigt, 
internationellt såväl som i Sverige. Tidsmässigt placeras det definitiva 
genombrottet oftast till det tidiga 1970-talet, med förelöpare och grund-
läggare under 1960-talets andra hälft. Internationellt har processen givits 
benämningar som »the ecological turn« eller »the ecological moment«.101 
På svenska har miljöhistorikern David Larsson Heidenblad argumente-
rat för begreppet »grön vändning«, och preciserat tidpunkten för vad 
han kallar miljöfrågornas »samhälleliga kunskapsgenombrott« till hös-
ten 1967.102 Den vändning som ägde rum under 1960-talets sista och 
1970-talets första år, innebar främst att tidigare separata och lokala 
naturvårds- och miljöfrågor började förstås som sammanlänkade och 
globala av en bredare allmänhet, samtidigt som dessa frågor gavs en ny 
politisk tyngd och egna offentliga institutioner.103 Den förde också med 

101 David Larsson Heidenblad, Den gröna vändningen. En ny kunskapshistoria om 
miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden (Lund: Nordic Academic Press, 
2021), 12.

102 Ibid., 9–11.

103 Ibid.; Jonas Anshelm, Socialdemokraterna och miljöfrågan. En studie av framstegs-
tankens paradoxer (Stockholm & Stehag: Symposion, 1995); Martin Hultman, 
Ann-Sofie Kall och Jonas Anshelm, Att ställa frågan – att våga omställning. 
Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl i den svenska energi- och miljöpolitiken 
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sig en förändrad syn på vetenskap och teknologiskt framsteg, samt för-
ändrade relationer mellan vetenskap och samhälle. I artikeln »What 
Happened in the Sixties?« beskriver historikern Jon Agar hur veten-
skapen förändrades under »det långa sextiotalet« – från mitten av fem-
tiotalet till en bit inpå sjuttiotalet – och pekar i det förstone ut institu-
tionell förändring: ökat behov av och nya roller för experter i samhället, 
vilket bidrog till att osäkerhet och oenighet, som tidigare hanterats utan 
insyn, under femtiotalet och framåt blev alltmer synliga.104

 I USA var denna utveckling nära förbunden med den civila kärnkraf-
tens utbyggnad. Historikern Jonas Anshelm har pekat på något liknande 
som skedde även i Sverige. Han menar i sin studie av den svenska kärn-
kraftsdiskursen under 1900-talet att efterkrigstidens kärnenergipolitik 
var den arena där det moderna expertväldet etablerades i svensk politik. 
En växande kår av tekniska experter fick snabbt total problemformu-
leringshegemoni och politikens uppmärksamhet. Till en början var den 
allmänna tilltron till expertisen hög, men kring början av 1960-talet, då 
frågan om strålsäkerhet seglat upp på agendan, började experternas 
maktställning och bristen på demokratisk insyn att kritiseras offentligt, 
en kritik speglande den som vid samma tid framfördes i den amerikan-
ska debatten.105 En annan viktig faktor som Agar uppmärksammar är de 
sociala rörelser som etablerades under 1960-talet. Det var dessa som 
orkestrerade och visade upp expertkonkontroverserna för resten av sam-
hället. I Agars berättelse var det framförallt detta som sådana sextiotals-
miljödebattörer som Rachel Carson gjorde: »The staging of expert dis-
agreement is at the heart of Silent Spring. Wave One [den institutionella 
förändringen] had produced the experts and divergent expert views. 
Wave Two [de sociala rörelserna] presented and observed these divergent 

1971–1991 (Lund: Arkiv, 2021); Claes Bernes och Lars J. Lundgren, Bruk och 
missbruk av naturens resurser. En svensk miljöhistoria (Stockholm: Natur  vårds-
verket, 2009).

104 Jon Agar, »What Happened in the Sixties?«, British Journal for the History   
of Science 41, nr 4 (2008): 567–601.

105 Jonas Anshelm, Mellan frälsning och domedag. Om kärnkraftens politiska 
idéhistoria i Sverige 1945–1999 (Eslöv: Symposion, 2000), 45–55; för det ameri-
kanska exemplet, se Michael Egan, Barry Commoner and the Science of Survival.  
The Remaking of American Environmentalism (Cambridge, MA: MIT Press, 2007); 
idem., »Survival Science. Crisis Disciplines and the Shock of the Environment 
in the 1970s«, Centaurus 59, nr 1–2 (2017): 26–39; Frank Zelko, Make It a Green 
Peace! The Rise of Countercultural Environmentalism (Oxford: Oxford University 
Press, 2013).
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views in public and linked them to the causes of the social movements.«106 
En svensk bok som fyllde en liknande funktion, i synnerhet när det 
gällde kvicksilverfrågan, var Nils-Erik Landells Fågeldöd, fiskhot, kvick-
silver från 1968.107

 Rörelserna fungerade som ett slags sociala och kognitiva laboratorier, 
där nya former för kunskapsproduktion kunde testas och föras ut till 
omgivningen.108 Den miljörörelse som etablerades under den här tiden 
kom i hög grad att vila på en kritik av vetenskapen, samtidigt som den 
själv stod på vetenskaplig grund och redan från början var till stor del 
expertledd. Det var, i de anglosaxiska länderna liksom i Sverige, forskare 
som larmade om skadliga effekter på människa och miljö, och som bör-
jade föreställa sig alternativ.109

 Jämfört med två decennier tidigare, hade den samhälleliga kartan näs-
tan helt ritats om kring mitten av 1970-talet. De nya sociala rörelserna 
växte sig starka under 1960-talet, och med dem spreds inte bara idéer och 
värderingar kopplade till jämlikhet, solidaritet, medbestämmande och 
global rättvisa, utan även nya förhållningssätt till auktoritet, tradition, 
mening och sanning.110 En allmän informalisering och uppluckring av 
traditionella hierarkier i samhället bidrog till att avmystifiera exper ters 
och andra makthavares utsagor, samt kortade de kommunikativa 

106 Agar, »What Happened in the Sixties?«, 580.

107 Nils-Erik Landell, Fågeldöd, fiskhot, kvicksilver (Stockholm: Aldus, 1968).

108 Se särskilt Andrew Jamison, The Making of Green Knowledge. Environmental 
Politics and Cultural Transformation (Cambridge: Cambridge University Press, 
2001), kap. 2; se även idem., »Sociala rörelser och vetenskap. Ett kognitivt 
perspektiv«, i Sociala rörelser. Politik och kultur, red. Åsa Wettergren och Andrew 
Jamison (Lund: Studentlitteratur, 2006), 45–64; Andrew Jamison, Ron Eyerman 
och Jacqueline Cramer, The Making of the New Environmental Consciousness.   
A Comparative Study of the Environmental Movements in Sweden, Denmark and the 
Netherlands (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990); Egan, »Communi-
cating Science«; Kjell Östberg, 1968 – när allting var i rörelse (Johanneshov:   
Röda Rummet, 2018).

109 Larsson Heidenblad, Den gröna vändningen; Mattias Gustafsson, From Biocides  
to Sustainability. Swedish Environmentalism 1962–1992, (Örebro: Högskolan   
i Örebro, 1993); se även Egan, »Survival Science«; idem., Barry Commoner and  
the Science of Survival; Zelko, Make It a Green Peace!

110 Östberg, 1968; Anders Burman och Lena Lennerhed, red., Tillsammans.  
Politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen (Stockholm: Atlas, 2014); Marie 
Cronqvist, Lina Sturfelt och Martin Wiklund, red., 1973. En träff med tidsandan 
(Lund: Nordic Academic Press, 2008).
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 avstånden mellan samhällsskikten.111 Efterkrigstidens tillväxt- och fram-
stegs tro, teknovetenskaplig-industriella stordrift och värdekonsensus 
blev en motbild att ta spjärn och vända sig emot.
 De nya, alternativa värderingar som skapades inom de sociala rörel-
serna, spreds vidare i samhället i takt med att de sedan länge etablerade 
folkrörelserna kom att engagera sig i de nya frågorna. På 1970-talet blom-
made dessa strömningar ut, under ett årtionde som inte sällan karaktäri-
seras med ord som kris, osäkerhet och uppbrott. Om 1960-talet var 
 utopiernas tid på den ekonomiska konjunkturens topp, blev 1970-talet 
de krossade drömmarnas tid längs ekonomins branta utförsbacke. Det 
var global oljekris och valutakris, i Sverige rådde industrikris och rege-
ringskris. Framför allt fick idén om kris ett starkt fäste, i en tid då till-
tron till såväl politiska idéer som system dalade tillsammans med för-
troendet för samhällsbärande organisationer och institutioner.112 Lägg 
därtill mediernas nya modus operandi: journalistiken, och särskilt miljö-
journalistiken, antog under 1970-talet en ny roll som innebar att man 
gick från att i huvudsak spegla och återge till att kritiskt granska och 
iscensätta konflikt.113 Även vetenskap och forskning, ett bevaknings-
område som tidigare kanske mer än något annat dominerats av så kallad 
mikrofonhållarjournalistik, skulle granskas och ifrågasättas.114 I denna 
mylla fick de sociala rörelserna i allmänhet, och miljörörelsen i synner-
het, luft under vingarna och kunde inom sina specifika sakfrågor till-
kämpa sig både uppmärksamhet och en del av det politiska problem-
formuleringsprivilegium som tidigare varit mer eller mindre exklusivt 
förbehållet en politisk och vetenskaplig elit.
 Vad som börjat som en diskussion om vissa olyckliga bieffekter av en 
i  övrigt önskvärd utveckling hade nu blivit till en fullfjädrad motdiskurs 
byggd på kritik av hela det moderna samhällsbygget. Vetenskap och 
 teknik sågs fortfarande av många som lösningen på problemen, men även 

111 Orvar Löfgren, red., Hej, det är från försäkringskassan! Informaliseringen av 
Sverige (Stockholm: Natur och kultur, 1988).

112 Andrus Ers, »Kris, terror, besvikelse. 1970-talet efter utopierna«, i Tillsammans, 
red. Anders Burman och Lena Lennerhed (Stockholm: Atlas, 2014), 563–90.

113 Monika Djerf Pierre, Gröna nyheter. Miljöjournalistiken i televisionens nyhetssänd-
ningar 1961–1994 (Göteborg: Göteborgs universitet, 1996), 283–90; Monika Djerf 
Pierre och Lennart Weibull, Spegla, granska, tolka. Aktualitetsjournalistik i svensk 
radio och TV under 1900-talet (Stockholm: Prisma, 2001), 359–61.

114 Ulla B. Abrahamsson, I allmänhetens tjänst. Faktaprogram i radio och television 
1955–1995 (Stockholm: Prisma, 1999), 133–34.
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dessa områden kritiserades nu allt hårdare, och i alla händelser kom 
vetenskapens och det tekniska framstegets inneboende önskvärdhet att 
kraftigt omprövas.115 Experters och myndigheters hegemoni bröts, och en 
mångfald röster och perspektiv tog plats och deltog i problemformule-
ringarna. Frågan var inte längre strikt teknisk eller vetenskaplig: nu 
handlade det om mänskliga värden, demokrati, samhällssyn och världs-
bilder.
 Sammanfattningsvis stod vetenskapen och expertisen i ett helt nytt 
läge då amalgamkontroversen inleddes i slutet av 1970-talet. Vetenskaps-
historikern Mattias Heymann sammanfattar: »new scopes of expertise, 
a  multiplication of sources of expertise, distrust in technocratic exper-
tise, public awareness and scrutiny of expertise.«116 Det fanns nu inte 
längre en ensam för samhället önskvärd framtid, och en särskild grupp 
beslutsfattare och experter som kunde tala om hur man skulle nå dit. 
I  stället fanns heterogena grupper med disparata perspektiv, mål och 
intressen, och med stadigt växande inflytande över politik och offentligt 
samtal. Vetenskapliga fakta kunde inte längre allena avgöra framtidsfrå-
gor, i  stället krävdes en uttalad sammanvägning av ideologi och värde-
ringar med »hårda« fakta. Fler röster, med olika yrkes- och utbildnings-
mässig bakgrund, kunde göra sig hörda och bli tagna på allvar i frågor 
som tidigare förbehållits maktens och kunskapens elitskikt.

KRITIK AV SJUKVÅRDEN

Även sjukvården kritiserades i de sociala rörelsernas tidevarv. Inte minst 
psykiatrin, där det under det tidiga 1970-talet fördes en intensiv debatt 
om både den omfattande institutionspsykiatrin och om psykiatrins 
sjukdomsbegrepp. På flera håll formulerades tanken att det var sam-
hället som var sjukt snarare än de individer som getts psykiatriska diag-
noser. I linje med tidens misstänksamhet mot auktoriteter, menade 
många att »statliga initiativ för att förbättra medborgarnas hälsa borde 
betraktas med misstänksamhet«.117 Parallellt med den socialpsykologiska 
svängningen växte följaktligen också en individterapeutisk rörelse fram: 

115 Gustafsson, From Biocides to Sustainability; Jamison, Eyerman och Cramer,  
The Making of the New Environmental Consciousness.

116 Matthias Heymann, »1970s. Turn of an Era in the History of Science?«,   
Centaurus 59, nr 1–2 (2017): 7.

117 Björk, Problemet utan namn?, 196.
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utbildningar i psykoterapi inrättades och Socialstyrelsen började utfärda 
legitimation i yrket.118

 De svårmätbara symtomen, som främst hanterades inom ramen för 
stressforskning och -behandling, placerades alltså i ett slags spännings-
fält mellan individ och samhälle. Problemens orsaker stod främst att 
finna i det omgivande samhället, med sitt uppdrivna tempo och till-
tagande alienation, men botemedlet stavades individuell terapi och 
hjälp till självhjälp. Den individ som drabbades av den hårda sociala 
verkligheten förstods som en unik individ med helt egna reaktioner och 
symtom, och hon skulle därmed också finna sin egen väg och sin egen 
behandling. Det här hängde samman med en mer generell trend mot 
ökat fokus på individen och självförverkligandet snarare än kollektivet 
och samhällets förbättrande, liksom med en tilltagande vurm för nyand-
lighet och alternativa livs- och vårdformer.119 Ur den här skisserade 
utvecklingen kan härledas en idé om den psykiatriska sjukdomsdiagno-
sen som något ifrågasättbart och rentav kränkande. Vi ser också fram-
växten av ett slags medicinsk självhjälpskultur, liksom konturerna av 
den aktiva medicinska medborgaren, patienten som tar för sig, hävdar 
sin rätt och kräver att få inflytande över både diagnos och behandling.
 Debatten om sjukvården mer generellt vid samma tid handlade till 
stor del om liknande saker. Kritiken som framfördes gällde en till tagande 
medikalisering, både av individers egenheter och avvikelser, och av sam-
hällets mellanhavanden med medborgarna.120 1970-talet var de stora 
reformernas tid, då 1960-talets nya perspektiv och samhällssyn skulle 
omsättas i praktisk politik.121 Sjukförsäkringen utökades och sjukvården 
växte i omfattning. Kritiken gällde inte bara skenande kostnader och 
långa väntetider, utan även den storskaliga vårdapparatens förment 
avhumaniserade arbetssätt och instrumentella syn på sjukdom och 
 hälsa.122 Denna debatt angavs som en viktig bakgrund i betänkandet Mål 

118 Ibid.

119 Ibid., 196–97.

120 Roger Qvarsell, Vårdens idéhistoria (Stockholm: Carlssons, 1991), 178–79.

121 Östberg, 1968, 128.

122 Läkaren och författaren P. C. Jersild ger i sin roman Babels Hus från 1978 en 
träffande, om än fiktiv, illustration av stämningarna (Enskede sjukhus planera-
des men blev aldrig byggt, det finns bara i Jersilds roman, som utspelar sig 1979): 

 När Enskede sjukhus invigdes av kungen och drottningen våren 1979, var 
byggnaden inte bara ett sjukhus i sig, den var lika mycket ett jättemonument  
i skrot och sten över 1960-talets sjukvårdspolitik. Under 60-talet hade man 



65

och medel för hälso- och sjukvården som kom 1979.123 I den ny hälso- och 
sjukvårdslag som däri föreslogs, betonades således vikten av att stärka 
patientens rätt till inflytande och integritet i sina mellanhavanden med 
den offentligt organiserade vården.124 Detta skulle svara mot det behov 
utredningen såg av ett ökat fokus på medmänskligt omhändertagande, 
liksom av ett tydligare helhetsperspektiv på sjukdom och hälsa. »En 
symtominriktad sjukvård och ett synsätt som alltför mycket uppmärk-
sammar människan i delar«, skulle ersättas av en helhetssyn som rent 
praktiskt borde »ta sig uttryck i att vårdpersonalen och den vårdsökande 
tillsammans bildar sig en uppfattning om problemet och möjligheterna 
att komma till rätta med detta«.125

 Detta var också, menade utredningen, en logisk fortsättning på den 
allmänna demokratiseringsprocess som ägt rum sedan slutet av 1960-
talet. Den moderna världen, skrev utredningen, kännetecknades av 
snabba förändringar, demografiska förflyttningar, förändrade familje-
förhållanden och svåröverblickbara risker förbundna med teknologiska 
framsteg. Detta ledde inte sällan till känslor av vanmakt och otrygghet, 
och innebar särskilda utmaningar för den demokratiska processen.126 En 
analogi fanns inom sjukvården: vid längre sjukhusvistelser riskerade 
patienten att tappa verklighetsförankringen när kontakten med anhö-
riga och vardagslivets rutiner bröts, samtidigt som bristen på kontinuer-
liga läkarkontakter och helhetssyn gjorde att många upplevde at de inte 
blev sedda som människor och att de »känner sig sakna värde«.127 Lös-
ningen, som utredningen såg det, var alltså att rikta blicken mot indi-

tillämpat industriella principer för sjukvården: man strävade efter stora, ratio-
nella enheter med hög effektivitet. Ett slags vård- och kunskapssilos eller 
medicinska domkyrkor för att invagga folket i tro och trygghet. Sjukvården 
kom att uppföra sig som en ockupationsmakt i främmande land, en makt 
som förskansade sig i befästningar och byggde på höjden – och där läkarna 
och sjuksköterskorna inte vågade gå ut om natten. 

 Romanen fick mycket uppmärksamhet när den publicerades, och Jersild blev 
snabbt en tongivande röst i sjukvårdsdebatten. Per Christian Jersild, Babels hus, 
1:a pocketupplagan (Stockholm: Bonnier, 1979 [1978]), 13.

123 SOU 1979:78, Mål och medel för hälso- och sjukvården. Förslag till hälso- och 
sjukvårdslag (Stockholm, 1979).

124 SFS 1982:763, Hälso- och sjukvårdslag.

125 SOU 1979:78, Mål och medel för hälso- och sjukvården, 248.

126 Ibid., 201.

127 Ibid., 251–52.
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viden: att betrakta varje vårdsökande som en unik individ med unika 
behov och upplevelser, och att låta dessa verka styrande i bedömning 
och behandling.
 Det hade alltså, i samhället såväl som inom den medicinska politiken, 
blivit allt tydligare att det fanns en motsättning »mellan en socialdemo-
krati som uppfattades som fyrkantig och ointresserad av människors vill-
kor, och ett folk med all högljuddare krav på respekt för individens upp-
levelse och frihet«, som Maria Josephson uttryckt det.128 På de medicinska 
kontroversernas område hade spänningen mellan en offentligt finansie-
rad, storskalig och expertledd sjukvård och individens ökade krav på 
inflytande och tolkningsföreträde sedan ett par decennier manifesterats 
i kontroversen kring cancerpreparatet THX, som av vissa läkare och de 
engagerade patienternas förening ansågs högst verksamt, men som av 
expertmyndigheterna tvärtom ansågs verkningslöst.129 1970-talets pendel-
rörelse mot ökad respekt för individens uppfattningar kom här till 
uttryck i att man i princip gav upp försöken att stänga ner den THX-verk-
samhet som byggts upp, för att i stället konstatera att sam hället helt 
enkelt måste lära sig leva med den typen av företeelser.130

 Slutligen hade det ökade individfokuset för socialpolitikens som hel-
het del att göra med minskad tillväxt, bilden av kostnadskris och krav på 
ekonomisk effektivitet. 1970-talets lågkonjunkturer och ekonomiska 
kriser gjorde att man fick slå av på den socialpolitiska expansions takten.131 
Ekonomhistorikern Jenny Andersson har visat att det från det sena 1970-
talet skedde en diskursiv förskjutning inom Socialdemokratin, från att 
främst se socialpolitik som en produktiv investering för tillväxt, till att se 
den som en kostnad.132 Detta ledde till ett ökat fokus på ekonomisk effek-
tivitet och en minskad tilltro till och ambitionsnivå kring politiska refor-
mer. Vägen till effektivitet och trygghet stavades i  stället valfrihet och 
självbestämmande. Det var en på många sätt traditionell socialdemokra-
tisk konsumentpolitik överförd på medborgarens relation till de tjänster 

128 Björk, »Kalvbrässkontroversen«, 147.

129 Ibid.; Josephson, »En ’folklig’ medicinsk moral?«

130 Björk, »Kalvbrässkontroversen«, 146.

131 Östberg, 1968, 128.

132 Jenny Andersson, Mellan trygghet och tillväxt. Idéer om produktiv socialpolitik   
i socialdemokratisk socialpolitisk ideologi under efterkrigstiden (Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, 2003), kap. 6; se även Kristina Boréus, Högervåg. 
Nyliberalismen och kampen om språket i svensk debatt 1969–1989 (Stockholm: 
Tiden, 1994), kap. 7.
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staten tillhandahöll: den autonoma och välinformerade konsumenten 
som kontrollfunktion och yttersta garant för  systemets effektivitet.133 

ORGANISERING OCH PATIENTERNAS    
RÖSTER I SJUKVÅRDSDEBATTEN

Man kan betrakta det ovan skisserade som ett slags bakgrund eller för-
stadium till den kundpatient som under framför allt 1990-talet gjorde 
sitt intåg i den svenska sjukvårdsdiskursen och -politiken.134 En annan 
viktig aspekt när det gäller den förändringen är förstås patientförening-
arna. Det var genom dem som patienter organiserade sig och utövade 
påtryckningar gentemot medicinens och politikens företrädare. Att 
organisationer bildas kring särskilda sjukdomar eller diagnoser är i sig 
inget nytt fenomen, inte heller att dessa diagnoser är i någon mån 
omstridda eller inte accepterade inom den etablerade medicinen. I sin 
studie av det tyska höfeberförbundet, bildat 1897 på ön Helgoland, har 
medicinhistorikern Ylva Söderfeldt särskilt pekat på förställningen om 
sjukdomsspecificitet som en förutsättning för bildandet av dylika orga-
nisationer. Någon gång kring förra sekelskiftet inträffade enligt Söder-
feldt ett skifte i det medicinska tänkandet, som började betrakta sjuk-
domar som klart avgränsade specifika entiteter som existerar oberoende 
av de människor de drabbar, snarare än som en sorts lokaliserade stör-
ningar hos individer och deras kroppar.135 Detta skifte var viktigt för 
 bildandet av patientorganisationer genom att göra det möjligt för sjuka 
människor att förställa sig att de var en del av en större grupp människor 

133 Se t.ex. Susanna Alexius och Leina Löwenberg, »Drömmen om den kloka 
konsumenten. En historisk belysning av kunskapsideal och organisering av 
svensk konsumentvägledning, ca 1900–2012«, Scores rapportserier 2012:1 
(Stockholm: Score, 2012); idem., »Shaping the Consumer. A Century of 
Consumer Guidance«, i Organizing and Reorganizing Markets, red. Nils Brunsson 
och Mats Jutterström (Oxford: Oxford University Press, 2018), 153–66; Sophie 
Elsässer, Att skapa en konsument. Råd & Rön och den statliga konsumentupplys-
ningen (Göteborg & Stockholm: Makadam, 2012).

134 Lars Nordgren, Från patient till kund. Intåget av marknadstänkande i sjukvården 
och förskjutningen av patientens position (Lund: Lunds universitet, 2003), 83–88; 
Lars Trägårdh, »Patientmakt i Sverige, USA och Holland. Individuella kontra 
sociala rättigheter«, Spri förmedlar 12 (Stockholm: Spri, 1999). För 1970-talets 
sjukvårdsdebatt och-kris som bakgrund till marknadiseringen av vården, se 
Jesper Meijling, Marknadisering. En idé och dess former inom sjukvård och järnväg, 
1970–2000 (Stockholm: KTH, 2020), 111–15.

135 Ylva Söderfeldt, »The Truth Within. Making Medical Knowledge in the Hay 
Fever Association of Heligoland, 1899–1909«, Isis 112, nr 3 (2021): 534.
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som alla bar på samma sjukdom. Det bidrog också till att avståndet 
 mellan den medicinska vetenskapens objektivitetsideal och patienter-
nas sjukdomsuppleveser ökade, vilket skapade förutsättningar för olika 
syn på sjukdom hos patienter respektive läkare.
 Kontrovers mellan patienter och medicinvetenskap om sjukdomars 
orsaker och benämning – dess »sanna natur« om man så vill – där de 
sjukas egna upplevelser och beskrivningar uppfattas stå i motsats till 
etablerad vetenskap, är alltså en företeelse med djupa historiska rötter. 
Likaså, vilket också framgår i fallet höfeberförbundet på Helgoland, har 
organiserade och välinformerade patienter länge kunnat utöva infly-
tande över och lämna bidrag till det etablerade medicinska tänkandet. 
Att enbart betrakta organiserade patienter med långtgående kunskaps-
producerande ambitioner och inflytande som ett resultat av efterkrigs-
tidens sociala rörelser och destabilisering av vetenskapens auktoritet 
riskerar alltså, som Söderfeldt påpekar, att förbise väsentliga delar av vad 
som gjort patientorganisationerna möjliga överhuvud taget.136 Patient-
organisationer formerade kring specifika sjukdomar för att informera, 
skänka gemenskap och lära medlemmarna att navigera genom livet med 
sjukdomen – att hitta rätt läkare, mediciner, kost och livsstil – har 
 funnits i Europa och västvärlden under hela 1900-talet.137

 I Sverige bildades Hjärt- och lungsjukas riksförbund 1939, Diabetes-
förbundet 1959 och Psoriasisförbundet 1963.138 Enligt en definition, 
utvecklad av Ylva Söderfeldt, Karl Berglund och Matts Lindström, 
utmärks patientorganisationer av att dess medlemmar uppfattas lida av 
samma sjukdom eller sjukdomskategori, och att de driver frågor som 
främst riktar sig till den medicinska sfären. Detta skiljer enligt samma 
definition ut dem från de flesta handikapporganisationer, vars fokus ten-
derar att vara mer sociopolitiskt.139 Patientföreningar organiserade kring 
omstridda diagnoser eller behandlingar tycks i någon mån överskrida en 
sådan indelning. Maria Josephson visar i sin studie av Riksföreningen 

136 Ibid., 532.

137 Ibid., 532–533.

138 Kartläggning av konsumentpolitiskt arbete i frivilliga organisationer, Nordiske 
seminar og arbejds-rapporter, 1993:529 (Köpenhamn: Nordiska ministerrådet, 
1993), 64.

139 Ylva Söderfeldt, Karl Berglund och Matts Lindström, »Towards Mining the 
History of the Active Patient. A Mixed-Methods Discourse Analysis of the  
Journal Allergia, 1957–1990«, Uppsala papers in History of Ideas 19 (Uppsala: 
Uppsala universitet, 2019), 3.
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för thymusforskning, bildad 1965 för att främja utvecklingen och erkän-
nandet av THX, att rörelsen förstod konflikten kring medlet som en 
fråga om rättigheter och skyldigheter i relationen mellan medborgare 
och stat, lika mycket som en medicinsk fråga.140

 Sverige under efterkrigstiden, och inte minst sedan rekordårens dagar 
på 1960-talet och reformyran under tidigt 1970-tal, präglades alltså av en 
kraftigt utbyggd offentligt finansierad sjukvård. Det var i det samman-
hanget som rätt diagnos och vård kunde förstås som en politisk rättig-
het, och dess frånvaro som något för vilket man kunde ställa samhället 
till svars. Samtidigt anammade nyhetsmedierna ett journalistiskt ideal 
starkt präglat av både granskning av makten och framhävandet av den 
enskildes situation och vardag. Vetenskapliga och tekniska kontroverser 
–inte minst medicinska sådana – kunde alltså förstås som politiska och 
som arena för både maktutövning och -granskning, vilket gjorde att de 
blev både offentliga och laddade på ett sätt som de inte varit innan. Som 
redan nämnts så var både kärnkraften och THX tidiga sådana exempel, 
och det var i den här kontexten som amalgamkontroversen blev möjlig. 

TANDVÅRDENS GULDÅLDER     
OCH KVICKSILVERFRÅGAN I SVERIGE

Samtidigt som sjukvården alltså blev alltmer omdebatterad under det 
sena 1960- och tidiga 1970-talet, upplevde tandvården snarare något av 
en guldålder. Tandvård ingick inte det allmänna försäkringssystem dit 
sjukvården hörde, men en offentligt organiserad och subventionerad 
tandvård fanns på plats för barn och unga via Folktandvården. Den 
nådde inte alla barn i landet, men hade sedan den infördes 1938 stadigt 
utökat sin räckvidd och närvaro.141 Samtidigt hade tandläkarna som 
yrkeskår och odontologin som vetenskap åtnjutit ett stadigt växande 
offentligt förtroende. Folktandvårdens införande skapade en ökad efter-
frågan på tandläkare, vilket ledde till att nya tandläkarhögskolor inrätta-
des.142 I samarbete med Medicinalstyrelsen lyckades man också, inte 

140 Maria Josephson, »En ’medborgerlig’ patientrörelse. Samhällssyn och maktkritik 
hos den svenska THX-rörelsen under 1970-talets andra hälft«, Scandia 84,   
nr 1 (2018).

141 SOU 1972:81, Allmän tandvårdsförsäkring (Stockholm, 1972), 131; SOU 1965:4, 
Tandvårdsförsäkring (Stockholm, 1965), 27–33; Bertil Koch, »Tandvårdsförsäk-
ringens tillkomst och ständiga förändring«, Svensk Medicinhistorisk Tidskrift 18, 
nr 1 (2014): 84. 

142 Bommenel, Sockerförsöket, 36.
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minst i och med de etiskt ifrågasatta men vetenskapligt mycket fram-
gångsrika kariesexperimenten på Vipeholm, producerat politiskt använd-
bar kunskap om kariessjukdomen (det som i dagligt tal kallas för hål 
i  tänderna) och dess förebyggande.143 Från slutet av 1950-talet ledde före-
byggande insatser som till exempel Folktandvårdens på Vipeholmsresul-
taten baserade massiva kampanj för minskat sockerintag hos barn och 
lanseringen av konceptet lördagsgodis samt införandet under det tidiga 
1960-talet av regelbundna fluorsköljningar i grundskolan, till kraftiga 
och ihållande minskningar av kariesförekomsten.144

 Som yrkeskår och som samhällstillvänt vetenskapligt fält betraktat 
var tandvården alltså i en position som skulle kunna betecknas som det 
bästa av två världar. Å ena sidan fanns en offentligt finansierad klinisk 
verksamhet och forskningsverksamhet som lyckats väl med att mot-
arbeta det centrala problem man föresatt sig att ta itu med, å andra sidan 
bestod tandläkarkåren fortsatt av en knapp majoritet privatpraktise-
rande utövare.145 Professionen stod alltså starkt och åtnjöt högt förtro-
ende och legitimitet gentemot stat och samhälle, samtidigt som den 
besatt en hög grad av professionell autonomi, när den allmänna tand-
vårdsförsäkringen infördes 1974. Idén med den var att göra tandvården 
billigare och tillgängligare även för vuxna, och försäkringen utformades 
som en statlig subvention för tandläkarbesök, enligt fastlagda taxor för 
olika typer av undersökning och behandling, parat med kraftig utbygg-
nad av Folktandvården, vilket innebar lagstadgat ansvar för landsting 
och landstingsfri kommun att organisera kostnadsfri tandvård för alla 
upp till 19 års ålder.146 Kårens tudelning i knappa hälften Folktandvårds-
anställda och dryga hälften privatpraktiserande bibehölls, men såväl 
Folktandvården som de privata aktörerna sattes under strikt prisregle-
ring. Trots viss debatt och kritik initialt, var försäkringen en framgång: 
förebyggande och behandlande tandvård förmedlades till relativt sett 

143 Ibid., 34–39; Samuelsson, »Lex Norrköping«. För fluorsköljningen, se SOU 
1972:81, Allmän tandvårdsförsäkring, 53–57.

144 För kampanjen se Bommenel, Sockerförsöket, kap. 8.

145 SOU 1972:81, Allmän tandvårdsförsäkring, 72.

146 Prop. 1973:45, Allmän tandvårdsföräkring m.m. Till en början skulle obligatoriet 
gälla upp till 16 år, för att sedan succesivt byggas ut. Det här var en kraftig utvid-
gning jämfört med den tidigare Folktandvårdsorganisationen, som främst 
riktades till barn upp till 15 år (i viss utsträckning 16-åringar sedan 1965), och 
som framför allt var frivillig för landsting och landstingsfria kommuner att 
anordna, mot erhållande av statligt bidrag. Se även SOU 1970:11, Folktandvårdens 
utbyggande och reglering (Stockholm, 1970), 30.
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lägre kostnader för patienterna.147 Tandvården hade alltså mestadels und-
gått att kastas in i den förtroendekris sjukvården till stor del befann sig 
i, och med tandvårdsförsäkringens införande utökades det sociala ansva-
ret och det samhälleliga förtroendet ytterligare.
 Det saknas säkra och kontinuerliga data över tandvårdens amalgaman-
vändning över tid, men de siffror som finns visar på att användningen 
vid tiden för försäkringens införande var den högsta någonsin, och att 
den sjönk kraftigt under åren därefter. År 1973 konsumerade tandvården 
mellan 15 och 20 ton kvicksilver, 1976 bara ungefär hälften.148 Det hänger 
sannolikt främst ihop med att en förbättrad tandhälsa gjorde att det 
totala behovet av fyllningar minskade. Med ledning av dessa siffror, har 
miljöhistorikern John Svidén uppskattat att den totala mängden upp-
lagrat kvicksilver i svenska tänder var som störst just före mitten av 
1970-talet, då mellan 80 och 90 ton kvicksilver befann sig i befolkning-
ens munnar.149 Siffrorna här är varken säkra eller exakta, men den över-
gripande trenden torde ligga nära verkligheten, och den pekar i alla 
 händelser på amalgamet som en högst påtaglig fysisk närvaro i Sverige 
och hos svenskarna just innan kontroversens utbrott under 1970-talets 
andra halva. 
 Kvicksilver hade spelat en central roll för miljömedvetandets genom-
brott, globalt och inte minst i Sverige. En för avhandlingen viktig 
 distinktion är den mellan organiskt och oorganiskt kvicksilver, där orga-
niskt innebär kvicksilver bundet i kemisk förening med organiskt mate-
rial, medan oorganiskt kvicksilver är kvicksilver som inte ingått sådan 
bindning. Inom industrin och i amalgamfyllningar är det oorganiskt 
kvicksilver som förekommer, medan det i livsmedel som till exempel 
fisk är fråga om uteslutande organiskt kvicksilver, allt som oftast i  form 
av väte-kol-kvicksilverföreningen metylkvicksilver. Organiska kvicksil-
verföreningar tas upp snabbt och i stora mängder av kroppen, där de har 
en stor giftverkan. Oorganiskt kvicksilver passerar i betydligt större 
utsträckning kroppen utan att tas upp, och kräver generellt betydligt 
högre exponering för att orsaka manifesta symptom. Båda former är 
i  alla händelser starkt giftiga för människa.150

147 Koch, »Tandvårdsförsäkringens tillkomst och ständiga förändring«; SOU 1982:4, 
Tandvården under 80-talet (Stockholm, 1982), kap. 3.

148 Svidén, Kvicksilvrets miljöhistoria, 118.

149 Ibid., 117.

150 För en översikt, se Maths Berlin, Rudolfs K. Zalups och Bruce A. Fowler, 
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 Utsläpp av kvicksilver till miljön uppmärksammades och problemati-
serades först i samband med den så kallade minamatakatastrofen, upp-
kallad efter den japanska by där flera av invånarna på 1950-talet drabba-
des av märkliga symptom som domningar, syn- och hörselnedsättning 
och artikulationssvårigheter, liksom i allvarliga fall psykisk störning, 
förlamning och till och med död.151 Det konstaterades snart att byborna 
fått i sig kvicksilver via fisken de fångat i viken där byn låg, och att detta 
kvicksilver släppts ut från en närliggande fabrik. Forskningen kring 
Minamatasjukan, som tillståndet kom att kallas, följdes av liknande rön 
från Sverige och Kanada, och blev startskottet för en allt intensivare 
kunskapsproduktion kring kvicksilverutsläppens toxiska effekter på 
människa och miljö.152

 I Sverige började forskare, efter rapporter om döda och sjuka fåglar 
från ornitologer och bönder, i slutet av 1950-talet misstänka kvicksilver 
från betat utsäde som fåglarna åt.153 Från mitten av 1960-talet var det 
i  stället fisk som stod i fokus för kvicksilverdebatten. Misstanken om att 
betmedlens kvicksilver skulle kunna sköljas ut i sjöar och vattendrag 
bekräftades av vetenskapliga undersökningar, som samtidigt också 
visade att kvicksilvret inte bara fanns i vatten i anslutning till jordbruk, 
utan snart sagt överallt i det svenska sötvattensystemet. Om detta skrev 
psykiatern och samhällsdebattören Nils-Erik Landell 1968: »I ett enda 
slag försvann bilden av en oförstörd miljö, en natur alltför långt borta 
för att kunna kränkas av industriutsläpp. Den jungfruliga naturen fick 
plötsligt ett bedrägligt sken, en allomfattande naturförstöring verkade 
inte längre som någon smått orealistisk fundering.«154 Kvicksilvret tyck-
tes alltså finnas i hela den svenska akvatiska miljön. Denna upptäckt, 
tillsammans med den efterföljande insikten att industriutsläpp snarare 

»Mercury«, i Handbook on the Toxicology of Metals, red. Gunnar Nordberg, Bruce 
A. Fowler och Monica Nordberg, 4:e uppl. (Amsterdam: Academic Press, 2015), 
1013–75.

151 Timothy S. George, Minamata. Pollution and the Struggle for Democracy in 
Postwar Japan (Cambridge, MA: Harvard University Asia Center, 2001); Jernelöv, 
Kvicksilver, 137–43; Selin och Selin, Mercury Stories, 77–80.

152 Se exempelvis Egan, »Communicating Science«; idem., »Toxic Knowledge«.

153 Utsädesbetning innebär att fröskalet på utsädet impregneras som skydd mot 
insekts- och svampangrepp. Betning med metylkvicksilver blev vanligt i 
väst världen inklusive Sverige efter andra världskriget. Se Landell, Fågeldöd, 
fiskhot, kvicksilver, 14–21; Egan, »Communicating Science«, 106.

154 Landell, Fågeldöd, fiskhot, kvicksilver, 64.



73

än jordbruksbetning tycktes utgöra den huvudsakliga källan till kvick-
silver i fisk, kom att helt omvandla kvicksilverfrågan. Från att ha varit 
ett lokalt, jordbruksanknutet biocidproblem, blev kvicksilvret nu före-
mål för en nationell diskussion om industriellt avfall.
 År 1967 kom de så kallade svartlistningarna, då försäljning av fisk som 
föda från ett antal förorenade sjöar och vattendrag förbjöds.155 Svartlist-
ningen och de gränsvärden som sattes för fiskens kvicksilverinnehåll 
blev föremål för heta diskussioner, och riktade allmänhetens blick mot 
kvicksilverproblemet. Medieintresset var enormt. Medievetaren Monika 
Djerf Pierre skriver: »Kvicksilverdebatten kan beskrivas som vår första 
offentliga miljökris. Det som ifrågasattes var det offentliga informa-
tionssystemet, myndigheternas agerande och experternas kompetens 
och omdöme.«156 Kvicksilvret intog i och med detta en central roll när 
vetenskap och samhälle under de sociala rörelsernas och miljöupp-
vaknandets epok intog nya positioner i förhållande till varandra.157 

155 Djerf Pierre, Gröna nyheter, 102–3; Lidskog och Uggla, »Mercury Waste  
Management in Sweden«; Egan, »Communicating Science«, 113–15.

156 Djerf Pierre, Gröna nyheter, 103.

157 Egan, »Communicating Science«, 105.
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KAPITEL 2 

En strid ström: Kontroversen  
om oral galvanism
Detta kapitel handlar om det fenomen som kallas oral galvanism. Till att 
börja med redovisas internationella och svenska diskussioner om den 
orala galvanismen, och dess eventuella koppling till det allmänna hälso-
tillståndet. Fokus ligger dels på att identifiera nyckelaktörer, främst fors-
kare, som kommer att spela viktiga roller som experter under kontrover-
sens inledande fas, dels att spåra några av kontroversens vetenskapliga 
nyckelelement, som till exempel värdet av upplevt tillfrisknande i sam-
band med fyllningsbyte, diskussioner om mätmetoder, möjligheten till 
extrapolering från djur- och in vitro-studier och behovet av tvärveten-
skapliga forsknings- och vårdinsatser. Därefter analyseras hur fenome-
net kopplades till en, i kölvattnet av 1970-talets tandvårdsreformer, 
expanderande marknad för tandlagningsmaterial. Efter att sålunda ha 
tecknat bakgrunden, studeras uppkomsten av den kontrovers om oral 
galvanism som uppstod 1976–77, då den folkpartistiske riksdagspoliti-
kern Per Gharton motionerade om ökad kontroll av tandvården, de 
 första patientfallen omskrevs i kvällspressen, och den första patient-
föreningen bildades. Slutligen analyseras hur frågan diskuterades och 
förstods av tandläkare och i offentligheten, samt hur kontroversen i bör-
jan av 1980-talet intensifierades och hårdnade.

OM ELEKTRICITET OCH TÄNDER:     
ORAL GALVANISM INNAN KONTROVERSEN

Oral galvanism är beteckningen på ett elektrokemiskt fenomen som kan 
beskrivas på följande sätt: metalliska tandlagningar av olika elektro kemisk 
potential kommer i kontakt med varandra i munhålan, varefter de till-
sammans med saliv bildar en strömkrets, ofta benämnd galvanisk cell. 
Svaga elektriska strömmar uppstår i munnen mellan tandlagningarna, vil-
ket orsakar korrosion och upplösning av fyllningarna, som till slut kan 
behöva bytas ut. Den orala galvanismen var länge en intern angelägenhet 
för företrädesvis amerikanska odontologiska och medicinska forskare och 
kliniker, ett fenomen som inte orsakade någon större offentlig debatt vare 
sig i USA eller på annat håll. De problemkomplex, frågeställningar och 
lösningar som då och då diskuterades skulle dock komma att gå igen i den 
svenska debatten, både bland forskare och allmänhet. Några av de som 
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skrev om fenomenet mellan 1870-talet och andra världskriget, refererades 
också flitigt av amalgamets kritiker under det sena 1900-talet.
 Oral galvanism har varit känt sedan det sena 1700-talet, och det har disku-
terats i engelskspråkig odontologisk litteratur sedan åtminstone det sena 
1860-talet.158 Det var främst i termer av materialskador och lättare skador på 
näraliggande vävnader som fenomenet debatterades. Under decennierna 
som följde omskrevs den orala galvanismen med jämna mellanrum, och det 
fördes viss debatt om hur allvarliga problemen som associerades med den 
kunde anses vara, och även huruvida fenomenet ens existerade.159 Bland de 
som lyfte fenomenet, märks förespråkare för den ovan nämnda New Depar-
ture-rörelsen. Oral galvanism passade in det generella motståndet mot guld 
som tandlagningsmaterial, eftersom guld var den bästa elektriska ledaren av 
de material som användes.160 Flera av dem argumenterade för att ström-
marna var både verkliga och en avgörande faktor när tandlagningsmaterial 
korroderar, och att de dessutom uppstod oavsett om metaller blandades, 
genom potentialskillnad mellan fyllning och tand. Under den här perioden 
kopplades galvanismen i allmänhet inte till några generella hälsoproblem. 
På 1930-talet genomförde och publicerade dock den amerikanske dermato-
logen  Everett S. Lain (1876–1970), tillsammans med flera kolleger, en serie 
 kliniska experiment på patienter som i sina munnar hade metalliska tand-
fyllningar av olika elektrisk potential.161 Till de i munhålan uppmätta ström-
marna, kopplade de en rad problem, mätbara såväl som subjektivt upplevda. 

158 W. K. Bridgman, »Electrolysis in the Mouth«, Dental Cosmos 11, nr 11 (1869): 
594–98; Henry S. Chase, »Oral Electricity«, Dental Cosmos 21, nr 4 (1879): 205–7. 
En mer sentida redogörelse för 1800-talets diskussioner finns i Everett S. Lain 
och G. Sherrill Caughron, »Electrogalvanic Phenomena of the Oral Cavity 
Caused by Dissimilar Metallic Restorations«, The Journal of the American  
Dental Association 23, nr 9 (1936): 1641–52. 

159 Se t.ex. Charles Mayr, »No Battery in a Tooth«, Dental Advertiser 11 (1880).

160 Se t.ex. J. Foster Flagg, »Plastic Filling, and the Basal Principles of the New 
Departure«, The American Journal of Dental Science 12, nr 1 (1878): 1–18; Chase, 
»Oral Electricity«; idem., »Some Observations and Experiments Connected with 
Oral Electricity«, The American Journal of Dental Science 12, nr 1 (1878): 18–23;  
S. B. Palmer, »Dental Decay and Filling Materials, Considered in their Electrical 
Relations«, American Journal of Dental Science 12, nr 3 (1878): 105–11; idem., 
»Matter and Force in the Oral Cavity«, Dental Cosmos 32, nr 7 (1890): 535–45.

161 Everett S. Lain, »Electrogalvanic Lesions of The Oral Cavity Produced by 
Metallic Dentures«, Journal of the American Medical Association 100, nr 10 (1933): 
717–20; Lain och Caughron, »Electrogalvanic Phenomena«; Everett S. Lain, 
William Schriever och G. Sherrill Caughron, »Problem of Electrogalvanism   
in the Oral Cavity Caused by Dissimilar Dental Metals«, The Journal of the 
American Dental Association 27, nr 11 (1940): 1765–72.
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 Lains arbeten utgör ett tidigt exempel på den koppling mellan oral 
galva nism och subjektiva, svårmätbara sjukdomssymptom som skulle 
komma att stå i fokus för debatten ett halvsekel senare. Bland sympto-
men märktes till exempel metallsmak och en stickande känsla i mun-
nen, irritabilitet, ökad salivering, matsmältningsproblem och strålande 
smärta. Dessa sattes dessutom i samband med tänkt läckage av metaller 
från fyllningar till kroppen.162 Författarna tog upp exempelvis koppar, 
tenn, nickel och silver, men aldrig kvicksilver. Trots att amalgam, då som 
nu, bestod av cirka 50 procent kvicksilver så förekom ingen diskussion, 
inte ens spekulativt, kring möjligheten att kvicksilver skulle kunna vara 
en av de metaller som frigjorts från fyllningarna.
 Förutom de dentala materialens egenskaper och patienternas förut-
varande fysiska tillstånd, pekade Lain och hans kolleger på »[a] lowered 
general tissue resistance caused by anemia, avitaminosis or certain habi-
tual excesses« som orsak till reaktionen. Brist på vitaminer (avitami-
nosis) och ett slags generellt undermålig livsstil (»habitual excesses«) 
lyftes alltså som tänkbara bakgrundsorsaker, på ett sätt som starkt 
påminner om senare diskussioner. Senare amalgamkritiker, bland andra 
patientföreningen Tandvårdsskadeförbundet, satte inte sällan amalgam-
förgiftningen i samband med både miljöförstöring och försämrad kost-
hållning, och rekommenderade intag av höga doser vitaminer och mine-
raler. Redan i Lains och kollegers diskussioner syntes alltså en liknande 
koppling till en form av alternativ- eller antimoderniserings-diskurs, där 
modern industriframställd kost och det moderna livet självt antogs vara 
en utlösande faktor.
 Flera av de invändningar som framfördes mot Lains arbeten kretsade 
kring sådant som skulle komma att få betydelse för den svenska  debatten 
flera decennier senare. Mätmetodiken var ett sådant område, där speci-
fika mätapparater diskuterades, liksom tillförlitligheten i urin-, blod- 
och avföringsanalyser för att mäta toxisk påverkan av metaller. Möjlig-
heten att extrapolera från djur- och in vitro-studier var ett annat.163 
 Ett nyckelelement var värderingen av fallstudien eller det enskilda 
exemplet kontra den epidemiologiska statistiken, särskilt då det gällde 
huruvida byte av material i munnen kunde bota patienterna eller inte. 
Lains strategi var att kombinera elektrokemiska experiment – in vitro 

162 Lain, Schriever och Caughron, »Problem of Electrogalvanism«, 1767.

163 Se t.ex. Gerald J. Reed och Warren Willman, »Galvanism in the Oral Cavity«, 
The Journal of the American Dental Association 27, nr 9 (1940): 1471–75.
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såväl som på djur och i människors munhålor – med utförliga fall-
beskrivningar. I flera av dessa beskrevs hur alla symptom försvunnit eller 
minskat drastiskt så snart den ena sortens fyllningar avlägsnats eller 
bytts ut mot mer kompatibla material. Lain menade att detta var det 
absolut starkaste beviset för de olikartade metalliska fyllningarnas 
farlig het: 

The most convincing evidence is the complete disappearance of  
lesions and other symptoms when the offending restorations are 
cautiously removed, leaving all the metals in the mouth electrically 
homogenous; i.e. the new restorations do not assume electrical  
differences of  potential.164

Iakttagelsen att många tyckts ha blivit friska vid byte, och slutsatsen 
utifrån detta att fyllningarna var farliga, blev en hörnsten för de som 
ansåg sig drabbade av dentalmaterial under det sena 1900-talet. De 
bemöttes av sin samtid med motargument om placebo och med siffror 
från stora epidemiologiska undersökningar. Lain möttes inte såvitt känt 
av några placebo-inriktade motargument, men två meningsmotståndare 
hänvisade till en statistisk undersökning med 1 000 patienter, vilken inte 
funnit någon skillnad när det gällde irritation av munslemhinnan  mellan 
de som hade olika metaller i munnen och de som hade bara en eller 
ingen alls.165

Oral galvanism i svensk odontologisk forskning

Frågan om metallers eventuella läckage från dentala material in i  om kring-
liggande vävnad har undersökts och diskuterats av svenska forskare sedan 
1950-talet. De orala strömmarna fördes fram som en tänkbar mekanism 
som kunde utlösa metallerna. Olika symptom kopplades samtidigt till 
uppmätta strömmar, och så småningom utvecklades metoder för att 
påvisa vissa metaller i tändernas och tandköttets vävnader. Initialt rörde 
det sig om ett strikt materialtekniskt problem, även om undersökningar 
och diskussioner om fenomenets eventuella koppling till olika allmänna 
sjukdomstillstånd förekom då och då. Ansvar och eventuella åtgärder, när 
sådant diskuterades, var dock av medicinsk- och odontologisk-vetenskap-
lig karaktär: mer forskning, utveckling av material och metoder som 
minskar galvanismen, däribland byte till fyllningar av andra material. 

164 Lain, Schriever och Caughron, »Problem of Electrogalvanism«, 1772.

165 Reed och Willman, »Galvanism in the Oral Cavity«, 1475.
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 Läkaren och sedermera professorn i rättsodontologi vid Stockholms 
tandläkarhögskola Karl O. Frykholm (1909–1998) disputerade för den 
odontologiska doktorsgraden 1957 på en avhandling om kvicksilver-
avgång och -upptag från amalgamfyllningar. Det var inte oral galvanism 
i  sig som beforskades, men Frykholm diskuterade likväl fenomenet: »In 
such cases [patienter med slemhinneförändringar som sätts i samband 
med galvansiska strömmar] one would expect mercury ions to pass into 
the electrolyte, i.e. the saliva, and to produce allergic reactions […].«166 
Han noterade också i förbifarten att, eftersom amalgam i solid form 
består av flera olika faser, har den olika elektrokemisk potential vid ytan, 
och kan alltså tänkas bilda en galvanisk cell tillsammans med saliven, 
utan att en annan lagning behöver finnas.167 
 Samtidigt som Frykholm ägnade sig åt amalgam, forskade en annan 
svensk om elektrokemiska fenomen i munhålan. Delstudien »Homo-
genization of Dental Alloy Castings« ur Björn Hedegårds (1922–1984) 
avhandling Studies in Crown and Bridge Prosthesis från 1958, sökte svar på 
frågan om homogenisering av metalliskt tandfyllningsmaterial för-
mådde dämpa de galvaniska strömmarna och därmed lindra medföljande 
besvär.168 Genom att slumpmässigt förse patienter med homogeniserade 
respektive icke homogeniserade broar och kronor, kunde Hedegård kon-
statera att synliga symptom som till exempel eksem och missfärgningar 
var betydligt vanligare hos de patienter som fått icke homogeniserade 
fyllningar isatta.169 
 Dessutom förde Hedegård ett resonemang rörande subjektiva symp-
tom, vilka han också frågade sina patienter om. Han fann att sympto-
men var betydligt vanligare hos patienter med ohomogeniserade fyll-
ningar. Materialet var alldeles för litet för att något skulle kunna sägas 
om generell förekomst av dessa bland populationen i stort, men enligt 

166 Karl O. Frykholm, On Mercury from Dental Amalgam. Its Toxic and Allergic  
Effects, and Some Comments on Occupational Hygiene (Stockholm: Almqvist   
& Wiksell, 1957), 20.

167 Ibid., 24–25.

168 Björn Hedegård, Studies in Crown and Bridge Prosthesis (Stockholm: Tandläkar-
högskolan, 1958), 3–21.

169 Homogenisering innebär i det här sammanhanget att materialen upphettas 
under tillverkning, vilket gör att de ingående metallerna fördelas jämnt.   
I icke-homogeniserade lagningar förblir metallerna i högre grad åtskilda i vad 
som kan beskrivas som små öar. Detta gör att det inom en och samma fyllning 
förekommer områden med olika elektrokemisk potential, och att enskilda 
fyllningar alltså på egen hand kan generera galvaniska strömmar.
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Hedegård likväl statistiskt »almost significant«, samt tillräckligt tydligt 
för att  konstatera någon form av samband. 170 
 I den avslutande diskussionen skrev Hedegård att det fanns skäl att 
vara vaksam, särskilt på bestående subjektiva symptom, då dessa skulle 
kunna indikera »some continuing irritation, which in time might result 
in organic injuries«.171 Idén att galvaniska strömmar i munhålan, orsa-
kade av tandfyllningar, kunde ge upphov till långvariga subjektiva symp-
tom och potentiellt även till organskador, som förts fram av bland andra 
Lain på 1930-talet, och som senare blev grundtesen för den rörelse som 
växte fram i Sverige och på annat håll, syntes alltså här tydligt hos Hede-
gård. Han lyfte också fram observationen att byte till mer homogena 
materialuppsättningar i det närmaste ofelbart lindrat symptomen, och 
han diskuterade andra forskares tankar om toxisk påverkan från frigjorda 
metalljoner som möjlig orsak till många besvär.172 
 Hedegård hade inte gjort några försök att mäta metallhalter i de orala 
vävnaderna, han hade bara mätt strömmar och homogenitet. Frykholm 
hade i sin avhandling försökt mäta kvicksilver i utsnitt av tandvävnad, 
men tvingats konkludera att mätmetoderna inte var tillförlitliga nog för 
att resultaten skulle vara meningsfulla.173 De hade inte tillgång till fung-
erande metoder för detta. Dessutom visste de inte om och i så fall i vilka 
koncentrationer de aktuella metallerna fanns naturligt i dessa vävnader. 
Den som snart skulle föra fältet närmare lösningen på de problemen, var 
Rune Söremark (f. 1926), som disputerade 1960 på en avhandling där han 
använde radioaktivt märkta isotoper för att studera grundämnet bro-
mids spridning och kemiska reaktivitet i däggdjur.174 Han publicerade 
1961–64 en serie vetenskapliga artiklar tillsammans med olika kolleger, 
i  vilka han mätte förekomsten av spårelement i mänsklig tandvävnad 
med hjälp av radioaktivering.175 Syftet med undersökningarna var två-

170 Hedegård, Studies in Crown and Bridge Prosthesis, 18.

171 Ibid., 19.

172 Ibid., 3.

173 Frykholm, On Mercury from Dental Amalgam, 39–43.

174 Rune Söremark, Distribution and Kinetics of Bromide Ions in the Mammalian Body. 
Some Experimental Investigations Using Br80m and Br82, Acta Radiologica Supple-
mentum 190 (Stockholm: Tandläkarhögskolan, 1960).

175 Rune Söremark och Knut Samsahl, »Gamma-Ray Spectrometric Analysis of 
Elements in Normal Human Enamel«, Archives of Oral Biology 6 (1961): 275–83; 
idem., »Gamma-Ray Spectrometric Analysis of Elements in Normal Human 
Dentin«, Journal of Dental Research 41, nr 3 (1962): 603–6; Rune Söremark m.fl., 
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faldigt: att utveckla och etablera en specifik mätmetod för att spåra 
mycket små halter av metaller och andra ämnen i biologisk vävnad, och 
att kartlägga förekomsten av inorganiska element i normal vävnad, det 
vill säga friska tänder utan egna eller näraliggande fyllningar.176 Samma 
syften återkom 1964, när Söremark tillsammans med Max Lundberg vid 
Harvard School of Medcine undersökte förekomsten av sex grundämnen 
i mänsklig emalj. Redan 1962 hade Söremark och en ingenjör vid namn 
Samsahl, tillsammans med två av Söremarks dåvarande kolleger i Umeå, 
jämfört sina egna resultat från »normala tänder« med mätningar på 
 tänder med fyllningar eller andra tandarbeten, och konstaterat att: 

[…] elements present in various restorative materials in contact with 
enamel and dentine penetrate into these tissues. The concentrations in 
the dental hard tissues will consequently increase for those elements 
which are also present in the restorations.177

Här hade man nu lyckats utveckla en metod för att detektera det som 
Hedegård spekulerat i, och som Frykholm försökt men inte lyckats påvisa: 
metaller som vandrar från tandlagningar till tändernas vävnader och tand-
köttet. Söremarks tidiga 1960-tal präglades av stor försiktighet när det 
gällde eventuella följder av detta. Hans studier sökte inte svar på frågor om 
ohälsa, och han spekulerade inte heller, som Hedegård och Frykholm 
gjort, om några symptom eller möjliga risker med detta för den enskilda 
patienten. 
 En annan i sammanhanget signifikant detalj är den att Söremark i  dessa 
arbeten inte förde någon diskussion alls om de bakomliggande mekanis-
mer som kunde tänkas förmå metalljoner att vandra in i dental vävnad. 
Det var först i samarbete med Hedegård som Söremark kom att ägna sin 
uppmärksamhet åt de elektrokemiska processerna. I  mötet mellan Hede-
gårds galvanism- och homogeniseringsexpertis och Söremarks kunskaper 
om mätmetoder, gjordes kopplingen mellan galvanism, uppmätta metall-
halter i tandvävnad, och eventuella obehag och symptom.178 

»Influence of Some Dental Restorations On the Concentrations of Inorganic 
Constituents of the Teeth«, Acta Odontologica Scandinavica 20, nr 3 (1962): 
215–24; Rune Söremark och Max Lundberg, »Gamma-Ray Spectrometric 
Analysis of the Concentrations of Cr, Ag, Fe, Co, Rb, and Pt in Normal Human 
Enamel«, Acta Odontologica Scandinavica 22, nr 2 (1964): 255–59.

176 Söremark och Lundberg, »Gamma-Ray Spectrometric Analysis«, 256.

177 Söremark m.fl., »Influence of Some Dental Restorations«, 221–22.

178 Axel Bergenholtz, Bjõrn Hedegård och Rune Söremark, »Studies of The 
Transport of Metal Ions From Gold Inlays Into Environmental Tissues«,  



81

 Söremark kom snart att röra sig än mer mot det systemiska perspekti-
vet, det vill säga han intresserade sig i sin forskning mer och mer för hur 
metallerna kunde tänkas spridas vidare i kroppen och påverka allmän-
tillståndet. År 1968 fann han och några kollegor höga halter metaller 
både i tänderna hos patienter med metalliska tandarbeten i munnen, 
och i håret hos flickor som burit smycken. De drog slutsatsen att »pene-
tration of metal ions (corrosion products) into the body is a rather com-
mon phenomenon«.179 Detta kunde enligt författarna lika gärna vara av 
godo som av ondo, men i artikelns avslutning anmärkte de att det i vil-
ket fall som helst rörde sig om ett angeläget forskningsområde med 
betydelse långt utanför den dentala materialteknikens smala gångar.180

 Samma år publicerade Hedegård och Frykholm en artikel i Svensk 
tandläkare-tidskrift, i vilken de beskrev tre fall av korrosionsbetingad 
missfärgning och sönderfall av proteser, jämte klar förbättring vid byte 
av material.181 De diskuterade också ett antal liknande fall beskrivna 
i  tidigare litteratur. I avslutningen konstaterade författarna att denna 
typ av fenomen var ytterst ovanliga, men icke desto mindre värda att ta 
på allvar. Utredningen av patienter med misstänkta reaktioner mot den-
tala material krävde ett tvärvetenskapligt angreppsätt, inklusive »in -
gående undersökningar ur odontologisk, internmedicinsk, allergologisk 
och metallurgisk synpunkt för ett klarläggande«.182 Man kunde heller 
inte utan vidare anta att besvären hade psykiska orsaker: »Det är fres-
tande, men säkert alltför lättvindigt att beteckna dessa många gånger 
svårförklarliga symtom som enbart psykogent betingade, även om psy-
kiska orsaker till sådana besvär kan vara vanliga.«183

De första glimtarna av oral galvanism i offentligheten

En hel del vetenskapliga och medicinska ämnesgränser korsades i de här 
forskningsprojekten: tolkningen och begripliggörandet av fenomenet 
inbegrep expertis från ingenjörer, kemister, allergologer och andra. Det 

Acta Odontologica Scandinavica 23, nr 2 (1965): 135.

179 Rune Söremark m.fl., »Penetration of Metallic Ions From Restorations  
Into Teeth«, The Journal of Prosthetic Dentistry 20, nr 6 (1968): 539.

180 Ibid.

181 Karl O. Frykholm och Björn Hedegård, »Fall av elektrokemisk korrosion   
i munhålan«, Svensk tandläkare-tidskrift 61, nr 8 (1968): 435–42.

182 Ibid., 442.

183 Ibid.
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var dock företrädesvis odontologer som drev på och ägde frågan, och det 
var också ännu vid 1960-talets slut en fråga som endast förekom inom 
vetenskapens och professionernas hägn. Det var i vetenskapliga tidskrif-
ter och i tandläkarnas branschorgan som rön och inlägg publicerades. 
Ett tidigt undantag var en artikel av Frykholm från 1969, publicerad 
i  tidskiften Forskning och framsteg. 184 I artikeln och i det pressreferat av 
den som följde, förebådades den förflyttning av frågan från ett snävt 
vetenskapligt sammanhang till ett bredare socialt och politiskt, där 
åtgärder framstod som ett samhälleligt ansvar. 
 Artikeln inleddes med påpekandet att diskussioner om eventuella 
hälsoeffekter hade åtföljt amalgamet alltsedan dess första dagar. Främst 
hade det då varit frågan om kvicksilver enligt författaren, som dock med 
skärpa påpekade att det inte fanns några som helst skäl att sluta använda 
amalgam. Huvudproblemet enligt Frykholms beskrivning, var i stället 
den till följd av galvanism och korrosion uppkomna metallallergi som 
vissa patienter uppvisade, ett tillstånd som inte hade med amalgam att 
göra, utan med metallhaltiga dentala material över lag. Dessa patienter 
var utsatta för ett enormt lidande, och därtill mycket svårutredda, »när 
endast subjektiva och till synes mycket diffusa besvär av sveda och ’egen-
domlig smak’ anges«.185 Dessutom, menade Frykholm, hade de hamnat 
olyckligt i kläm i sjukvården, där de bollats runt bland oförstående 
 specialister: 

Sjukhistorien visar att många av dessa patienter under åratal »vandrat« 
mellan odontologer och medicinska specialister för att söka bot för sina 
besvär, som med allt fog måste betecknas som ett svårt lidande och som 
stundom tvingat till sjukskrivning. En ingående utredning är därför 
nödvändig.186

Lösningen på problemen hade i de flesta fall varit att byta fyllningar, 
menade Frykholm, som därför landade i följande slutsats: att byta fyll-
ningar borde berättiga till ersättning från allmänna försäkringssystem 
»när som ett led i en fortsatt, nödvändig behandling metallegeringar 
måste revideras«.187

184 Karl O. Frykholm, »Elektrokemiska effekter vid tandbehandling«, Forskning   
och framsteg 4, nr 3 (1969): 4–5.

185 Ibid., 5.

186 Ibid.

187 Ibid.
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 Frykholms artikel sammanfattades i Expressen av medicinreportern 
Bernt Bernholm den 23 maj 1969, under rubriken »Tandfyllningen kan 
ge ’elektriska skador’«.188 I ingressen skrev Bernholm att frågan om man 
som bärare av amalgam- och guldfyllningar kan drabbas av »nervret-
ningar och giftverkan« nu besvarats jakande, och att det trots sällsynthet 
var fråga om plågsamma besvär som var dyra för individen att åtgärda, då 
fyllningsutbyte var enda vägen ut. Kontentan i slutet av artikeln blev att 
»för samhället blir dessa relativt sällsynta fall en ekonomisk bagatell. För 
den drabbade däremot en tung ekonomisk börda«. 
 Den orala galvanismen var vid 1970-talets ingång fortfarande en ange-
lägenhet för en förhållandevis snäv krets av medicinskt eller odonto-
logiskt skolade forskare och kliniker. Några utmaningar mot dessas kun-
skapsmonopol hade inte lanserats ännu, och någon kontrovers hade inte 
uppstått. Det fanns heller inte några politisk-vetenskapliga strukturer 
där den orala galvanismen ingick som en komponent, vilka hade varit 
möjliga att utmana. Fenomenet var inomvetenskapligt etablerat i Sve-
rige, men det var inte samhälleligt institutionaliserat. Frykholms upp-
maning, som av Bernholm gavs eko i Expressen, om ett politiskt ansvar 
i  frågan, hittade alltså inget konkret sammanhang att landa i. Ett halvt 
decennium senare hade emellertid den allmänna tandvårdsförsäkringen 
etablerat just ett sådant. 

Ett samhälleligt intresse: Tandvårdsförsäkringen,  
odontologin och marknaden

Den svenska tandvården expanderade kraftigt under 1970-talet. År 1974 
infördes både allmän tandvårdsförsäkring och folktandvårdsobligato-
rium. Såväl frågan om tandvårdsförsäkring som utbyggnad av Folktand-
vården hade utretts i omgångar under det föregående decenniet, och 
i  och med den lag som med bred majoritet antogs av riksdagen den 21 
maj 1973 blev det alltså ålagt varje landstingskommun och landstingsfri 
kommun att inom Folktandvården anordna gratis tandvård för barn och 
unga.189 Genom ett allmänt försäkringssystem inordnat under Försäk-
ringskassan och Riksförsäkringsverket subventionerades dessutom 
vuxen tandvården kraftigt. Privata tandläkare och folktandvårdskliniker 

188 Bernt Bernholm, »Tandfyllningen kan ge ’elektriska skador’«, Expressen, 23 maj 
1969.

189 Prop. 1973:45, Allmän tandvårdsförsäkring m.m., 1973; Riksdagens protokoll 
1973:93, Allmän tandvårdsförsäkring m.m., 1973-05-21.
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ersattes av försäkringen enligt ett komplicerat system med ersättnings-
nivåer och maxtaxor för olika typer av arbeten. Den nya försäkringen 
täckte bland annat både konserverande tandvård (fyllningar med mera) 
och tandtekniska arbeten (guldkronor, broar, proteser et cetera). 
 I och med detta kom efterfrågan på framför allt de senare (som är dyra 
i jämförelse med fyllningar) att öka dramatiskt, och marknaden expan-
derade. Det stod snart klart att det förelåg »ett uppdämt vårdbehov«, 
som tandläkaren Bertil Koch uttryckt det, vilket ledde till att det för 
patienter som sedan tidigare inte hade någon regelbunden tandläkar-
kontakt blev mer eller mindre omöjligt att få tid för behandling.190 Poli-
tiker och press uppmärksammade att försäkringen på detta sätt förför-
delade de som redan tidigare haft regelbunden tillgång till tandvård, 
varpå en rad åtgärder sjösattes för att styra prioritering och fördelning så 
att även privattandläkarna tog emot nya patienter med stora behov.191 
Tandvårdsförsäkringen blev alltså omdiskuterad redan från start, och 
framför allt kom den att kopplas ihop med socialt utanförskap och mot-
sättningar mellan patienters och tandläkares intressen. 
 Dessutom framträdde behovet av kontroll och reglering av den expan-
derande marknad som spåddes följa i försäkringens kölvatten. En nyckel 
i sammanhanget är ett ensamt litet stycke i SOU 1972:81, Allmän tand-
vårdsförsäkring:

l samband med att tandtekniska arbeten görs ersättningsberättigade 
inom försäkringen finns det enligt utredningens åsikt anledning till  
att ta upp frågan om garantitider för tandtekniska arbeten, kravspecifi-
kationer på använda material samt någon form av varudeklaration 
beträffande det utförda arbetet. Utredningen räknar med att social-
styrelsen tar upp dessa frågor i samarbete med representanter för 
tandteknikerna och tandläkarna.192

Under den period då utredningen arbetade hade en instans för kontroll 
och testning av dentala material inrättats i Oslo. Nordisk Institutt for 
Odontologisk Materialprøvning, NIOM, skapades 1972 som ett gemen-
samt nordiskt institut av Nordiska Ministerrådet för att genom forsk-
ning, testning och standardisering säkerställa att de dentala material 
som förekom på den nordiska marknaden var säkra och pålitliga. Tand-

190 Koch, »Tandvårdsförsäkringens tillkomst och ständiga förändring«, 87.

191 Ibid., 87–89.

192 SOU 1972:81, Allmän tandvårdsförsäkring, 181.
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läkaren och professorn vid universitetet i Oslo, Ivar A. Mjør (1933–2017) 
blev institutets första chef. Mjør skulle komma att spela en viktig roll 
i  den svenska debatten om oral galvanism och amalgam.193

 I propositionen om tandvårdsförsäkringen upprepade departe-
mentschefen uppmaningen från utredningen, och pekade särskilt ut 
NIOM:s verksamhet som betydelsefull i sammanhanget.194 År 1974, strax 
efter att försäkringen trätt i kraft, tillsattes Socialstyrelsens arbetsgrupp 
för odontologisk teknologi (SAOT). Gruppen utarbetade ett förslag till 
regeringen om hur certifiering av material som ingår i tandtekniska 
arbeten skulle kunna ombesörjas av Socialstyrelsen.195 Tre år senare gav 
regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att ge ut »rådgivande förteckningar 
över material som ingår i färdiga tandtekniska arbeten och som upp-
fyller vissa kvalitetskrav«.196 En ny arbetsgrupp bildades, vilken tog sig 
namnet SAOM (Socialstyrelsens arbetsgrupp för odontologiska mate-
rial), en förkortning med uttrycklig »hänsyftning till såväl SAOT som 
NIOM«.197 Som vetenskapligt sakkunniga i arbetsgruppen ingick odonto-
logerna Per-Olov Glantz och Maud Bergman. Båda skulle komma att bli 
tongivande för debatten om oral galvanism och senare amalgam. 
 Glantz (f. 1936), övertandläkare och professor i protetik vid odonto-
logiska fakulteten i Malmö (då en del av Lunds universitet), disputerade 
1969 på en avhandling om kemiska fenomen vid interaktionen mellan 

193 I en nekrolog över Mjør vid dennes frånfälle 2017, skrev Per-Olov Glantz 
tillsammans med en medförfattare: »He was a strong defender of well-docu-
mented scientific and clinical data (evidence-based clinical practice) and in   
the 1980s emerged as a forceful opponent to the anti-amalgam movement […].« 
Per-Olof Glantz och M.W. Heft, »Ivar A. Mjör, 1933–2017«, Journal of Dental 
Research 96, nr 5 (2017): 485–86.

194 Prop. 1973:45, Allmän tandvårdsförsäkring m.m., 85–86.

195 »Förslag till krav på material som ingår i ett färdigt tandtekniskt arbete«, 12 juni 
1975. 65 Tandvårdsbyrån, F2 Handlingar rörande Socialstyrelsens arbetsgrupp 
för odontologisk teknologi (SAOT), vol. 1. Socialstyrelsen 1912–2005, Riksarkivet.

196 Socialdepartementet, »Uppdrag åt socialstyrelsen att ge ut förteckningar över 
viss[a] material [beslutskoncept]«, 20 december 1979, HS5 Byrån för tandvård,  
F13 Handlingar rörande Socialstyrelsens arbetsgrupp för odontologiska material 
(SAOM) 1980–1986, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv.

197 Per-Olof Glantz och Thomas Kallus, »Rådgivande arbetsgrupp åt socialstyrelsen 
vid upprättande av förteckningar över vissa material i tandtekniska arbeten«,  
7 juli 1980, HS5 Byrån för tandvård, F13 Handlingar rörande Socialstyrelsens 
arbetsgrupp för odontologiska material (SAOM) 1980–1986, vol. 1, Social-
styrelsens arkiv.
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biologisk vävnad och kroppsfrämmande material i munhålan.198 Berg-
man (f. 1932) var vid tiden professor i odontologisk teknologi vid Umeå 
universitet, där hon disputerat 1976.199 I avhandlingen studerade hon 
bland annat kadmiumavgång vid elektrokemisk korrosion från dentala 
guldlegeringar avsedda för sammanlödning av protetiska komponen-
ter.200 Bergman bedömde metallbelastningen från dentala material som 
förhållandevis liten. Likväl var de biologiska långtidseffekterna svårbe-
dömda, och dentala legeringar innehållandes kadmium borde därför i nte 
användas, ansåg hon.201 Bergmans beskrivning av problemområdet inne-
fattade en marknad med ett växande utbud av dentala legeringar, som 
hade medfört ökad osäkerhet om hur de kemiska reaktionerna i mun-
hålan såg ut och vilka konsekvenser de hade.202 
 Det som studerades var alltså oral galvanism, även om det av Berg-
man främst benämndes elektrokemisk korrosion. Svenska forskare 
betraktade i allt större utsträckning fenomenet som inte bara materi-
altekniskt och odontologiskt relevant, utan också allmänmedicinskt 
och samhälleligt viktigt. Riskerna för människors allmänna hälsa 
ansågs i allmänhet vara små, men likväl värda såväl vetenskaplig som 
social uppmärksamhet. Frykholm kopplade samman fenomenet med 
sjukförsäkringen. I  och med införandet av tandvårdsförsäkringen 1974 
expanderade marknaden för dentala material, och i Bergmans avhand-
ling knöts vikten av att studera den elektrokemiska korrosionen till 
just denna marknad. I en skrivelse i samband med bildandet av SAOM 
1979 skrev dess före dragande och sekreterare Thomas Kallus att Sve-
rige »sedan tandvårdsförsäkringens införande […] blivit en attraktiv 
marknad för fabrikanter och distribu törer av dentalt guld«. Han påpe-
kade vidare att: »Marknads strukturen kompliceras vidare av att för-
brukare/distributör/importör i  många fall har gemensam ägare.  Härvid 

198 Per-Olof Glantz, On Wettability and Adhesiveness. A Study of Enamel, Dentine, 
Some Restorative Dental Materials, and Dental Plaque (Lund: Lunds universitet, 
1969).

199 Maud Bergman, Chemical and Thermodynamic Studies of Dental Gold Alloys with 
Special Reference to Homogenization, Electrochemical Corrosion and Cluster 
Formation (Umeå: Umeå universitet, 1976).

200 Ett annat sätt att uttrycka forskningsfrågan vore: Hur snabbt läcker kadmium 
från dentala lod ut i munhålan vid oral galvanism?

201 Bergman, Chemical and Thermodynamic Studies of Dental Gold Alloys, 32.

202 Ibid., 6.
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sammanfaller ekonomiska intressen till den grad att biologiska motiv 
naturligt nog kommer i bakgrunden.«203

 Vid den tidpunkten hade den orala galvanismen blivit ett hett debatt-
ämne i den svenska offentligheten. Den forskning som bedrivits i landet 
sedan slutet av 1950-talet, tillsammans med de åtgärder och satsningar 
som gjorts av framför allt Socialstyrelsen för att hantera eventuella pro-
blem sprungna ur en växande dentalmarknad i tandvårdsförsäkringens 
spår, innebar att det fanns en vetenskapligt etablerad och samhälleligt 
legitimerad expertis och förståelse av den orala galvanismens problem. 
Det var denna expertis och dess synsätt som mobiliserades och ifråga-
sattes under kontroversens inledningsfas. 

KOMPLEXITET, OSÄKERHET OCH POLITISK 
HANDLING: DET STORA TANDBRÅKET INLEDS

Det offentliga bråket om oral galvanism inleddes på allvar 1977, även om 
några tecken på missämja kunde skönjas redan året innan. Det var till 
exempel då, i december 1976, som radioprogrammet Familjespegeln hand-
lade om oral galvanism.204 Malmöbon Göte Hanemark intervjuades i pro-
grammet, då denne grundat en förening, De tandvårdsskadades före ning. 
Riksdagsledamoten för Folkpartiet och sedermera medgrundaren till 
Miljöpartiet Per Gharton hänvisade till föreningen när han på våren 1977 
engagerade sig i den orala galvanismen.205 I en motion till riksdagen den 
11 januari hänvisade han till föreningen i sin beskrivning av problemet 
med oral galvanism, och efterlyste »förslag till kontroll av tandtekniskt 
material i enlighet med förslag utarbetat av socialstyrelsens arbetsgrupp 

203 Thomas Kallus, »[utan titel/framsida saknas]«, 7 december 1979, HS5 Byrån   
för tandvård, F13 Handlingar rörande Socialstyrelsens arbetsgrupp för odonto-
logiska material (SAOM) 1980–1986, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv.

204 Vid förfrågningar till Kungliga biblioteket och till Sveriges Radio, har det visat 
sig att programmet sannolikt inte finns sparat. Uppgifterna om sändningen 
kommer således från andrahandskällor. Se t.ex. Christina Jacobsson-Becker,  
»En kort tillbakablick. Tandvårdsskadeförbundets pionjärtid« (Tandvårdsskade-
förbundet, 1994), Tandvårdsskadeförbundets samlade handlingar, vol. 1, 
Tandvårdsskadeförbundets arkiv, Riksarkivet; Ann-Hjördis Larsson, »Metallerna  
i munnen ger galvanisk ström«, Expressen, 17 april 1977.

205 I Tandläkartidningen beskrev Gharton det så här: »En nybildad förening   
i Malmö, De tandvårdsskadades förening, har uppvaktat mig i samma ämne.   
De hävdar att felaktigt tandtekniskt material förorsakar galvaniska spänningar  
i munhålan med svårläkta inflammationer som följd. Har de rätt – eller är de 
lite tokiga?« Per Gharton, »Bristfällig tandteknik – ett helvete i munnen«, 
Tand läkartidningen 69, nr 8 (1977): 486.
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för odontologisk teknologi«.206 I augusti samma år skrev Garthon i Tand-
läkartidningen under rubriken »Bristfällig tandteknik – ett helvete 
i  munnen«.207 Artikeln innehöll en rad direkta anklagelser riktade mot 
tandläkarkåren och dentalmaterialtillverkarna. Det var likväl samhället 
som borde ta tag i det hela: »Den stora tandtekniska skandalen är att den 
samhälleliga kontrollen av det tandtekniska materialet är så gott som 
obefintlig och att möjligheterna för drabbade patienter att få skade-
ersättning är ytterst små.«208 Detta skulle enligt Gharton inte betraktas 
som en kontroversiell inställning, eftersom en parlamentarisk utredning 
med åtföljande proposition (tandvårdsförsäkringen 1974) uttryckt samma 
ståndpunkt, liksom Socialstyrelsens egen arbetsgrupp (SAOT). 
 Ghartons inlägg i Tandläkartidningen bemöttes i samma nummer av 
Björn Hedegård och Per-Olov Glantz.209 Här skedde en kraftig förskjut-
ning i riktning mot professionens och vetenskapens arena. Gharton 
befanns, med en distinkt gränsbevakande metafor, ha begått ett »friskt 
och okunnigt inhopp, på ett område, som sysselsätter tusentals kliniker 
och forskare på vår jord«, varför replikförfattarna sett sig nödgade till att 
»förbättra sakinformationen«.210 Naturligtvis förekom felbehandling och 
undermåliga material, skrev Hedegård och Glantz, men för sådant var 
beredskapen god – i Sverige sannolikt bäst i världen – menade de. Dental 
materialforskning ansåg de vara ett internationellt väl utvecklat forsk-
ningsfält, där svenska forskare inte sällan drev på utvecklingen.211 
 Vidare, skrev de, så var den orala miljön en av de mest påfrestande som 
alls går att föreställa sig. Tog man det i beaktande tillsammans med den 
utomordentligt låga förekomsten av komplikationer relativt materia-
lens utbredning, så insåg man snart hur säkert det var att låta sig behand-
las med gängse tandtekniska material. Komplikationer kunde förvisso 
uppträda, men knappast i den omfattning och av den typ som Gharton 
hävdat. I alla händelser stod kompetensen att hantera det hela att finna 
inom den odontologiska yrkeskårens hägn:

206 Mot. 1976/77: 62, Gharton (Fp), om skärpt kontroll av tandtekniskt material,   
11 januari 1977.

207 Gharton, »Bristfällig tandteknik«.

208 Ibid., 486.

209 Bjõrn Hedegård och Per-Olof Glantz, »Falskt alarm«, Tandläkartidningen 69,   
nr 8 (1977): 488–89.

210 Ibid., 488.

211 Ibid., 489.
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Rent toxiska eller galvaniska skador förekommer sällan. Undersöknings-
metoder finns och utvecklas för att tandläkare och läkare skall kunna 
klarlägga om en överkänslighetsreaktion, en toxisk skada eller galvanism 
föreligger. Symptombilden är i dessa fall emellertid ofta individuell och 
utredningen av orsakssammanhanget blir därför ofta både komplicerad 
och långvarig.

Slutligen är det betydelsefullt att konstatera att likaväl som man kan få 
allmänmedicinska reaktioner från sjukdomar i tänder och tandvävnader, 
så kan symptom från munhålan vara betingade av någon medicinsk eller 
psykisk sjukdom.212 

Författarna ville nyansera bilden och föra in andra tänkbara orsaks-
sammanhang. De antydde också möjligheten att vända på orsaks sam-
bandet genom att hävda att psykiska besvär kunde tänkas ligga bakom 
det hela. I svaret till Gharton blev den komplexa bilden och de multi-
disciplinära utredningsbehoven något som manade till försiktighet. 
Dock inte i  första hand som Gharton menat i fråga om materialanvänd-
ning, utan i fråga om samhälleliga åtgärder.
 Detta var den genomgripande skiljelinjen. Hedegård och Glantz 
 menade att det fanns vissa saker som borde studeras vidare, men att 
dessa var väl definierade och hanterbara inom ramen för befintlig forsk-
ning och praktik. Den eventuella osäkerhet som fanns var främst av 
vetenskaplig art, inte samhällsmedicinsk. Hos Gharton däremot, fram-
stod det rent vetenskapliga som antingen helt klarlagt eller helt ointres-
sant. Människor led och uppfattade sig ha blivit sjuka av tandlagnings-
material. Osäkerheten fanns framför allt i exakt hur allvarligt det var, 
hur många som led och vad som kunde göras åt det. För politikern 
Garthon innebar allt detta att samhället borde inrätta kontrollsystem 
oberoende av professionen, medan det för odontologerna Hedegård och 
Glantz  snarare betydde att inga säkra slutsatser kunde dras och att man 
därför även fortsättningsvis borde lämna dylika överväganden åt profes-
sionen och forskningen. 
 Således fyllde osäkerheten även en gränsdragande funktion som 
yrkesgrupps-konsoliderande och forskaridentitetsskapande. Det var just 
frågan om var den väsentliga osäkerheten fanns och hur den skulle han-
teras som det tvistades om. Gharton målade en bild av vetenskapen som 
förhållandevis säker – det var helt klart farligt att använda de här mate-
rialen på de här sätten – medan Hedegård och Glantz ville bibehålla 

212 Ibid.
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öppenhet och en viss osäkerhet kring de rent vetenskapliga spörsmålen, 
för att därigenom säkerställa att frågan skulle förbli inom deras hägn. 

Medieexponering: Patienter och experter i pressen 

Det var under 1977 som den orala galvanismen på bred front gavs 
utrymme i medielandskapet, då inte minst pressen började intressera sig 
för ämnet på allvar. Flera av de odontologiska experter vi redan mött 
uttalade sig i tidningsspalterna. Trots att de uttryckte sig försiktigt och 
framför allt betonade hur lite som ännu var känt om det här, bidrog 
pressens rapportering under 1977 och 1978 definitivt till att problemets 
existens bekräftades. Inte minst genom Rune Söremarks uttalanden, 
som gick från trevande till ganska tvärsäkra, kunde oral galvanism som 
potentiell hälsofara legitimeras. 
 I april 1977 publicerade Expressen två artiklar under den gemensamma 
överskriften »Många patienter på gränsen till självmord«.213 Den ena var 
en intervju med en drabbad patient, vars besvär försvunnit då materia-
len i munnen bytts ut. Den andra var en intervju med Göte Hanemark, 
där han förklarade det oralgalvaniska fenomenet och lyfte fram det som 
ett växande problem. Den mediehändelse som dock ofta pekas ut som 
startskottet för den svenska debatten om oral galvanism, är journalisten 
Christer Faleijs intervju med schlagersångaren Gunnar Wiklund (1935–
1989), publicerad i Aftonbladet den första oktober 1977.214 Rubriken »Mitt 
liv har blivit ett enda lidande«, satte tonen för en helsidesartikel som 
inte bara etablerade Wiklund som ett slags affischnamn för den orala 
galvanismen under det kommande decenniet, utan också på många sätt 
är ett typexempel på hur framför allt patienterna kom att porträtteras 
i  kvällspressens fortsatta rapportering. Wiklund hade varit frånvarande 
från offentligheten och scenerna under en längre tid, och nu berättade 
han att orsaken var oral galvanism. Han beskrev hur han av läkare efter 
läkare mötts av oförstående och förakt, men hur han till sist på egen 
hand kommit underfund med orsaken till sitt lidande. Wiklund var dock 
inte ensam om det här, menade han, utan i stället en del av en fram-
brytande rörelse: »Jag vet att jag har rätt och att jag går i spetsen för 
något stort.« 

213 Ann-Hjördis Larsson, »Guldbrygga gav henne fyra års lidande«, Expressen,   
17 april 1977; idem., »Metallerna i munnen ger galvanisk ström«.

214 Christer Faleij, »Gunnar Wiklund: – Mitt liv har blivit ett enda lidande«, 
Aftonbladet, 1 oktober 1977.
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Figur 3. Schlagersångaren Gunnar Wiklund hade varit frånvarande från rampljuset under   
en längre tid, när han i oktober 1977 berättade för Aftonbladets Christer Faleij om sin svåra  
sjukdom, som han ansåg berodde på oral galvanism. Efter publiceringen tog debatten fart på 
tidningssidorna, och Wiklund blev ett av den orala galvanismens affischnamn. Aftonbladet   
1 oktober 1977. 
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 Göte Hanemark, som också intervjuades i samma artikel, figurerade 
närmast i en slags expertroll. Detta underströks till exempel av formu-
leringar som »68 år och elektrotekniker«, och »forskat i ämnet i många 
år«. I artikelns dramaturgi blev han den som berättade hur saker och ting 
låg till, den som visste och kunde förklara detta märkliga som skedde. 
Det var också han som utvecklade teorin om den orala galvanismen som 
orsaken till Wiklunds lidande, och som ramade in det hela som en sam-
hällelig fråga av största vikt: »Vi har vänt oss till myndigheterna, men de 
vill inte låtsas om problemen. De negligerar oss. Jag tror det ligger affär-
sintressen bakom.« I grunden handlade det om demokrati och makt; den 
enskilda medborgaren mot den mäktiga staten i industrins ledband, 
enligt Wiklund och Hanemark. 
 Senare i oktober 1977, strax efter Aftonbladets intervju med Wiklund, 
publicerade Expressen tredagars-artikelserien »Det dolda tandgiftet«, sig-
nerad journalisten Anders Leopold, och i februari 1978 ägnade Svenska 
Dagbladet och journalisten Marie Hogfors två av fyra delar i sin artikel-
serie »Tandskola« åt den orala galvanismen.215 Nu blev oral galvanism en 
fråga av journalistiskt intresse, och odontologisk expertis tillfrågades för 
att försöka skapa klarhet. En av de flitigast intervjuade experterna i den 
initiala rapporteringen var de redan bekante Söremark, som vid det laget 
hunnit bli professor i protetik vid Tandläkarhögskolan i Stockholm. 
Även Bergman och Hedegård uttalade sig i artiklarna. De första press-
rapporterna porträtterade problemet både som ett vetenskapligt pro-
blem, där mer forskning skulle kunna skingra oklarheterna och mer eller 
mindre lösa problemet, och som ett marknadsrelaterat problem, vars 
lösning stavades skärpta kontroller och reglering. I denna del låg bilden 
nära den som frammanats i den odontologiska forskningen. I framför 
allt kvällspressen kom dock även patienterna själva till tals på ett sätt 
som de inte gjort tidigare. I Expressen och Aftonbladet porträtterades 
människor som, likt Wiklund, lidit i det tysta och inte kunnat få någon 
hjälp av sjukvården och den etablerade medicinen.216 Genom dessa por-

215 Anders Leopold, »– Guldbryggan förstörde mitt liv!«, Expressen, 25 oktober 1977; 
idem., »Kan vi bli sjuka av metallerna i munnen?«, Expressen, 26 oktober 1977; 
idem., »Tandskadade vittnar: Våra liv är förstörda«, Expressen, 27 oktober 1977; 
Marie Hogfors, »Har vi ett bilbatteri i munnen?«, Svenska Dagbladet, 12 februari 
1978; idem., »Okända giftrisker i tandvårdstekniken. Materiallista hemlig för 
tandläkare!«, Svenska Dagbladet, 17 februari 1978.

216 Leopold, »Tandskadade vittnar«; Larsson, »Guldbrygga gav henne fyra års 
lidande«; Kerstin Lundberg, »Det känns som att alltid ha ett batteri i munnen«, 
Aftonbladet, 28 november 1978.
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trätt, och hänvisningarna till Hanemarks växande förening, blev patien-
terna och patientkollektivet till centrala aktörer i kontroversen, aktörer 
vars intervention i den aktuella medicinska, vetenskapliga och politiska 
frågan framstod som både möjlig och nödvändig. 
 Södermarks uttalanden präglades till en början av stor försiktighet. 
Han betonade behovet av mer forskning: »[m]an vet förvånansvärt lite 
om det här«, sade han till Expressens reporter i oktober 1977. Samtidigt 
var det inte otänkbart att det faktiskt fanns något att oroa sig över: 

Det är bevisat att det uppstår en elektrogalvanisk spänning i munnen. 
Men den är så obetydlig. Ändå ska man inte bortse från att det utlöses 
partiklar som stannar kvar i kroppen.217 

Söremark figurerade också i Svenska Dagbladets två artiklar om oral gal-
vanism i början av 1978.218 Även här betonade han det osäkra kunskaps-
läget, dock särskilt i relation till svårigheten att ställa korrekt diagnos på 
de här patienterna. I den ena av artiklarna var det kontroll och krav på 
tillverkare som stod i centrum. Söremark framförde nu krav på obligato-
riska innehållsförteckningar, och Maud Bergman berättade att man för-
visso på tandläkarutbildningen hade listor över innehållet i många leger-
ingar, men att dessa inte fick spridas vidare, eftersom de innehöll 
affärshemligheter. När Söremark intervjuades av Aftonbladet i november 
1978 intygade han att det verkligen var frågan om farlig galvanism, och 
att patienterna borde tas på allvar. Han beskrev symptom och orsaker, 
samt en ökning de senaste åren som han själv satte i samband dels med 
att många nya legeringar av tvivelaktig kvalitet kommit i bruk – »Social-
styrelsen borde kräva en begränsning av materialen. […] Idag finns det på 
marknaden över 100 guldlegeringar. Fem kunde räcka […]« – dels med nya 
insikter och en förändrad inställning från professionens sida:

– Idag är vi mer ödmjuka inför patientens beskrivning och tar henne  
på allvar. Besvären har som regel försvunnit när vi tagit bort en eller 
flera fyllningar och kronor och ersatt dem med annat material.219

Under loppet av ett drygt år rörde sig Söremark alltmer mot att i pressen 
beskriva den orala galvanismen som ett reellt hot mot hälsan. Han beto-

217 Leopold, »Kan vi bli sjuka av metallerna i munnen?« (även föregående citat).

218 Hogfors, »Har vi ett bilbatteri i munnen?«; idem., »Okända giftrisker i tand-
vårdstekniken«.

219 Lundberg, »Det känns som att alltid ha ett batteri i munnen«. Även citatet 
innan.
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nade särskilt att det var patienterna som försett forskningen med den 
avgörande informationen, bara tandläkarna lyssnade så skulle det klarna. 
Parallellt med detta lyftes som sagt patienternas röster fram i kvällspres-
sen. Sammantaget framträdde oral galvanism i pressen i detta tidiga 
skede alltså som både en social fråga och som ett vetenskapligt problem, 
där patienters erfarenheter både kunde och borde vara en del i den medi-
cinska kunskaps bildningen och -spridningen. 

Materialfrågor och -problem i Tandläkartidningen

Under åren 1978–79 diskuterades oral galvanism och dentalmaterial-
problem frekvent i Tandläkartidningen, och 1979 publicerades ett tema-
nummer om dentalmaterial. De personer som intog scenens mittpunkt 
känns igen; Bergman, Hedegård, Söremark och Glantz var långt ifrån 
ensamma om att uttala sig, men de bereddes klart störst utrymme. 
Beskrivningen av problemet var i stort sett densamma som i pressen, 
men i det här sammanhanget hade patienterna ingen plats eller röst. 
Odontologin talade här med sig själv, och det omgivande samhället åbe-
ropades främst som orsak till debattens existens. 
 Mediedebatten anfördes snudd på regelmässigt som bakgrund, och 
samtidigt som odontologerna riktade in sig på problemet i sig, sökte de 
gärna också förklaringar till varför denna debatt uppstått. Genom gående 
var det i det ökade antalet tillgängliga material och de marknadsjuridiska 
svårigheterna att belägga dessa med restriktioner och krav som grund-
problemet stod att finna. Dessutom hade de tillgängliga materialen blivit 
alltmer komplexa, det vill säga de innehöll fler metaller. Orsaken till det 
var, enligt Bergman i en intervju från 1978, främst att tillverkarna svarat 
på krav om förbättringar genom att oreflekterat tillsätta ytterligare 
metaller – något hon påpekat redan i doktorsavhandlingen två år tidigare, 
då hon beskrivit det som en oansvarig »trial and error«-metod.220 Detta 
kombinerat med 1974 års tandvårdsförsäkring hade gett upphov till en 
svårbemästrad och komplex situation; en osäker het som de flesta i Tand-
läkartidningen menade bäst betvingades med mer forskning. 

220 Ulla Gross, »Blir dentallegeringarna bättre, Maud Bergman?«, Tandläkartid-
ningen 70, nr 5 (1978): 276–78. I avhandlingen skrev Bergman: »The responsible 
manufacturers of dental gold alloys make a creditable effort to develop and 
improve their alloy materials as well as laboratory methods. However, less 
responsible manufacturers seem to use mainly ‘trial and error’ methods in 
producing some of their gold alloys which, among other things, results in the 
availability of an unnecessarily large number of dental gold alloys.« Bergman, 
Chemical and Thermodynamic Studies of Dental Gold Alloys, 5.
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 Det var alltså fråga om en svårutförd och helt och hållet vetenskaplig-
gjord riskbedömning, inte sällan gällande effekter som för närvarande 
knappt ens var kända. För även om, som flera av experterna påpekade, 
den svenska kunskapen på den odontologiska materialvetenskapens fält 
var genomgående hög och forskningen tillhörde den internationella 
spetsen, var det dock främst materialens tekniska och fysiologiska egen-
skaper som hållfasthet och dylikt som kartlagts. De specifikt biologiska 
effekterna av tandlagningsmaterial hade till stor del negligerats eller 
inte utforskats tillräckligt, och det var därför man nu stod undrande 
inför den anstormning av patienter som genom medier eller engagerade 
tandläkare börjat misstänka oral galvanism för sina besvär. I väntan på 
riktlinjer från SAOT, uppmanades därför enskilda tandläkare att iaktta 
försiktighet och att hålla sig till ett fåtal väl beprövade legeringar. I en 
text skriven tillsammans med kemisten och docenten vid Umeå univer-
sitet Olle Ginstrup, bekräftade Bergman den befintliga forskningens 
och kvalitetssäkrande praktikens biologiska blindfläck: »även material 
som klarat alla tänkbara laboratorietest och som har fördelaktiga data, 
[…] kan förorsaka oväntade effekter, när de kombineras med andra 
i  munnen redan befintliga legeringar.«221 
 Utöver mer forskning för att bemästra komplexiteten, kunde man 
genom regleringar söka nedbringa den. Bland de röster som kom till tals 
i Tandläkartidningen rådde i det närmaste konsensus om behovet av 
ökad kontroll genom krav på varudeklaration från tillverkarna samt krav 
på tandläkare att noga specificera och dokumentera ingående metaller 
i  såväl beställningar till tandtekniker som i patientjournaler. På sikt öns-
kade odontologerna ett system likt det som rådde på det medicinska 
området, med utförlig dokumentation som skulle vara juridiskt likställd 
läkarnas recept. Hedegård gick när han intervjuades så långt som till att 
mena att alla metallegeringar på sikt borde bannlysas och ersättas av 
plast, något som dock inte var aktuellt ännu eftersom plasterna inte var 
av tillräcklig kvalitet.222 
 När det gällde patienter med upplevda besvär av oral galvanism var 
dessa odontologer genomgående noga med att påpeka att de fall där det 
tveklöst kunnat konstateras att systemiska besvär uppstått till följd av 
galvanism var ytterst få, och att andra etiologiska förklaringar ofta fått 

221 Maud Bergman och Olle Ginstrup, »Oral galvanism«, Tandläkartidningen 71,   
nr 9 (1979): 546–50.

222 Ulla Gross, »Bör utbudet av dentalmaterial begränsas, Björn Hedegård?«, 
Tandläkartidningen 71, nr 9 (1979): 551–56.
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utforskas; dels odontologiska, dels allmänmedicinska eller psykologiska. 
Om än det första som borde göras var att bygga upp patientens allmänna 
kondition genom till exempel kost-, sömn- och motionsråd innan tand-
läkaren gav sig i kast med att avlägsna eller ersätta lagningar i munnen, 
framställdes denna sistnämnda terapi som relativt framgångsrik då den 
väl användes. 
 Samtidigt som det konstaterades att kliniskt dokumenterade fall var 
relativt sällsynta, förhöll sig alltså dessa forskare öppna inför möjlig-
heten att galvanism skulle kunna orsaka sjukdom, och de samlades kring 
beskrivningen av denna som ett växande problem. I temanummerinter-
vjun 1979 sa Söremark: »För ett och ett halvt år sedan hade jag ett större 
antal fall, där jag inte kunde se något samband mellan vad som fanns 
i  munhålan och de uppgivna symptomen, men förmodligen berodde det 
på att mina kunskaper vid den tiden var så begränsade.«223 Uttalandet 
förstärker intrycket från dags- och kvällspressen att Söremark alltmer 
tyckte sig få upp ögonen för ett reellt problem. 

1981: ÖKAD POLEMIK      
OCH UPPSKRUVAT TONLÄGE

Det var flera faktorer som bidrog till att kontroversen växlade upp i bör-
jan av 1980-talet. En av dem var föreningen Tandvårdsskadeförbundet 
och dess medlemstidning Tf-bladet.224 Tandvårdsskadeförbundet bilda-
des i Stockholm på våren 1978. Grundarna var redan innan engagerade 
i  den något mer inofficiella sammanslutningen Aktionsgruppen Giftfri 
Tandvård, bildad året innan. Relationerna med Hanemark och hans för-
ening i Malmö var till en början goda, men något långvarigt samarbete 
kom aldrig till stånd. Tandvårdsskadeförbundet blev snabbt en ton-
givande och samlande aktör för patienternas röster, medan De tand-
vårdsskadades förening inte tycks ha blivit särskilt långvarig. År 1980 
höll förbundet sitt konstituerande möte och gav ut det första numret av 
Tf-bladet. I Tandvårdsskadeförbundet fick kontroversen en organisato-
risk ram, en faktisk rörelse grundad i kritik och aktion mot samhällets 

223 Ulla Gross och Ivar Rosenbaum, »Betryggande varudeklaration av dentalmaterial 
måste bli ett krav«, Tandläkartidningen 71, nr 9 (1979): 558.

224 Förbundsnamnet – som sommaren 2020 ändrades till Tandhälsoförbundet 
– stavades till en början utan genitiv-s (Tandvårdskadeförbundet). I slutet av år 
1991 (från och med Tf-bladet för fjärde kvartalet det året) ändrades stavningen  
till det mer gängse Tandvårdsskadeförbundet. I avhandlingen används genom-
gående den sistnämnda stavningen.
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hantering av oral galvanism och – som vi snart ska se – mot amalgam 
som tandlagningsmaterial. 
 Också i pressen blev kontroversen allt tydligare i konturerna. En del 
i  detta var de omskrivna medicinska skadeståndsmål som pågick i olika 
domstolar, varav en del var mål som inletts mot enskilda tandläkare för 
att ha orsakat oral galvanism hos patienter.225 En annan stor del av press-
rapporteringen kring oral galvanism detta år handlade om löparstjärnan 
Christer Garpenborg (f. 1952). I början av året rapporterades det om hur 
han på grund av oral galvanism var helt nedbruten, men ganska snabbt 
vände berättelsen till att handla om hur han bytt ut sina plomber och 
blivit frisk.226 Redan samma sommar vann han guld på friidrotts-SM. 
Den idrottsliga comebacken porträtterades parallellt med den hälso-
mässiga, och Garpenborg blev vid sidan av Gunnar Wiklund den orala 
galva nismens kändaste ansikte. 
 Journalisternas engagemang i frågan blev dessutom än mer accen tu e-
rat under året. Även om stora delar av pressen tidigt och tydligt vinklade 
på att den orala galvanismen var på riktigt och att det rörde sig om en 
sann skandal, så var de aldrig explicita och journalisterna tog ytterst 
 sällan själva plats som subjekt i berättelsen. Detta gällde dock inte Afton-
bladets medicinreporter Gunnar Rosell (1928–2003), som i sina texter 
uttryckligen tog ställning för de drabbade, inte minst för Gunnar Wik-
lund, om vilken han skrev flera gånger. I avhandlingens sista empiriska 
kapitel görs en närmare analys av pressens rapportering om kontro versen. 

Odontologisk mobilisering och polarisering

Under 1981 skedde bland odontologer och tandläkare en intensiv mobili-
sering till försvar mot de attacker som riktats mot professionen och dess 
metoder. Det var en reaktion både på det uppskruvade mediala tonläget 
och på de juridiska processerna. Under några intensiva höstmånader 1981 
slöts leden alltmer kring uppfattningen att problemet med oral galva-
nism var grovt överdrivet och att man nu behövde bemöta anklagelserna 
på ett lite mer koordinerat sätt. Samtidigt syntes en tilltagande polarise-
ring, när tandläkare som inte höll med gjorde sina röster hörda. Samma 
höst presenterades också forskning om oral galvanism från tandläkar-
högskolan i Malmö.

225 Se t.ex. »Tandbråket till hovrätten«, Aftonbladet, 28 november 1982.

226 Se t.ex. Tommy Schönstedt, »Sprinterstjärnan som blev ett vrak«, Expressen, 5 
februari 1981; Hans Nordlund, »Garpen ’går igen’«, Aftonbladet, 8 augusti 1981.
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 I september 1981 publicerades i Tandläkartidningen en rapport från en 
hearing på temat oral galvanism, anordnad av Tandläkarförbundet.227 
Bergman, Glantz, Hedegård och Söremark, som alla var på plats och del-
tog i diskussionen, hade enligt den osignerade artikeln granskat inne-
hållet i den. För det första hade deltagarna under hearingen enats om att 
beteckningen ”oral galvanism” borde reserveras för de elektrokemiska 
fenomen som uppstod i munhålan, och inte användas som sjukdoms-
etikett för att beteckna ett helt symptomkomplex. För det andra gjordes 
en tydlig indelning av symptom i objektiva och subjektiva sådana, där 
deltagarna menade att de objektiva – vare sig de var att betrakta som 
toxiska, allergiska, eller av annan art – alltid uppträdde klart synligt 
i  eller kring munhålan, och att dessa i princip var de enda symptom som 
borde föranleda byte av dentala material. 
 När det gällde övriga symptom konstaterades att »[a]ntalet individer 
med symptom, som klart kan sättas i samband med oral galvanism, är 
mycket lågt, medan antalet individer, som tror att deras symptom och 
besvär härstammar från oral galvanism är högt«, samt att toxiska effek-
ter endast förekom i munhålan medan »[n]ågon fjärrtoxisk effekt [inte 
har] konstaterats men har i viss litteratur angetts som möjlig«.228 Liksom 
tidigare betonades vikten av att arbeta med patientens generella hälsa 
och »kondition« i första hand, innan förändringar i patienternas tand-
tekniska uppsättning övervägdes. 
 Utöver diskussionen om begreppet oral galvanism och den helt strikta 
uppdelningen av symptom, är det frånvaron av osäkerhet och komplex 
risk som är mest slående här. Konstaterandet att klara fall var sällsynta 
och att flera faktorer spelade in, kvalificerades inte längre med de hän-
visningar till en allt komplexare marknad, svårförutsägbarhet och brist 
på forskning om biologiska effekter som i så hög grad präglat tidigare 
uttalanden från den odontologiska expertisen. I stället utvecklades det 
hela genom tillägget att det var många som trodde att deras besvär var 
ett resultat av oral galvanism, vilket får betecknas som ett något mer 
polemiskt och konfrontativt retoriskt grepp.
 I oktober 1981 disputerade tandläkaren Krister Nilner (f. 1942) för 
odontologie doktorsgraden på avhandlingen Studies of Electrochemical 
Action in the Oral Cavity.229 Avhandlingen blev central för debatten, och 

227 »Oral galvanism«, Tandläkartidningen 73, nr 18 (1981): 951–53.

228 Ibid.

229 Krister Nilner, Studies of Electrochemical Action in the Oral Cavity (Malmö:  
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skulle året därpå uppmärksammas i Svenska Dagbladet som »den dok-
torsavhandling som mycket ligger till grund för de etablerade tandläka-
rorganisationernas bedömning«.230 I huvudsak var syftet dels att utveckla 
metoder för att mäta strömalstring i munhålan in vivo, dels att under-
söka eventuella samband mellan å ena sidan oral strömstyrka och å andra 
sidan variabler som upplevda symptom, metalljoner i saliven och elek-
triskt uppmätt så kallad smaktröskel på tungan. De fem arbeten som, 
tillsammans med kappan, utgjorde avhandlingen, skrevs i samarbete 
med bland andra Glantz (som också handledde), Bergman och Hans 
Sundberg. Tandläkaren Sundberg (1933–2004), vid tillfället anställd som 
övertandläkare på Riksförsäkringsverket, var en tongivande figur i tidens 
tandvårdpolitik. Detta inte minst genom att han flitigt anlitades som 
expert i tandvårdspolitiska sammanhang (han deltog bland annat i den 
utredning som tog fram 1974 års tandvårdsförsäkring). Han var dessutom 
Socialstyrelsens föredragande i tandvårdsfrågor 1972–74.231 Han utsågs 
senare, mitt under brinnande amalgamkontrovers, till chef för Social-
styrelsens tandvårdsbyrå, där han ägnade mycket tid åt amalgamfrågan. 
 Grundläggande för Nilners avhandling och den betydelse den fick, var 
den mätmetod för oralgalvaniska strömmar som utvecklades av Nilner 
och Bergman tillsammans med Olle Ginstrup i avhandlingens första 
delstudie »Potential and Polarization Measurements in Vivo of Oral 
 Galvanism«.232 Det gick inte att direkt mäta den ström som alstrades 
mellan två metalliska fyllningar när de kom i kontakt vid till exempel 
tuggning, utan vad man istället gjorde var att med hjälp av två elektroder 
fästa på patientens kind och en som sattes i kontakt med en fyllning, 
mäta fyllningens elektrokemiska potential samt dess så kallade polarisa-
tionsresistans. Dessa värden för två fyllningar som kommer i kontakt 
med varandra, kunde sedan användas för att beräkna hur stark den ström 
som uppstår dem emellan bör vara. Metoden ansågs inte fånga in feno-
menets hela komplexitet, och skulle enligt författarna inte betraktas 

Lunds universitet, 1981).

230 Inger Atterstam, »Infekterad debatt om tandfyllningar«, Svenska Dagbladet,   
28 juli 1982.

231 Nils Andersson och Bertil Koch, »Hans Eugen Sundberg«, Svenskt Biografiskt 
Lexikon, åtkomstdatum 12 januari 2022, https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presenta-
tion.aspx?id=34685.

232 Maud Bergman, Olle Ginstrup och Krister Nilner, »Potential and Polarization 
Measurements in Vivo of Oral Galvanism«, Scandinavian Journal of Dental 
Research 86, nr 2 (1978): 135–45.
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som hundraprocentigt exakt, men likväl – i motsats till tidigare tillgäng-
liga metoder – fullt adekvat för diagnostiska syften. Resten av avhand-
lingen bestod av ytterligare utveckling av den föreslagna metoden, och 
några kliniska studier där den tillämpades. De för debatten viktigaste 
slutsatserna som drogs var dels att inget signifikant samband förelåg 
mellan beräknade strömstyrkor och upplevda symptom till följd av oral 
galvanism, dels att koncentrationen av vissa i lagningarna ingående 
metaller i patienters saliv inte korrelerade med strömstyrkorna.233 
 Avhandlingen var i många stycken ett uttryckligt svar på den debatt 
som förts. I en delstudie diskuterades resultaten utifrån följande pre-
miss: »Further, especially in Sweden, an increasing number of persons 
have lately, probably at least partially, due to a remarkable public interest 
in this subject, maintained that they suffer from oral galvanism.«234 
 Liknande formuleringar återfanns i kappan, där Nilner hänvisade till att 
teorier om förgiftningssjukdom till följd av oral galvanism torgförts 
 särskilt i icke-vetenskaplig litteratur.235 Längre ner på samma sida disku-
terades resultatet i relation till detta: »The results of this study uambi-
guously oppose the validity of the above-mentioned theories […].«236

 Avhandlingen sammanfattades i Läkartidningen den 30 september 
1981 av Bergman, Glantz, Nilner och en smärtforskare vid namn Sjöberg. 
Mot bakgrund av vad som beskrevs som ovederhäftiga skriverier argu-
menterade de för att begreppet oral galvanism skulle beteckna ett elek-
trokemiskt fenomen och inte en sjukdom, och att de allra flesta i den här 
patientgruppen förmodligen led av psykosomatiska besvär.237 
 I november 1981 intervjuades tandläkarförbundets ordförande Runo 
Cronström av signaturen »B Th« i Tandläkartidningen.238 Cronström var 

233 Nilner, Studies of Electrochemical Action, 36. Se vidare Krister Nilner m.fl.,  
»Oral Galvanic Action after Treatment with Extensive Metallic Restorations«, 
Acta Odontologica Scandinavica 40, nr 6 (1982): 381–88; Krister Nilner och 
Per-Olof Glantz, »The Prevalence of Copper-, Silver-, Tin-, Mercury- and 
Zinc-Ions in Human Saliva«, Swedish Dental Journal 6, nr 2 (1982): 71; Bergman, 
Ginstrup och Nilner, »Potential and Polarization Measurements«.

234 Nilner m.fl., »Oral Galvanic Action«, 385. Citatet förekommer i identisk 
formulering i den pre-print-version som ingår i den tryckta avhandlingen.

235 Nilner, Studies of Electrochemical Action, 34.

236 Ibid. 

237 Per-Olof Glantz m.fl., »Oral galvanism – ett elektrokemiskt fenomen«, 
Läkar tidningen 78, nr 40 (1981): 3467–69.

238 B Th, »STF:s ordförande om oral galvanism: Slå inte mynt av människors oro!«, 
Tandläkartidningen 73, nr 22 (1981): 1257–59.



101

upprörd, eftersom fler och fler tandläkare blivit indragna i rättsproces-
ser, där de stämts för felbehandling efter att patienter upplevt sig drab-
bade av symptom till följd av oral galvanism.239 Detta, menade Cron-
ström, var inget annat än ett girigt utnyttjande av människors oro. Han 
påpekade sedan att Tandläkarförbundet hade en skyldighet att hjälpa 
dessa tandläkare när de attackerades på detta sätt. 
 I november skrev tandläkaren Olle Redhe (1932–2001), som senare 
skulle komma att utge två böcker om oral galvanism och amalgam-
förgiftning, i Tandläkartidningen under rubriken »Babels Hus och tand-
vården« (en referens till SVT-serien Babels Hus, som sändes i februari 
1981 och var baserad på P. C. Jersilds roman från 1978 med samma 
namn).240 Redhe menade att oförmågan att hantera den orala galvanis-
men höll på att kasta in tandvården i en förtroendekris liknande den 
som sjukvården i stort hade hamnat i, där skenande kostnader gett allt 
sämre resultat, mänsklig kontakt ersatts av teknik och apparater, och där 
symptomlindring gick före orsaksbot. »Risken finns att det förtroende-
kapital som mödosamt byggts upp under senare års framgångsrika 
skade förebyggande insatser snabbt förbrukas.«241 Patienter, som enligt 
Redhe inte sällan tack vare sina många kontakter med andra drabbade 
besatt större kunskaper än tandläkarna själva, hade bemötts nonchalant 
och arrogant. Grundproblemet som Redhe såg det var att vetenskap 
hade getts företräde före beprövad erfarenhet: 

Jag hävdar bestämt att utvecklingen hålls tillbaka av den tradition vi har 
i vårt land att endast den som har vetenskapligt dokumenterade resultat 
må göra sin röst hörd. Det faktum att den skicklige klinikern och den 
framstående forskaren sällan ryms i en och samma person talar ju för 
det orimliga i den inställningen.242 

Redhes inlägg placerade kontroversen om den orala galvanismen i en 
samtida diskussion om sjukvårdspolitik och patientskap. Det var en dis-
kussion som i och med granskningen av tandvårdsförsäkringens brister 
då den först infördes, liksom den senare utredningen av dess skenande 
kostnader, nu också kommit tandläkarkåren inpå livet. Han pekade 
också ut den för kontroversen centrala frågan om patienternas episte-

239 Processer startades alltså både mot staten och mot enskilda tandläkare. 

240 Olle Redhe, »Babels Hus och tandvården«, Tandläkartidningen 73, nr 23 (1981): 
1324–26; Jersild, Babels hus.

241 Redhe, »Babels Hus och tandvården«, 1325.

242 Ibid., 1326.
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miska position, det vill säga i vilken grad deras upplevelser och tolk-
ningar av sin egen sjukdom betraktades som legitim medicinsk kunskap.
 »Mödosamt uppbyggt förtroendekapital skall man vara rädd om. På 
den punkten är vi helt överens«, skrev Tandläkarförbundets vice ord-
föranden Dick Ylander och Sten Brunnhage i en replik i anslutning till 
Redhes inlägg.243 Att diskussionen om oral galvanism hotade detta för-
troende höll de också med Redhe om. De hänvisade till den hearing som 
förbundet hållit, och som refererats tidigare, som ett led i att bevara 
sagda förtroende, genom att »anvisa vad som inryms i begreppet veten-
skap och beprövad erfarenhet, när det gäller besvär som kan ha orsakats 
av oral galvanism«. Författarna noterade därtill att hearingens resultat 
överensstämde med »en nyligen publicerad doktorsavhandling«. Repli-
ken avslutades med en försäkran om att frågan var av högsta prioritet för 
förbundet, och en uppfordran om att den borde hanteras »i förtroende-
fullt samarbete med forskare, kliniker samt även med organisationer 
som tillvaratar de s k tandvårdsskadades intressen. Veckotidningsjourna-
listik och processer hjälper varken patienter eller vårdgivare«. Å ena 
sidan dialog med patientföreningen, bara inte i offentligheten – å andra 
sidan: vad som var sant och relevant avgjordes av professionen. 
 Vid Odontologiska riksstämman i november 1981 hölls ett symposium 
om oral galvanism. Utanför Älvsjömässans lokaler, där stämman ägde 
rum, demonstrerade patienter och sympatisörer. På plakaten framfördes 
budskap som »Stoppa folkförgiftningen« och »Erkänn oral galvanism« 
(se fig. 1, sid. 13).244 Efteråt rapporterade Svenska Dagbladet att det var 
högst tio personer per år som drabbats och att larm om höga strömdoser 
och tungmetallutfällning var helt obefogade.245 Den intervjuade källan 
var Glantz, som hänvisade till den epidemiologiska studie ur Nilners 
avhandling som han själv varit med och genomfört, vilken sades visa att 
bland »250 högkonsumenter av tandvård« fanns inget samband mellan 
galvaniska strömmar och symptom.246 I en biartikel till referatet från 
galvanism-symposiet, berättades om att Försäkringskassan nu, mot bak-
grund av de stora anhopning patienter som hört av sig, endast avsåg att 

243 Dick Ylander och Sten Brunnhage, »Vård lege artis är bästa hjälpen«,  
Tand läkartidningen 73, nr 23 (1981): 1327.

244 Grundström, »Oral galvanism unikt fenomen«.

245 Inger Atterstam, »Högst tio personer drabbas varje år«, Svenska Dagbladet,   
20 november 1981.

246 Nilner m.fl., »Oral Galvanic Action«.
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ersätta galvanismrelaterade materialbyten om dessa specifikt rekom-
menderats av en specialist. Hans Sundberg citerades: »Ofta har dessa per-
soner ett intyg på uppmätta spänningar i munnen från de olika institut 
som nu sysslar med dessa helt värdelösa undersökningar.«247 

UPPSAMLING: EN KONTROVERS ETABLERAS

Tonläget var nu uppskruvat från tandläkarnas och odontologernas sida, 
och de hade, med några få artikulerade undantag, samlats kring en 
beskrivning som i allt väsentligt ogiltigförklarade patientföreningens 
och de drabbades version som överdriven och felaktig. Kontroversen 
hade också tydligt placerats i en samtida diskussion om sjukvårdens för-
troendekapital, byråkratisering och teknokratisering. Tandvården hade 
i  stort sett helt lyckats undvika att bli föremål för den typ av kritik som 
under 1970-talet riktats mot den allmänna sjukvården. Snarare hade 
den  under samma decennium skördat framgångar i form av radikalt för-
bättrad tandhälsa och kraftigt utbyggd tandvårdsförsäkring. Samtidigt 
tycks tandvårdsförsäkringen från 1974 ha blivit ett tveeggat svärd: i och 
med den hade tandvården utvecklats till något som kunde uppfattas som 
en monolitisk entitet med enhetliga syften och tillvägagångssätt. Likt 
den statligt organiserade sjukvården, kunde tandvården framstå som en 
rikstäckande enhetsorganisation, och förutsättas agera på ett koordine-
rat och förutsägbart sätt över hela landet. I och med det blev den också 
till en aktör mot vilken det gick att rikta anklagelser och kritik, något 
som torde ha varit avgörande för hur kontroversen om tandlagnings-
material gestaltade sig. 
 De samhälleliga och vetenskapliga sidorna av frågan samexisterade 
redan: i den forskning som gjorts och i Socialstyrelsens beredning till 
följd av tandvårdsreformen hade de förts samman till ett gränsöverskri-
dande expertisområde, och ledande experter hade utsetts. Genom det 
som skedde 1976–77 breddades dock frågan ytterligare. Såväl Gharton 
som Hanemark knöt an till den av Frykholm väckta frågan om ersätt-
ning för skador från det allmänna, liksom till den kontroll- och till-
synsverksamhet som kring tandvårdsförsäkringens utvidgning växt 
fram i samspel mellan odontologer och myndigheter. Utöver det antydde 
de att problemet inte bara berodde på bristande kunskap och rutiner, 
utan att det även fanns illvilja, korruption och maktmissbruk bakom. 

247 Inger Atterstam, »Försäkringskassan kräver specialistrekommendationer«, 
Svenska Dagbladet, 20 november 1981.
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I  deras framställningar, liksom i de tidiga pressrapporterna, lyftes också 
enskilda patienters upplevelser fram på ett sätt som inte tidigare gjorts. 
Likväl kännetecknades de tidiga diskussionerna om oral galvanism i hög 
grad av den försiktighet och den sorts gränsdragningsarbete som inom 
kontroversforskningen anses typiskt för kontroversers etableringsfas.248 
Under denna fas är uttalanden generellt tentativa och diplomatiska, 
medan stor osäkerhet råder kring hur själva problemet ska definieras och 
med vilka metoder (och alltså av vem) det bör angripas. Rapporterna om 
oral galvanism och sjukdom möttes först och främst med osäkerhet och 
utsagor om vad man ännu inte visste. I detta ingick också att tala om det 
man faktiskt visste, om än det var underutforskat, vilket var att det 
kunde förekomma biverkningar och att de aktuella metallerna var far-
liga i höga doser. I takt med att fenomenet synades allt närmare i pressen 
och i forskningen, ökade fokus på kopplingen galvanism-allmänna 
symptom, och många började mer och mer uttala sig i termer av att ett 
faktiskt problem förelåg, även om försiktighet fortfarande rådde när det 
gällde omfattningen av det.
 Det här syns såväl i massmedierna som i Tandläkartidningen, och det 
syns allra tydligast hos just Söremark, som liksom både Bergman, Hede-
gård och Glantz bedrev och kom att bedriva externt finansierad forsk-
ning på området under den här tiden. Öppnandet av den här debatten 
blev alltså en möjlighet att föra ut egen forskning, skapa motiv för mer 
forskning och ge legitimitet åt de problem med ökad komplexitet och 
bristande kontroll som man internt och hos Socialstyrelsen redan tidi-
gare formulerat. Det här krävde en noggrann balansgång, där det helst 
inte skulle framstå som att aningslöshet hos den egna professionen orsa-
kat många människors lidande, samtidigt som ett tillräckligt stort och 
viktigt kunskapsglapp skrevs fram för densamma att sysselsätta sig med. 
Balansakten åstadkoms till stor del genom att peka på snabba föränd-
ringar på marknaden – bortom professionens kontroll – som osäker-
hetens ursprung, och samtidigt peka på den egna kompetensen som lös-
ningen på problemet. Särskilt viktigt i det sammanhanget blev att 
markera den vetenskapligt producerade kunskapens primat gentemot 
de erfarenhets- och upplevelsebaserade kunskapsanspråk patienterna 
gjorde.
 Med det odontologiskt-materialtekniska problem som definierats 
inom forskningen och som skrivits fram i gränsreglerande sammanhang 

248 Brante, »Kontroversstudier«, 6–11; Brante och Norman, Epidemisk masspsykos  
eller reell risk?, 64.
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som 1970 års utredning om tandvårdsförsäkringen och SAOT/SAOM, 
hade man ringat in en för samhället och vetenskapen gemensam domän, 
där problemformulerings och -lösningsmakten låg hos den egna profes-
sionen. Det var genom dessa strukturer som professionens och forsk-
ningens epistemiska makt – möjligheten att genom kunskapsproduk-
tion och -monopol definiera och tolka fenomenet – via Socialstyrelsens 
myndighetsmandat skulle kunna användas till att reglera marknaden. 
 Hedegård och Glantz vände sig således med kraft mot den lägesbe-
skrivning Gharton framförde i Tandläkartidningen: ur deras perspektiv 
var den inte bara grundad i missförstånd, den hotade och ifrågasatte 
också den myndighetssanktionerade marknadsreglering professionen 
var i färd med att etablera. Just Hedegårds och Glantz svar till Gharton 
utgör ett undantag från det trevande och icke-polemiska tilltal som 
annars kännetecknade det här skedet. Sett över kontroversen som hel-
het, får den här fasen betraktas som relativt lågmäld: många hårda 
anklagelser och ilskna ilägg förekom visserligen, men tandläkarna och 
odontologerna beskrev även de ett potentiellt allvarligt problem, med 
ökad komplexitet, underutforskade risker, bristande kontroll et cetera. 
Den osäkerhet som uttrycktes gällde mest hur allvarligt det var och det 
tycks ha funnits en underförstådd samstämmighet om att en lösning 
stod att finna. Samstämmigheten till trots, blev frågan och dess olika 
dimensioner – vetenskapliga, professionella, sociala och politiska – i det 
här läget tydligare definierade och utkristalliserade. Under de  följande 
åren i början av 1980-talet, blev kontroversen djupare och tonen betyd-
ligt hårdare. 
 De förutsägelser om en större och mer komplex marknad som gjordes, 
i tandvårdsutredningen och bland odontologerna, slog in med besked. 
Tandvårdsförsäkringen kom att kosta mycket mer än beräknat, och 1978 
tillsatte den borgerliga regeringen en ny utredning, den första i en stadig 
ström av beredningar och utredningar som under de kommande 20 åren 
skulle ändra försäkringen gång på gång.249 Ekonomisk högkonjunktur 
byttes mot ekonomisk kris, och mycket av arbetet med och diskussio-
nerna kring tandvårdsförsäkringen handlade om att få kontroll på vad 
som uppfattades som skenande kostnader. Mitt i detta landade alltså 
kontroversen om oral galvanism, som till stor del handlade om ersätt-
ning från just tandvårdsförsäkringen för byte av tandlagningsmaterial. 

249 Koch, »Tandvårdsförsäkringens tillkomst och ständiga förändring«, 88.
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 Under den här initiala fasen involverades ett flertal aktörer i kontrover-
sen. De var odontologer och tandläkare, experter anlitade av Socialstyrel-
sen, riksdagspolitiker, journalister, kändisar och patienter. Kontroversen 
inbegrep även mer abstrakta institutionella aktörer som myndigheter, 
professionsförbund, högskolor och universitet, samt patientföreningar. 
Socialstyrelsen var, i sin roll som vårdens och tand vårdens övervakande 
och reglerande myndighet, den offentliga institution som tydligast ham-
nade i blickfånget och agerade i kontroversen. Det var i och genom 
Social styrelsen som gränsen mellan klinik och vetenskap å ena sidan, och 
myndighetsutövning å den andra, definierades och kontrollerades,  liksom 
i  förlängningen den gräns mellan friskt och sjukt som stod på spel i kon-
troversen om den orala galvanismen. Försäkringskassan och Riksförsäk-
ringsverket involverades också i detta gräns dragningsarbete genom 
 frågans koppling till det allmänna försäkringssystemet. Genom etable-
randet av patientföreningen Tandvårds skadeförbundet upprättades för 
den orala galvanismen något som Thomas Brante och Helena Norman 
pekat ut som centralt för utvecklingen av vetenskapsbaserade kontro-
verser, nämligen ett spänningsfält mellan den politiska makten och de 
sociala rörelserna.250 Det var i detta spänningsfält som de enskilda fors-
kare och andra aktörer som drogs in i  kontroversen agerade. 

250 Brante och Norman, Epidemisk masspsykos eller reell risk?, 42–43.



107

KAPITEL 3

Ett elektrokemiskt eller   
neurotoxiskt fenomen? 
MATS HANSON, SOCIALSTYRELSEN OCH   
KONTROVERSENS FÖRSKJUTNING MOT AMALGAM

Som sakfråga handlade kontroversen om oral galvanism om kombina-
tioner av tandlagningsmaterial som gav upphov till strömmar i munnen, 
och de eventuella följder detta kunde få. Guld och amalgam pekades ut 
som en särskilt olämplig kombination, men det var inte något särskilt 
material som stod i fokus. Från det tidiga 1980-talet och framåt kom 
dock diskussionen att alltmer fokuseras på amalgamet och dess kvick-
silver. Andra material lämnades för den sakens skull inte fullständigt 
därhän: de orala strömmarna, den orala korrosionen och hälsoeffekter av 
dentala material i allmänhet diskuterades även fortsättningsvis – inte 
minst i och med att amalgamdebatten gjorde att andra dentala material 
diskuterades som tänkbara ersättare och därför också prövades med 
avseende på allergiska och andra reaktioner. Oral galvanism och korro-
sion var också till en början den huvudsakliga process som antogs frigöra 
kvicksilver från fyllningarna. 
 Att debatten riktades in mot kvicksilver berodde på flera saker. Före-
ningen Tandvårdsskadeförbundet samlades till en början kring beteck-
ningen oral galvanism, men var också redan från start fokuserade på 
kvicksilver och amalgam specifikt.251 I Tandläkartidningen publicerade 
Socialstyrelsens föredragande tandläkare i materialfrågor Thomas  Kallus 
(f. 1946) på hösten 1981 artikeln »Kvicksilver från dentala amalgam. En 
toxikologisk riskvärdering«, i vilken han menade att hälsoriskerna med 
amalgam var i princip icke-existerande.252 Den som definitivt ställde 
amalgamet i fokus var dock neurofysiologen och docenten i zoofysiologi 
Mats Hanson (f. 1941), som med sina utspel under vintern 1981 snabbt 
blev en av kontroversens centrala aktörer. I och med fokusförflyttningen 

251 Se t.ex. Christina Jacobsson och Ole Becker, »Den österrikiske professorn 
Thomas Till’s forskningar. Om bakterierna, födan och kvicksilver i tandlagning-
arna«, Tf-bladet 1, nr 1 (1980): 7–10; Jacobsson-Becker, »En kort tillbakablick«, 
3–4. Se också kapitel 7, där förbundets medlemstidning studeras. 

252 Thomas Kallus, »Kvicksilver från dentala amalgam. En toxikologisk risk-
värdering«, Tandläkartidningen 73, nr 22 (1981): 1227–38.
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introducerades också en rad nya aktörer i kontroversen, och en breddad 
samling vetenskapliga fält gjorde anspråk på legitim kunskap i frågan. 
Skiftet från oral galvanism till kvicksilver aktualiserades också i den 
rätte gång som ägde rum i Stenungssund på våren 1983, där flera av kon-
troversens tongivande aktörer deltog (se kapitel 6). 
 Kontroversen, liksom Tandvårdsskadeförbundets medlemsregister, växte 
i takt med gruppen av patienter som sökte sig till vården för vad de menade 
var amalgamrelaterade besvär. Vid sidan av den rent vetenskapliga fråge-
ställningen om amalgamets eventuella farlighet, kom därför alltmer upp-
märksamhet att riktas mot olika sätt att praktiskt hantera den uppkomna 
situationen. Socialstyrelsen tog fram handlingsprogram för vård och utred-
ning av patienterna, samt undersökte möjligheterna att ersätta amalgamet 
med andra material.

UTMANAREN: MATS HANSON LANSERAR   
DEN NEUROTOXISKA TEORIN OM AMALGAMET   
I SVERIGE

Mats Hanson disputerade i Göteborg 1976 på en avhandling om axonal 
transport (förflyttning av molekyler längs nervtrådar) hos grodor.253 
Efter disputationen arbetade han som forskare vid Lunds universitet, 
där han blev docent i zoofysiologi 1981. Samma år engagerade han sig 
i  debatten om oral galvanism. 
 I november 1981 skrev Hanson i Läkartidningen under rubriken »Oral 
galvanism – ett neurotoxiskt fenomen?«254 Artikeln var ett svar på 
Glantz, Bergmans, Nilners och Sjöbergs artikel »Oral galvanism – ett 
elektrokemiskt fenomen«, publicerad i samband med offentliggörandet 
av Nilners avhandling tidigare samma höst.255 Hanson höll med Glantz 
med flera om att elektrokemiska processer inte i sig kunde ge upphov till 
de symptom som upplevts av patienterna, men att det för den sakens 
skull inte gick att dra den förhastade slutsatsen att det rörde sig om 
psyko somatiska besvär. I stället, menade Hanson, gjorde det egna forsk-
ningsfältets insikter om tungmetallers transport längs nervbanorna att 
man kunde misstänka tungmetallutlösning i tanden och vidare trans-

253 Mats Hanson, The Mechanisms of Fast Axonal Transport in Frog Nerves (Göte-
borg: Göteborgs universitet, 1976).

254 Idem., »Oral galvanism – ett neurotoxiskt fenomen?«, Läkartidningen 78, nr 47 
(1981): 4240–41.

255 Glantz m.fl., »Oral galvanism – ett elektrokemiskt fenomen«.
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port via nervsystemet som orsak till patienternas symptom. Nilners 
konstaterade korrelation mellan symptom och elektriskt uppmätta 
smaktrösklar på tungan, i kombination med vad Hanson själv visste om 
kopplingen mellan jonupptag i nerver och nervernas elektiska aktivitet, 
pekade vidare enligt Hanson på möjligheten »att personer med symtom 
har mer aktiva nervterminaler än symtomfria och därmed också ett 
högre upptag av metaller i nerverna«.256 Det faktum att Nilner i sin  
avhandling inte hade kunnat konstatera något samband mellan elektrisk 
aktivitet å ena sidan, och symptom eller metallinnehåll i saliv å den 
andra, betydde med andra ord inte att patienternas besvär borde betrak-
tas som psykosomatiska, utan bara att man inte letat på rätt ställen. 
I  grund och botten var det en fråga om professionella och epistemiska 
revir: 

[…] att som Glantz och medarbetare avfärda samtliga med besvär som 
patienter med ’kroniska somatiska symtom och hög vårdkonsumtion … 
utan objektiva somatiska fynd, där besvären vid psykiatrisk exploration 
kan visas vara psykogent utlösta’ då de ej kan hitta några elektrofysio-
logiska orsaker är att vara blind för tänkbara mekanismer utanför sina 
egna specialområden, dvs odontologi och smärtfysiologi.257

Glantz och de andra slog tillbaka i en replik publicerad i direkt anslut-
ning till Hansons artikel. Hanson, som förvisso enligt replikförfattarna 
tycktes kunnig på området axonal transport, ägnade sig åt »lösa spekula-
tioner«, och »bortser […] fullständigt från den långa rad av välkända och 
väldokumenterade fakta som finns om dentala materials sammansätt-
ning, deras kemiska tillstånd och stabilitet«.258 I denna närmast övertyd-
liga gränsdragningsdiskussion, där knäckfrågan snabbt blev inom vilket 
vetenskapligt och professionellt hägn som frågan om patientgruppens 
symptom bäst kunde hanteras, var det fortfarande tungmetaller och 
dentala material i allmänhet som diskuterades. 
 När Hanson något senare, i december 1981, lanserade den neurotoxiska 
teorin i den offentliga debatten om oral galvanism, hade dock amal-
gamets kvicksilverinnehåll fått en betydligt mer framskjuten plats. Den 
femte december skickade han ett pressmeddelande till svenska medier, 
två dagar senare ett brev till Socialstyrelsen.259 Innebörden av de båda 

256 Hanson, »Oral galvanism – ett neurotoxiskt fenomen?«, 4240.

257 Ibid.

258 Per-Olof Glantz m.fl., »Replik«, Läkartidningen 78, nr 47 (1981): 4241.

259 Mats Hanson, »Oral galvanism är kvicksilverförgiftning« (Presskommuniké, 3 
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skrivelserna var, som det hette i pressmeddelandet, att man stod »inför 
en giftkatastrof av oöverskådlig omfattning«. Pressmeddelandet bar 
över skriften »Oral galvanism är kvicksilverförgiftning«, och inleddes 
med formuleringen: »Amalgam är ett i alla avseenden olämpligt material 
att sätta i tänderna.«260 I de båda skrivelserna hävdade Hanson att han 
kunnat beräkna mängden kvicksilver som frisattes, och att mängderna 
förbluffat honom. Till Socialstyrelsen bilades en beskrivning av beräk-
ningarna, där det framgick att det var Nilners avhandling som försett 
honom med de strömstyrkor han räknat med. 
 Över lag var det Nilners arbete som Hanson hade reagerat på, och som 
han argumenterade mot.261 Det var också återigen fråga om olika veten-
skapliga domäner. Det viktigaste skälet till att faran med amalgamet inte 
uppmärksammats tidigare var att tandläkarna helt enkelt saknat insikt 
om kvicksilvrets oerhörda giftighet, skrev Hanson. För att komma till 
rätta med det hela, föreslog han att guld inte borde användas i tänder om 
minsta risk för kontakt med amalgam förelåg och att amalgam borde 
ersättas med giftfria material. Han föreslog också att forskningen borde 
undersöka sambandet mellan tandlagningsmaterial och »mentalsjuk-
domar, fosterskador, cancer, hjärt-kärlsjukdomar, ledgångsreumatism 
och hudsjukdomar«.262 Vidare borde man i de fall samband tycktes före-
ligga, göra försök med »Hg-avgiftning«, ett förfarande som inte specifi-
cerades närmare, men som med all sannolikhet innefattade allra minst 
byte av fyllningar.263

 Utöver dessa vetenskapligt och kliniskt orienterade förslag, efterlyste 
Hanson en oberoende utredning, samt att alla pågående legala processer 
skulle läggas på is till dess att utredningen var klar. Utredningen skulle 
vara »fristående från tandläkarhögskolorna och utförd av specialister 
inom medicin, patologi, toxikologi, Hg i miljön, fysiologi, immunologi, 

december 1981), HS5 Byrån för tandvård, F1A, vol. 159-160, Socialstyrelsens arkiv; 
Hanson till Socialstyrelsen, »Jag vill göra er uppmärksamma på en hälsofråga av 
utomordentlig betydelse«, 7 december 1981, HS5 Byrån för tandvård, F1A: 
159-160, Socialstyrelsens arkiv.

260 Hanson, »Oral galvanism är kvicksilverförgiftning«.

261 I brevet till Socialstyrelsen skrev Hanson: »Undersökningarna från tandläkar-
högskolan i malmö«. Hanson till Socialstyrelsen, »Jag vill göra er uppmärk-
samma«, 7 december 1981, 1. I pressmeddelandet skrev han »i en doktorsavhand-
ling från Malmö i oktober.« Hanson, »Oral galvanism är kvicksilverförgiftning«.

262 Hanson till Socialstyrelsen, »Jag vill göra er uppmärksamma«, 7 december 1981, 3.

263 Ibid.
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metallurgi, elektro- och korrosionskemi«. Alla legala processer lades inte 
på is, men i den piloträttegång som så småningom kom till stånd hand-
lade bevisningen och förhandlingarna i mångt och mycket om det gene-
rella kunskapsläget kring möjlig kvicksilverförgiftning från amalgam. 
Såväl toxikologi som framför allt korrosionskemi stod då i centrum för 
måsägarsidans argumentation och bevisning. Majoriteten av de speciali-
teter Hanson listade satte också så småningom avtryck i amalgam-
kontroversen, vars fokus på långsiktiga effekter av låga doser kvicksilver 
låg helt i linje med Hansons formulering i Läkartidningen: »Är låga  halter 
av metalljoner giftiga eller inte? Kan organismer eliminera små mängder 
och förhindra skadliga effekter? Frågorna är analoga med effekterna av 
låga doser radioaktiv strålning.«264 Det här var, med kärnkraftsomröst-
ningen i färskt minne, ett problem i tiden.
 Det tog inte lång tid innan Hanson och hans förklaring på den orala 
galvanismens problem bereddes plats i dags- och kvällspressen: Svenska 
Dagbladet var först ut och publicerade en intervju med Hanson den 12 
december 1981, under rubriken »Risk att amalgam ger kvicksilverförgift-
ning«.265 Aftonbladet publicerade en TT-producerad intervju med rubri-
ken »Amalgam i tänderna – en giftkatastrof« dagen efter, då också Expres-
sens »Oral galvanism – är gåtan löst?« trycktes.266 Hanson var huvud person, 
intervjuad och bildsatt i varje artikel, och det var den inramning han 
gjorde av problemet som blev den dominerande: kvicksilverförgiftning 
som en lösning på problemet med oral galvanism, och som potentiellt 
kopplat till en rad vanliga sjukdomar, tandläkarkåren som hemmablind 
och trögrörlig, samt ett skriande behov av en utredning med bred medi-
cinsk och metalltoxikologisk kompetens. 
 Under året som följde fick den här problemställningen gradvis fäste 
i  debatten, vilket syns inte minst i de riksdagsmotioner i ämnet som 
lades i början av året, där fyra av fem uttryckligen nämnde Hanson och 
hans skrivelser.267 Dessa beskrev också problemet på ett likartat sätt som 

264 Hanson, »Oral galvanism – ett neurotoxiskt fenomen?«, 4240.

265 Inger Atterstam, »Risk att amalgam ger kvicksilverförgiftning«, Svenska 
Dagbladet, 12 december 1981.

266 »Amalgam i tänderna – en giftkatastrof«, Aftonbladet, 13 december 1981; 
Per-Iwar Sehlström, »Oral galvanism – är gåtan löst?«, Expressen, 13 december 
1981.

267 De som direkt eller indirekt nämner Hanson är Mot. 1981/82:350, Karlsson (c), 
»Sjukvården vid tandskador«, 19 januari 1982; Mot. 1981/82:559, Nilsson (s), 
»Förbud mot användning av amalgam, m. m.«, 21 januari 1982; Mot. 1981/82:190, 
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Hanson, ibland med närmast identiska formuleringar. Det syns också 
i  medierapporteringen, där Hanson mer eller mindre blev de tandvårds-
skadades vetenskapliga representant. I och med detta blev konflikt-
dimensionen också än tydligare, med Hanson på den ena sidan och 
någon av Socialstyrelsens experter på den andra (se fig.  4). 

Nilsson (c) och Gernandt (c), »Elektrokemiska biverkningar vid tandlagning«,  
12 januari 1982; Mot. 1981/82:1306, Svanström (c), »Förbud mot användning av 
amalgam m. m.«, 26 januari 1982. Den som inte gör det är Mot. 1981/82:1281, 
Rejdnell (fp), »Oral galvanism«, 26 januari 1982.

Figur 4. Vetenskap och konflikt. I och med docent Mats Hansons (t.v.) teori om oral galvanism 
som kvicksilverförgiftning, förändrades och djupnade kontroversen. Den iscensattes också 
tydligare i pressen. Mannen till höger är övertandläkaren och professorn Per-Olov Glantz. 
Svenska Dagbladet 28 juli 1982.
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Hanson engagerades också av Tandvårdsskadeförbundet, som ägnade 
honom och hans idéer mycket uppmärksamhet i sin medlemsbulletin 
Tf-bladet under 1982.268 Förbundet hade redan innan Hansons utspel rik-
tat in sig på amalgam och kvicksilver, men då främst i interna kanaler 
som medlemstidningen. Med Hanson – som senare valdes till förbun-
dets ordförande – fick föreningen en sorts vetenskaplig representant, 
som både skrev för förbundets tidskrift och deltog vid dess evenemang. 
Det var i och med detta som även Tandvårdsskadeförbundet kom att 
fokusera sin röst i den offentliga debatten på amalgamet. 
 Socialstyrelsen uppdrog åt sina vetenskapliga rådgivare Bergman och 
Glantz att bemöta Hansons skrivelse, och i november 1982 inkom deras 
svar till styrelsen.269 Det sjuttonsidiga dokumentet var i princip en upp-
repning av vad de redan sagt i Läkartidningen och på annat håll: att oral 
galvanism inte borde beteckna något annat än ett elektrokemiskt feno-
men, att strömmarna i munhålan avtog snabbt och upphörde inom kort 
efter att fyllningar gjorts, samt att forskning – särskilt Nilners – avvisat 
sambandet mellan symptom och strömmar. De skrev också: »Vad 
 be träffar möjligheterna till systematisk nedbrytning av metalliska tand-
ersättningsmaterial, har intresset efter en rad spekulativa larmrapporter, 
framförallt koncentrerats till de dentala amalgamerna och möjligheter 
till systematisk hög kvicksilverfrisättning från dessa.«270 Dessutom skrev 
de att »[v]i har i vår skrivelse behandlat de allmänodontologiska och 
odontologiskt teknologiska frågorna i Hansons skrivelse medan dess 
medicinska och toxikologiska delar lämnats till professor Lars Friberg«. 
Här gjordes en viktig reviruppdelning, där den odontologiska legiti mi-
teten att uttala sig om tandlagningsmaterialens egenskaper och effekter 
bevarades, samtidigt som frågan tilläts att vidgas och omfattas av fler 
vetenskapliga fält. 
 Under 1980-talets första år, då kontroversen alltså övergick från att 
handla om dentalmaterial, strömbildning och tungmetaller i allmänhet, 
till att främst handla om amalgam och kvicksilverförgiftning, kom också 

268 Se t.ex. Mats Hanson, »Oral galvanism – kvicksilverförgiftning«, Tf-bladet 3,   
nr 1 (1982): 7–10.

269 Per-Olof Glantz och Maud Bergman till Socialstyrelsen, »Undertecknade, som 
av Socialstyrelsen givits uppdraget att granska en av docent Mats Hansson, 
Lund till Socialstyrelsen 1981-12-07 riktad skrivelse, ber, efter fullgjort uppdrag, 
att få anföra följande«, 11 november 1982, HS5 Byrån för tandvård, doss. 555, 
Social styrelsens arkiv.

270 Ibid., 7.
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själva begreppet oral galvanism i sig att diskuteras. Frågan om hur cen-
trala begrepp ska definieras och av vem är en central gränsdragnings-
fråga i vetenskaplig praktik, inte bara inom ramen för kontroverser. 
Begreppsanvändning och -definition anger inom vilka vetenskapliga fält 
en vetenskaplig fråga hör hemma. De elektrokemiska fenomen som 
observerats i munhålan och i perioder diskuterats flitigt av odontologer 
och andra hade inte getts någon allmänt accepterad och preciserad 
benämning, Orden oral och galvanic eller galvanism förekom i olika 
begreppskombinationer tillsammans med ord som currents, electro-
chemical och corrosion. Själva nedbrytningen av fyllningar till följd av 
de elektiska reaktionerna omtalades ofta i termer av elektrokemisk 
korro sion.271 Kombinationen oral galvanism förekom, men inte särskilt 
ofta. Kontroversen inleddes i slutet av 1970-talet med att begreppet oral 
galvanism användes för att beteckna hela sjukdomsbilden, orsaksmeka-
nismer såväl som symptom, vilket gjorde att även den odontologiska dis-
kursen i stort kom att konvergera mot just det begreppet. Som redan 
framgått ville flera för kontroversen tongivande odontologer avgränsa 
begreppet så att det bara skulle beteckna de elektrokemiska fenomenen. 
Inom Tandvårdskadeförbundet laborerade man samtidigt med begrep-
pet oral korrosion. 1982 skrev redaktionen för Tf-bladet: 

Dels är alltså många fler drabbade av oral korrosion [än av galvanism], 
dels är det erfarenhetsmässigt mycket lättare att möta förståelse hos 
läkare och tandläkare, när man talar om korrosion […]. Många tusen 
lekmän t.ex. ingenjörer och tekniker och miljö-aktivister kan också 
mycket lätt inse att korrosion i tandlagningarna kan ge upphov till 
sjukdom i människans organism. Korrosionsproblemen är man   
redan väl förtrogen med, de finns ju överallt.272

 
Korrosion i munhålan var ett välkänt fenomen för många människor 
och det hade andra, mindre kontroversiella, konnotationer för tand-
läkare och odontologer än galvanism. Detta, att som patient och lekman 
anamma och lära sig det medicinska språket, var en vanlig strategi bland 
de hälsopolitiska patientrörelser som bildades under 1900-talets andra 
hälft. Det var ett led i att utveckla den sorts lekmannaexpertis som vid 
den här tiden gjorde sig alltmer gällande i politiskt kontroversiella 

271 Se t.ex. Frykholm och Hedegård, »Fall av elektrokemisk korrosion i munhålan«; 
Bergman, Chemical and Thermodynamic Studies of Dental Gold Alloys.

272 »Oral korrosion. Anteckningar från sammanträde med M. Hanson«, Tf-bladet 3, 
nr 2 (1982): 20.
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vetenskapliga och tekniska frågor.273 Som citatet visar upplevdes det 
dessutom som en fördel att ordet hade en slags vardaglighet över sig, att 
korrosion var något som de flesta förstod på något vis och hade en upp-
fattning om gjorde steget till att acceptera de sjukas berättelse aningen 
mindre, samtidigt som det blev svårare för vetenskaplig – särskilt odon-
tologisk och medicinsk – expertis att hävda ensam auktoritet. Ordet 
korrosion kunde, tänkte sig redaktionen för Tf-bladet, förflytta feno-
menet över gränserna. 
 Amalgamdebatten aktualiserade och utmanade ämnesmässiga och 
professionella gränsdragningar. Det blev viktigt att definiera vilka delar 
av problemet som hörde till odontologin och den odontologiska 
 materialvetenskapen, respektive medicinen eller toxikologin. Hansons 
hemvist i zoofysiologin blev samtidigt en springande punkt. Nu restes 
också krav på bredare ansatser och tvärvetenskap som motvikt till vad 
som uppfattades som en för långt gången specialisering. Ett tidigt förslag 
längs denna linje var det om en ny medicinsk specialitet, medicinsk den-
tal-patologi. Denna tanke framfördes av förbundsmedlemmar vid läkar-
stämman 1980, och omskrevs sedermera i bladet. År 1981 dök det upp i en 
riksdagsmotion av centerpartisten Marianne Karlsson.274 »Att det finns 
vattentäta skott mellan medicinsk vård och tandvård är en väsentlig orsak 
till tandvårdsskadeeländet«, skrev förbundet i bladet.275 En liknande 
formu lering fanns i den utförliga motionen, där benämningen medicinsk 
dental-patologi dock inte förekom. Den föreställda nya specialiteten 
skulle vara en som »arbetar med hela den mänskliga organismen i sam-
band med åkommor från tänder och tandlagningar«, en formulering som 
återfinns hos förbundet såväl som i riksdagsmotionen. 

273 Se exempelvis David J. Hess, »Medical Modernization, Scientific Research Fields 
and the Epistemic Politics of Health Social Movements«, Sociology of Health & 
Illness 26, nr 6 (2004): 695–709; Dumit, »Illnesses you have to fight to get«; 
Steven Epstein, Impure Science. AIDS, Activism, and the Politics of Knowledge 
(Berkeley: University of California Press, 1996); Kyra Landzelius, »Patient 
Organization Movements and New Metamorphoses in Patienthood«, Social 
Science & Medicine 62, nr 3 (2006): 529–37. 

274 Mot. 1981/82:350, »Sjukvården vid tandskador«.

275 Christina Jacobsson, »Uttalande. Behovet av medicinsk dental-patologi«, 
Tf-bladet 2, nr 1 (1981): 5.
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NYTT FOKUS – NYA AKTÖRER

Under åren 1981–1983 etablerades nya aktörer i debatten om den orala 
galva nismen. Tandläkaren Sten-Olof Grönquist (f. 1929), verksam 
i  Stockholm, började efter vad han beskrev som erfarenheter gjorda 
i  den egna praktiken intressera sig för kopplingen mellan tandlagningar 
och hälsoproblem. Tillsammans med en distriktsläkare undersökte han 
1980 en grupp patienter med upplevda besvär från lagningarna. I en arti-
kel i Dagens Nyheter i februari 1981 beskrevs upplägget: patienterna hade 
fyllt i enkäter, lämnat blod-, saliv- och urinprov, röntgats och fått spän-
ningen i munnen uppmätt »med hjälp av en ytterst vänlig [sic!] galvano-
meter«.276 Elva av försökspersonerna fick sina fyllningar utbytta, varpå 
sex blev helt bra, enligt Grönquist och distriktsläkaren. Grönquist med-
verkade även i TV2:s Magasinet om oral galvanism i februari 1981. Kort 
därefter gick Grönquist samman med en grupp personer och bildade ett 
nätverk som på olika sätt ägnade sig åt problemet oral galvanism och 
senare amalgam. Gruppen hade inget formellt namn, men omnämndes 
som Selengruppen, Metallgruppen eller Uppsalagruppen.277 Grönquist 
var den som oftast företrädde gruppen i offentliga sammanhang. Till de 
mer synliga övriga medlemmarna hörde två Uppsalaforskare, kemi-
docenten vid Uppsala universitet Erland Johansson och biokemiprofes-
sorn Ulf Lindh vid Uppsala universitets Gustaf Werner-institut, samt 
apotekaren vid Danderyds sjukhus Kix de Wahl. Ytterligare några perso-
ner ingick i gruppen, som 1983 med arbetet Rubbad makro/mikroelement-
fördelning i human vävnad riktade in sig på vad de kallade metall syndrom. 
Begreppet syftade till att etablera och belysa en koppling  mellan brist på 
främst grundämnet selen och reaktioner på tand lagningsmaterial.278 Ur 

276 Elisabeth Grundström, »Var tionde vuxen får besvär efter tandlagningar«,  
Dagens Nyheter, 5 februari 1981.

277 Jag använder hädanefter, utom vid referat eller direkta citat, beteckningen 
Uppsalagruppen.

278 Arbetet publicerades i Gustaf Werner-institutets skriftserie. Det exemplar jag 
använt mig av kommer från Stenungsunds tingsrätts arkiv, där det ingavs som 
bevismaterial i rättegången om oral galvanism (se kaptiel 6). Britt Ahlrot- 
Westerlund m.fl., »Rubbad makro/mikroelementfördelning i human vävnad« 
(Gustaf Werner-institutet, Uppsala universitet, 1983), Stenungsunds tingsrätt, 
mål T 104/81, aktbilaga 119, Göteborgs tingsrätts arkiv. Just detta arbete var 
begränsat till dentala material, men begreppet metallsyndrom innefattade flera 
olika källor till metaller i kroppen. Till exempel undersökte Grönquist vid ett 
senare tillfälle patienter med metallörhängen, och menade sig kunna fastställa 
en koppling till likande symptom som vid oral galvanism. Detta omskrevs   
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en grupp på 300 patienter som sagt sig lida av allmänna besvär kopplade 
till dentala restaurationer, hade forskarna efter läkar- och tandläkar-
undersökning valt ut tolv, vilka de inte ansåg sig ha kunnat hänföra till 
några andra kända diagnoser. Dessa tolv undersöktes sedan med avse-
ende på en rad parametrar, däribland metallallergi, spårämnes- och tung-
metallhalter (inklusive kvicksilver) i blod, urin, slemhinne- och hudpro-
ver, samt detsamma i blodkroppar och -plättar. 
 Första tredjedelen av arbetet var en litteraturgenomgång på området 
selen och sjukdomar. Selen, skrev de, är ett essentiellt grundämne, som 
bland annat spelar roll för immunförsvarets funktion, och som tenderar 
att bilda svårlösliga föreningar med tungmetaller, som exempelvis kvick-
silver, varpå kvicksilvret blir oskadliggjort och selenet oanvändbart för 
kroppen. Grundidén var således dels att ökad kvicksilverexponering 
kunde leda till selenbrist, dels att selenbrist kunde orsaka ökad känslig-
het för kvicksilver. Enligt författarna hade industriellt jordbruk under 
1900-talet nästan halverat halten av för människan tillgängligt selen 
i  svenskarnas mat, vilket kombinerat med en kraftig ökning av antalet 
amalgamfyllningar, misstänktes ligga bakom uppgången för det så 
 kallade metallsyndromet. 
 Det var alltså kvoten mellan tungmetall- och selenhalt gruppen var 
ute efter hos de studerade personerna, och som åsyftades med uttrycket 
makro/mikroelementfördelning. Mätresultaten tolkades som att selen 
bundits upp i föreningar med tungmetaller i vävnad nära fyllningar, 
 vilket i sin tur orsakat systemisk selenbrist. Uppsalagruppen fick för-
hållandevis mycket uppmärksamhet för sina resultat och påståenden, 
vilket bland annat ledde till att kopplingen till selen och selenbrist blev 
ett etablerat förhållande för många amalgamkritiker, inte minst Tand-
vårdsskadeförbundet. Antagandet om den alltmer selenfattiga svenska 
matjorden och dess koppling till metallsyndromet knöt diskussionen till 
miljöfrågor och modernitetskritik, samtidigt som det också gav frågan 
en distinkt nationell karaktär. 
 Jaroslav (»Jaro«) Pleva (f. 1941) arbetade som korrosionskemist vid 
Uddeholmsbolaget i Hagfors. Han var utbildad i Tjeckoslovakien och 
Sverige, och disputerade i Tyskland. Det var efter egna sjukdomserfaren-
heter under andra halvan av 1970-talet som han började ägna sig åt amal-
gamet. Han beskrev sina erfarenheter i ett antal texter på både svenska 

i Expressen, under den talande rubriken »Örhängen kan ge oral galvanism«. 
Ann-Hjördis Larsson, »Örhängen kan ge oral galvanism«, Expressen, 28 augusti 
1984.
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och engelska.279 Jämte den egna sjukdoms- och tillfrisknandehistorien 
– en frustrerande rundvandring från doktor till doktor innan en hand-
bok i toxikologi fört in Pleva på kvicksilverspåret, varpå byte av amalgam 
mot plast klart förbättrat de flesta symptomen – beskrivs i texterna för-
fattarens korrosionskemiska undersökningar av ett hundratal amalgam-
fyllningar från utdragna tänder. Plevas expertområde korrosionskemi 
passade väl in i Tandvårdsskadeförbundets samtida försök att ersätta 
begreppet oral galvanism med oral korrosion. Att Plevas korrosionskom-
petens inhämtats utanför odontologins hägn sågs som en styrka och en 
garant för att han kunde förstå de korrosiva processerna på djupet, till 
skillnad mot de odontologer och läkare av olika slag som dittills forskat 
om problemet. 
 Lars Friberg (1920–2006) var från början läkare, utbildad vid Karolin-
ska Institutet. Han drogs in i kontroversen i samband med att Hanson 
lanserade sin kvicksilverteori. Som Socialstyrelsens vetenskapliga råd-
givare ombads han att vid sidan av Glantz och Bergman kommentera 
Hansons skrivelse i december 1981. Han konstaterade då att belägg sak-
nades för de samband mellan dentalmaterial och ohälsa som framförts, 
och att det inte fanns anledning att upphöra med amalgamanvändning-
en.280 Friberg var en ledande gestalt inom den svenska och internatio-
nella arbets- och miljömedicinen, och hans specialområden var tungme-
taller och riskbedömningar.281 Han var också sedan 1980 föreståndare för 
det nybildade Statens miljömedicinska laboratorium (SML). SML hade 
Socialstyrelsen som huvudman och övertog ett uppdrag som dittills 
utförts av Fribergs tidigare arbetsgivare, Omgivningshygieniska avdel-
ningen vid Naturvårdsverket. Vid SML bedrevs toxikologisk forskning 
och riskbedömning som fick avgörande inflytande på lagstiftning och 
samhällsåtgärder på områden som avgasföroreningar, buller, et cetera.282

279 Se exempelvis Jaro Pleva, »Mercury Poisoning from Dental Amalgam«, Journal 
of Orthomolecular Psychiatry 12, nr 3 (1983): 184–93; idem., »Kvicksilverförgift-
ning från dentalt amalgam«, Tf-bladet 5, nr 1 (1984): 13–20.

280 Själva yttrandet har inte kunnat lokaliseras, men det omnämns på flera ställen, 
t.ex: »Socialstyrelsen om kvickilverförgiftning«, Tandläkartidningen 75, nr 1–2 
(1983): 6–7; Glantz och Bergman till Socialstyrelsen, ”Undertecknade”, 11 
november 1982, 1; »Expertrapporter: Kvicksilvret i amalgam förgiftar inte«, 
Dagens Nyheter, 24 november 1982.

281 Sten Orrenius och Anna Persson, »Miljömedicinens utveckling vid Karolinska 
Institutet«, Jubileumsessäer Karolinska 200 år (Stockholm: Karolinska Institu-
tet, 2010), 9–11.

282 Ibid., 12–14.
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MEDICINMÅLEN: ODONTOLOGISK    
MATERIALVETENSKAP INFÖR RÄTTA 

På våren 1983 avhandlades oral galvanism och kvicksilverförgiftning 
från amalgam vid Stenungsunds tingsrätt. Efter en utdragen process 
hade ett av de många oral galvanism-ärenden som lämnats in till dom-
stolar över hela landet utsetts till så kallat pilotfall. Målet gällde en 
kvinna som stämt staten, vilken genom Socialstyrelsen betraktades som 
ytterst ansvarig för de material svenska tandläkare lagade tänder med, 
och därmed också för den sjukdom kvinnan ådragit sig och som hon 
menade härrörde från lagningarna i munnen. 
 Kvinnan företräddes i Stenungsunds tingsrätt av advokat Bengt Stern-
ung (1949–2000) på Juristhuset, en firma som gjort sig känd för att dels 
driva liknande mål, dels för att söka rampljuset på ett sätt och i en 
omfattning som stack ut i förhållande till rådande juridisk yrkeskultur. 
Grundaren och ägaren Henning Sjöström (1922–2011) hade blivit riksbe-
kant som försvarare i den uppmärksammade Haijby-affären i början av 
1950-talet.283 Han förekom under hela sin karriär regelmässigt på kvälls-
tidningarnas sidor, han publicerade flertalet uppmärksammade romaner 
och självbiografier, och han syntes flitigt på Stockholms inne- och socie-
tetsställen.284 Han drog sig inte för att sticka ut hakan och göra sak av 
sina fall i medierna, inte heller för att visa upp att han var rik.285 Han var 
kort sagt en okonventionell advokat som ofta hamnade i konflikt med 
andra medlemmar av det juridiska skrået, och han blev senare också ute-
sluten ur Advokatsamfundet. 
 Sjöström och Juristhuset specialiserade sig efter de uppmärksammade 

283 För Sjöströms egen version av dessa händelser, se Henning Sjöström, Dramat om 
Haijby. En vit bok i Haijbyaffären (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1954).

284 För Sjöströms självbiografiska produktion, se t.ex. idem., Min ballongfärd 
1978–1965 (Stockholm: Bonnier, 1978); idem., I stormens öga (Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, 1992); idem., Min väg (Stockholm: Wahlström & 
Widstrand, 1993).

285 Han omnämndes ofta med öknamnet »Henning Penning«, både i kvällspressen 
och av Magnus Uggla i låten Jag mår illa från 1989: »Och när sen Henning 
Penning gör schlagerdebut / Då går min gräns för vad jag pallar med då lägger 
jag en pizza och går ut.« Magnus Uggla, Magnus Uggla i fokus. Melodi, text och 
ackord till nio favoritlåtar (Danderyd: Notfabriken, 2017), 6–7. För användning  
av öknamnet i kvällspressen, se t.ex. Olle Jonsson, »Belackarna kallar honom 
Henning Penning. Advokaträkning på 374 sidor slutar på 1.880.029,64 kronor«, 
Göteborgs-Tidningen, 30 januari 1970; »Idag säger vi grattis till Henning – 50 år!«, 
Göteborgs-Tidningen, 13 maj 1972. 
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neurosedynprocesserna 1965–69, där Sjöström företrätt de drabbade, på 
just den här typen av mål.286 Efter neurosedynet drev Juristhuset proces-
ser som gällde till exempel magmedicinen entero-vioform p-piller-
tillverkaren Schering och röntgenvätskan kontrast-u. I samtliga fall läm-
nades många stämningsansökningar in samtidigt.287 Förfarandet ansågs 
kontroversiellt, och debatterades livligt i pressen under beteckningen 
»medicinmålen«.288 En stor del av mediebevakningen kring Sjöström och 
hans kolleger på Juristhuset vid den här tiden handlade om pengar. 
Pressen lyfte fram att Juristhuset alltsedan neurosedynrättegången 
snudd på regelmässigt fått se sina ersättningsanspråk kraftigt redu cerade 
av domstolarna i de medicinska skadeståndsmålen.289 Firmans arbetsme-
toder uppfattades som okonventionella och onödigt omständliga: de 
hade till exempel närvarat i rätten med tre jurister när en hade räckt, 
rest till forskarkonferenser i utlandet, eller påbörjat grundliga utred-
ningar långt innan de formellt tilldelats uppdrag som juridiskt  biträde.290 
Juristhuset å sin sida menade att läkemedelsbolagen måste bemötas med 

286 För neurosedynprocessen, se Nadja Yllner, Bara en liten vit sömntablett. Historien 
om neurosedynkatastrofen (Borås: Recito, 2007). Sjöström själv har också beskrivit 
den i ett flertal publikationer, t.ex. Robert Nilsson och Henning Sjöström, 
Pillret som väckte världen (Stockholm: Sjöström & Sjöström, 1972); Sjöström,  
Min ballongfärd. För Juristhusets specialisering på dylika mål efter neuro se-
dynet, se Henning Sjöström till Stenungsunds tingsrätt, »Till klargörande om 
vem som företräder käranden«, 8 juli 1981, Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, 
aktbilaga 19, Göteborgs tingsrätts arkiv.

287 För entero-vioform, se t.ex. »Ciba-Ceigy backar: Svenska ’smon-offer’ får 
ersättning«, Dagens Nyheter, 15 april 1979. För kontrast-u, se Thomas Hedberg, 
»Fick underlivsförlamning efter ryggmärgsröntgen. Nu kräver patienterna 
läkemedelsfirman på miljoner i skadestånd«, Arbetet Västsvenska Editionen,   
1 september 1977; »Nu börjar rättegångarna«, Expressen, 1 juni 1978. För Schering, 
se Stockholms tingsrätt, »Dom i mål T 985/77 och T 988/77«, 16 oktober 1979, 
Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, Göteborgs tingsrätts arkiv.

288 Se t.ex. Claes von Hofsten, »Domstolsverket om Sjöström: Medicinmålen  
stort slöseri«, Svenska Dagbladet, 13 april 1981; idem., »JK bromsar medicinmål«, 
Svenska Dagbladet, 23 september 1981; Lotta Samuelsson, »Lagförslag om 
medicinmål – trots kritik«, Expressen, 22 oktober 1981; Agneta Lagercrantz, 
»Lägger ner alla medicinmål. Juristhuset avslutar första p-pillermålet«,  
Svenska Dagbladet, 17 oktober 1981.

289 Jonsson, »Belackarna kallar honom Henning Penning«; »Juristhuset fick bakläxa 
på räkningen«, Svenska Dagbladet, 20 oktober 1981; Lagercrantz, »Lägger ner alla 
medicinmål«; Lotta Samuelsson, »De hoppar av i protest. ’Läkemedelsmålen är 
en ren förlust’«, Expressen, 16 oktober 1981; »Advokaternas miljonkrav hård-
bantade«, Dagens Nyheter, 13 oktober 1981.

290 Se t.ex. Stockholms tingsrätt, »Dom i mål T 985/77 och T 988/77«.
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likvärdig uppställning för att bibehålla jämlika chanser för alla parter.291 
Till pressen var firmans budskap att de medicinska målen nu hade börjat 
kosta så mycket att det inte längre var möjligt att driva dem.292 De upp-
märksammade turerna kring ersättningsnivåerna i medicinmålen gödde 
alltså berättelsen om Sjöström som okonventionell, extravagant och 
pengahungrig bråkstake (en berättelse som också inbegrep hans firma 
och medarbetare), samtidigt som de också anknöt till det David och 
Goliat-narrativ som omgärdade både de medicinska skade stånds-
rättegångarna och amalgamdebatten i stort.
 Alla andra liknande mål sattes på paus i väntan på avgörandet i Stenung-
sund, där nu både frågan om statens rent förvaltningsjuridiska ansvar för 
saken och frågan om vetenskapens ståndpunkt i frågan skulle avgöras. 
Hansons kvicksilveranklagelser nådde offentligheten under det att förbe-
redelserna i Stenungsund ägde rum, och han engagerades snart av Stern-
ung för kvinnans räkning. I och med hans inblandning i processen kom 
även den att, liksom kontroversen i stort, skifta fokus. Från den orala gal-
vanism som stod i fokus i stämningsansökan, hade målet då rättegången 
väl stod kommit att handla alltmer om kvicksilver och amalgam. 
 Rättegången, som kvinnan förlorade efter en dom i juni 1983, blev 
mycket uppmärksammad i rikspressen. På plats fanns flera av de centrala 
aktörer som redan nämnts: Gunnar Wiklund var där som åhörare, lik-
som Tandvårdsskadeförbundets ordförande. Hanson och Glantz agerade 
vetenskapligt sakkunniga åt Juristhuset respektive staten, Pleva och 
Grönquist vittnade för kvinnans sak, medan Bergman och Mjør kallades 
som vittnen av staten. Rättegången blev också betydelsefull för kontro-
versen. Den fick ett stort symbolvärde för både tandläkarkåren och för 
Tandvårdsskadeförbundet – de förra såg i domen en upprättelse för de 
tandläkare som anklagats rättsligt och på annat sätt, och ett kvitto på att 
samhället stod bakom dem och deras yrkeskompetens; de senare såg 
i  stället en ohelig allians mellan samhälle och experter motiverad av att 
undvika prestigeförlust och ekonomisk förlust. I Stenungsund fokusera-
des kontroversen i sin nya amalgamorienterade form, och Mats  Hanson 
gavs för första gången tillträde till vad man skulle kunna kalla för kontro-
versens institutionella »finrum«. Rättssalen var ett slags mikrokosmos av 

291 Bengt Sternung, »Framställning om ersättning enligt lagen om allmän rättshjälp 
för arbete, tidspillan och kostnader«, 29 april 1983, Stenungsunds tingsrätt, mål 
T 104/81, aktbilaga 123, Göteborgs tingsrätts arkiv; Sjöström till Stenungsunds 
tingsrätt, »Till klargörande om vem som företräder käranden«, 8 juli 1981.

292 Samuelsson, »De hoppar av i protest«.
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kontroversen i stort och utgjorde därvid en formaliserad samhällelig 
konfliktarena. Vetenskapliga gränsdragningar och nätverk aktualisera-
des och mobiliserades, när den vetenskapliga och den juridiska kulturen 
och deras olika mål, medel och sanningsbegrepp, möttes. Detta studeras 
i närmare detalj i kapitel 6.

SOCIALSTYRELSEN: HÄNVISNING STANDLÄKARE, 
PRODUKTKONTROLL OCH PERSONALOMSÄTTNING

Kontroversen handlade inte bara om vem som hade rätt i frågan om 
huruvida amalgam orsakar kvicksilverförgiftning och hur det i så fall går 
till. Som vetenskapsbaserade medicinska kontroverser ofta gör, handlade 
den också om vårdorganisation, patientbemötande och relationen 
 mellan patienten och samhället. Amalgammotståndarna, med Tand-
vårdsskadeförbundet i spetsen, upplevde sig ha blivit både feldiagnosti-
cerade och nonchalant bemötta av läkare och tandläkare. Patientens 
ställning inom den svenska sjukvården var vid den här tiden ett högst 
aktuellt ämne. I Hälso- och sjukvårdsutredningens betänkande Mål och 
medel för hälso- och sjukvården, som lades fram 1979, betonades patien-
tens rätt till självbestämmande och medinflytande i valet av vård och 
behandling.293 Detta gjordes uttryckligen mot bakgrund av vad utred-
ningen beskrev som en debatt om sjukvårdens kris som förts under hela 
decenniet, och att det bland medborgarna tycktes finnas en utbredd 
upplevelse av vårdapparaten som opersonlig och svårtillgänglig.294 År 
1982 infördes, på basis av utredningen, den nya Hälso- och sjukvårds-
lagen (HSL), i vilken det slogs fast att vården skulle »bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet«, samt »så långt det är möj-
ligt utformas och genomföras i samråd med patienten«. Patienten skulle 
dessutom »ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de behand-
lingsmetoder som står till buds«.295 Den nya lagen omfattade formellt 
inte tandvården, men kom av flera aktörer likväl att tolkas som viktig 
även för tandvårdens bemötande av patienter. När tandvårdslagen seder-
mera reformerades 1986, kopierades också formuleringarna om med-
bestämmande, information och integritet över från HSL.296 
 Höga förväntningar väcktes när regeringen i juli 1984 uppdrog åt 

293 SOU 1979:78, Mål och medel för hälso- och sjukvården, 250–52.

294 Ibid., 209, 251.

295 SFS 1982:763, Hälso- och sjukvårdslag.

296 SFS 1985:125, Tandvårdslag.
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Social styrelsen att utreda dentala material och vården av patienter som 
satte sina besvär i samband med dessa. Dels skulle möjligheterna att reg-
lera marknaden genom att införa produktregister, krav på innehålls-
deklaration för dentala produkter och begränsning av utbudet genom 
att göra endast vissa material ersättningsberättigade inom den allmänna 
tandvårdstaxan ses över. Dessutom efterfrågades översyn av forsknings-
behov, och möjligheterna att inrätta ett biverkningsregister för dentala 
 material.297 
 I denna del låg uppdraget i linje med tidigare liknande uppdrag på 
samma område; Socialstyrelsens båda arbetsgrupper SAOT och SAOM 
hade alltsedan tandvårdsutredningen 1972 arbetat med främst marknad 
och teknik för ögonen. Den här gången utökades dock uppdraget till att 
»utarbeta ett underlag till vårdprogram för patienter med tandbesvär, 
vilka kan sättas i samband med tandersättningsmaterial«.298 Socialstyrel-
sen ålades dessutom samtidigt att »utforma och genomföra utbildning av 
s.k. hänvisningstandläkare inom varje landstingsområde om tandersätt-
ningsmaterialens användningsområde samt riskerna för olika former av 
biverkningar och tekniska komplikationer«.299 Tanken var att det i varje 
landsting skulle finnas en eller flera tandläkare med särskild kunskap om 
problemkomplexet oral galvanism och biverkningar från tandlagnings-
material, och att patienter som själva kopplade besvären till tand-
lagningarna, eller sådana vars läkare eller tandläkare misstänkte en sådan 
koppling, skulle remitteras till dessa för utredning och vidare behand-
ling. 
 De höga förväntningar som knöts till utredningen kom framför allt 
till uttryck i dagspressen och i Tf-bladet. Ett pressmeddelande om utred-
ningen skickades från socialdepartementet den 11 juli, varpå uppdraget 
med varierande detaljrikedom beskrevs i flertalet tidningar. Göteborgs- 
Tidningen lät Gunnar Wiklund kommentera nyheten att »regeringen 
skall satsa 400 000 kronor på oral galvanism«. Wiklund sade sig vara 
»tagen på sängen« och beskrev det som att »man tydligen gjort en hel-

297 Socialdepartementet, »Uppdrag åt socialstyrelsen om vissa frågor rörande 
tandersättningsmaterial«, 11 juli 1984, HS5 Byrån för tandvård, F12 Kontroll och 
tillsyn av dentala material, vårdprogram, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv.

298 Ibid.

299 Socialdepartementet, »Uppdrag åt socialstyrelsen angående viss utbildning om 
tandersättningsmaterialens användning m.m.«, 11 juli 1984, HS5 Byrån för 
tandvård, F12 Kontroll och tillsyn av dentala material, vårdprogram, vol. 1, 
Socialstyrelsens arkiv.
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omvändning«.300 I december beskrevs det hela som »hopp om snar bot« 
för patienter som »länge mötts av oförståelse«, med tillägget: »Trots att 
skepsisen kvarstår bör ändå patienternas besvär tas på allvar, tycker 
expertisen.«301

 I Tf-bladet uttrycktes glädje over satsningen. Nummer 3 1984 pryddes 
av framsidesrubriken »Regeringen satsar på tandvårdssaken!«302 Inne 
i  numret återgavs faksimiler av Socialdepartementets pressmeddelande 
och regeringsbeslutet från 11 juli, samt ett brev till Tandvårdsskadeför-
bundets Stockholmsavdelning från hälsovårdsminister Gertrud Sigurd-
sen, men ingen diskussion eller egen reflektion fick plats. Brevet från 
Sigurdsen andades även det högt ställda förväntningar, liksom lyhördhet 
för patienternas belägenhet: »Det har på många sätt kommit till min 
kännedom att oral galvanism visat sig vara ett ganska utbrett problem. 
Det är inte acceptabelt att människor ska lida utan att man från sam-
hällets sida gör allt för att hjälpa de drabbade.«303

 I termer av att på något sätt förändra Socialstyrelsens uppfattning om 
oral galvanism och kvicksilverförgiftning från amalgam levde utred-
ningen, som leddes av Kallus och Bergman, inte upp till de högt ställda 
förväntningarna. Fyrtio stycken hänvisningstandläkare utbildades under 
två veckor i januari 1985. Bara veckor efteråt uttrycktes i insändare besvi-
kelse över vad som uppfattades som ett slags spel för gallerierna, där 
hänvisningstandläkarna på kursen i princip fått lära sig Socialstyrelsens 
hävdvunna inställning, att oral galvanism och kvicksilverläckage från 
amalgam inte var förenat med allmänna kroppsliga besvär.304 Vissa av 
hänvisningstandläkarna förstod och kunde behandla patienterna på ett 
i  deras ögon adekvat sätt, men över lag menade insändarskribenterna att 
de blivit bristfälligt utbildade. Plevas insändare i Svenska Dagbladet 
exemplifierar: »En av staten bestämd specialist på munhålan kommer att 
ställa diagnos på hela människan. Och eftersom Hg-förgiftning från

300 »Hallå där...«, Göteborgs-Tidningen, 13 juli 1984.

301 »40 tandläkare lär allt om oral galvanism«, Aftonbladet, 10 december 1984.

302 »[framsida]«, Tf-bladet 5, nr 3 (1984).

303 Gertrud Sigurdsen, »[Faksimil av brev 1984-09-14 till Tandvårdsskadeförbundets 
Stockholmsavdelning]«, Tf-bladet 5, nr 3 (1984): 7.

304 Gunilla Dahlgren, »Amalgam och kvciksilver«, Svenska Dagbladet, 27 februari 
1985; Jaro Pleva, »Bort med kvicksilvret ur munhålan!«, Svenska Dagbladet, 25 
februari 1985.
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munhålan fortfarande är apriori omöjlig, finns ingen hjälp för veder-
börande.«305 
 Under 1985 arbetade en särskild grupp inom utredningen med att ta 
fram underlaget till vårdprogram. Gruppen bestod av fyra tandläkare, 
däribland Nilner.306 Ett utkast gick under hösten 1985 ut på remiss till 
medlemmar av styrelsens vetenskapliga råd – däribland Glantz, Berg-
man och Söremark – samt bland andra Landstingsförbundet, Tandläkar-
förbundet, Läkarsällskapet, Sveriges läkarförbund och NIOM. Många 
uppfattade underlaget som vagt och svepande, vilket sattes i samband 
med den breda målgruppen: underlaget riktades till både tandvårdsper-
sonal, administratörer och politiker.307 En högre grad av konkretion 
efterlystes från flera håll: vårdprogrammet borde ge klara och tydliga 
direktiv om vilka åtgärder och undersökningar som skulle sättas in och 
i vilken ordning.308 Flera av de odontologiska instanserna uttryckte oro 
över att de odontologisk-vetenskapliga delar där tandlagningsmateria-
lens egenskaper beskrevs var alltför förenklade och riskerade att för-
medla rent felaktiga uppfattningar till lekmän.309 

305 Idem., »Bort med kvicksilvret ur munhålan!«

306 »Underlag till vårdprogram för patienter med besvär som kan sättas i samband 
med tandersättningsmaterial [utkast]« (Socialstyrelsen, 1986 1985), 3, HS5 Byrån 
för tandvård, F12 Kontroll och tillsyn av dentala material, vårdprogram, vol. 1, 
Socialstyrelsens arkiv.

307 Se t.ex. Bengt Övall till Socialstyrelsen, »Expertuppdrag 555-352/84. ’Underlag 
till vårdprogram för patienter med besvär som kan sättas i samband med 
tandersättningsmaterial’«, 29 augusti 1985, 1, HS5 Byrån för tandvård, F12 
Kontroll och tillsyn av dentala material, vårdprogram, vol. 1, Socialstyrelsens 
arkiv; Bo Bergman till Socialstyrelsen, »Remiss avseende ’Underlag till vårdpro-
gram för patienter med besvär som kan sättas i samband med tandersättnings-
material’«, 2 september 1985, HS5 Byrån för tandvård, F12 Kontroll och tillsyn  
av dentala material, vårdprogram, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv.

308 Se t.ex. Gunnar E. Carlsson till Socialstyrelsen, »Yttrande över ’Underlag till 
vårdprogram för patienter med besvär som kan sättas i samband med tander-
sättningsmaterial’«, 27 augusti 1985, 2, HS5 Byrån för tandvård, F12 Kontroll  
och tillsyn av dentala material, vårdprogram, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv;  
Övall till Socialstyrelsen, »Expertuppdrag 555-352/84«, 29 augusti 1985.

309 Se t.ex. Maud Bergman till Socialstyrelsen, »Remiss avseende ’Underlag till 
vårdprogram för patienter med besvär som kan sättas i samband med tandersätt-
ningsmaterial’«, 29 augusti 1985, HS5 Byrån för tandvård, F12 Kontroll och tillsyn  
av dentala material, vårdprogram, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv; Bergman till 
Socialstyrelsen, »Remiss«, 2 september 1985; Per-Olof Glantz till Social styrelsen, 
»Ang. ’Underlag till vårdprogram för patienter med besvär som kan sättas i samband 
med tandersättningsmaterial’«, 29 augusti 1985, HS5 Byrån för tandvård, F12 
Kontroll och tillsyn av dentala material, vårdprogram, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv.
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Att kopplingen mellan tandersättningsmaterial och ohälsa var ett ämne 
för kontrovers både i det offentliga och i forskarsamhället nämndes inte 
i  utkastet. I det brev som skickades till remissinstanserna bad gruppen 
dock uttryckligen om synpunkter på hur detta skulle kunna hanteras.310 
Glantz tyckte inte att det skulle hanteras överhuvudtaget, han såg inget 
skäl att som han uttryckte det »inkludera vetenskapligt svag eller tvivelak-
tig litteratur i ett framtida vårdprogram«.311 Han fick medhåll av Berg-
man.312 Sveriges läkarförbund ansåg tvärtom att »[o]beroende av det veten-
skapliga värdet i sådana rapporter borde detta ha berörts i under laget«. De 
betonade vidare att »arbetsgruppen bör uttala sig med största försiktighet 
mot bakgrund av att den vetenskapliga diskussionen  avseende toxiciteten 
hos amalgam ännu ej är färdigutredd«.313 Flera instanser uttryckte uppfatt-
ningen att en presentation av även avvikande uppfattningar hade varit 
värdefull.314

 Jämfört med remissutkastet hade den slutversion som i februari 1986 
distribuerades till landets tandläkare renodlats betydligt och handlade 
primärt om patienternas symptom, diagnos och omhändertagande. 315 
1982 års hälso- och sjukvårdslag var omnämnd i utkastet, men inte i den 
färdiga versionen. Områdets kontroversiella natur berördes i slutversio-

310 Hans Sundberg till Bengt Övall, »Remiss avseende ’Underlag till vårdprogram  
för patienter med besvär som kan sättas i samband med tandersättnings-
material.’«, 15 juli 1985, HS5 Byrån för tandvård, F12 Kontroll och tillsyn av 
dentala material, vårdprogram, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv.

311 Glantz till Socialstyrelsen, »Ang. ’Underlag till vårdprogram [...]’«, 29 augusti 
1985, 2.

312 Bergman till Socialstyrelsen, »Remiss«, 29 augusti 1985.

313 Sveriges läkarförbund till Socialstyrelsen, »Remiss: Underlag till vårdprogram  
för patienter med besvär som kan sättas i samband med tandersättningsmate-
rial«, 5 september 1985, 1–2, HS5 Byrån för tandvård, F12 Kontroll och tillsyn   
av dentala material, vårdprogram, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv.

314 Övall till Socialstyrelsen, »Expertuppdrag 555-352/84«, 29 augusti 1985, 5; 
Carlsson till Socialstyrelsen, »Yttrande«, 27 augusti 1985, 1; Svenska läkaresäll-
skapet till Socialstyrelsen, »Remissyttrande över underlag till vårdprogram för 
patienter med besvär som kan sättas i samband [sic!] tandersättningsmaterial«,  
3 september 1985, HS5 Byrån för tandvård, F12 Kontroll och tillsyn av dentala 
material, vårdprogram, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv.

315 Utkastet bestod av 35 textsidor, varav drygt två tredjedelar fokuserade på 
odontologiska vetenskapliga och tekniska spörsmål som tandsjukdomars 
uppkomst och materialen egenskaper. Slutversionen omfattade endast   
14 textsidor. Underlag till vårdprogram för patienter med besvär som kan sättas   
i samband med tandersättningsmaterial, Meddelandeblad 4/86 (Stockholm: 
Socialstyrelsen, 1986).
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nen sparsamt men tydligt, och något vägande av skilda ståndpunkter 
mot varandra, som en del remissinstanser efterlyst, förkom inte. Några 
av de analysmetoder och diagnosförfaranden som beskrevs förseddes 
med noteringar som ifrågasatte deras värde. Begreppet oral galvanism 
hade, som det stod i underlaget, för allmänheten »inte minst genom 
massmedias sätt att behandla frågan, fått ett betydande symbolvärde 
som orsaksfaktor till olika svårförklarliga symtom från munregionen 
eller hela kroppen«.316 Därför var det, menade utredningsgruppen, på sin 
plats att reda ut begreppet. Detta gjordes under den talande rubriken 
»Oral galvanism ur professionell synpunkt«.317 I linje med tidigare dis-
kussioner om begreppsanvändningen definierades oral galvanism som 
»strömalstring i en munhåla med metalliska tandersättningsmaterial«, 
och korrosion som »ett angrepp på ett material genom kemisk – vid 
metaller i regel elektrokemisk – reaktion med omgivande medium«.318 
Vad frågan gällde var följaktligen de eventuella effekter på hälsan som 
den orala galvanismen hade eller inte hade. Här hade de patienter som 
kopplade sina besvär till oral galvanism en klar uppfattning, som av 
tandvårdspersonalen skulle beaktas men inte utan vidare accepteras:

Patientens berättelse om sin sjukdom och symtombild och den egna 
diagnosen utgör därvid en del av sjukhistorien. Resultatet av den 
fullständiga undersökningen blir antingen att patientens »egendiagnos« 
bekräftas och/eller att en eller flera andra diagnoser kan fastställas.319 

Längre fram, under rubriken »Etiologi«, diskuterades en rad odonto-
logiska och medicinska tillstånd – till exempel karies, bettfel, anemi, 
tarm åkommor, vitaminbrist, tumörer och virusinfektioner – som skulle 
kunna förklara symptomen. Bland andra tänkbara orsaker angavs »spe-
ciell kost«, tobak, alkohol, läkemedelsbruk, stress eller »kronisk, existen-
siell [sic!] smärta till följd av depression«.320 Här lyftes också ohälsa till 
följd av långvarig exponering för låga halter av kvicksilverånga, ett syn-
drom som benämndes mikromerkurialism. Att det kunde uppstå till 
följd av ånga från just amalgamfyllningar hade dock inte kunnat visas. 
Detsamma gällde övriga i debatten vanliga påståenden, rörande till 

316 Ibid., 5.

317 Ibid.

318 Ibid.

319 Ibid., 6.

320 Ibid., 8.
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exempel påverkan från själva de galvaniska strömmarna eller sambandet 
mellan symptom å ena sidan och selen-kvicksilverbalansen i blodet å 
den andra. I  allmänhet gällde enligt underlaget: »Den samlade erfaren-
heten är att endast i enstaka fall kan symtomen och den kliniska diagno-
sen sättas i  direkt samband med reaktioner på tandersättnings material.«321 
 Socialstyrelsens grundhållning i sakfrågan förblev alltså oförändrad, 
men i och med de här regeringsuppdragen hade hanteringen breddats. 
Teknik och marknad hade tidigare i princip upptagit Socialstyrelsens 
hela fokus gällande de här frågorna. Nu riktades blicken även mot 
patienterna och frågan om hur dessa bemöttes och diagnosticerades. 
Den frågan var redan från start en central del av kontroversen i stort, och 
också av den forskning som bedrivits av såväl amalgamets motståndare 
som dess förvarare, men den hade inte tidigare synts i Socialstyrelsens 
expertgruppers arbete på ett så tydligt sätt. På våren 1986 gick en enkät 
ut från Socialstyrelsen till de som året innan utbildats till och arbetat 
som hänvisningstandläkare. Ur de sammanställda svaren framgick att 
1187 patienter behandlats under 1985. På närmare en femtedel av dessa 
hade fyllningarna bytts mot annat material, främst komposit eller guld. 
Endast ungefär hälften av dessa (det vill säga cirka 9 procent av samtliga 
behandlade patienter) hade enligt hänvisningstandläkarnas uppskatt-
ningar blivit botade av materialbytet. Desto fler ansågs ha »blivit ’botade’ 
och nöjda« av andra odontologiska åtgärder, och en dryg fjärdedel – 306 
patienter – med hjälp av »allmänmänskligt bemötande«.322 
 Däremot innebar detta inte att perspektiven vidgades utanför de odon-
tologiska, på de sätt som efterlysts i debatten. Utredningsgruppen bestod 
uteslutande av odontologer, och de i vårdprogrammet beskrivna under-
sökningarna och åtgärderna var, om än medicinska och andra interven-
tioner förekom, klart odontologiskt grundade och inriktade. Hanson 
kallade det färdiga underlaget »rena hånet mot sjuka patienter« i Tf- 
bladet.323 År 1986 sammanställde han, tillsammans med psykologerna 
Robert och Birgitta Forsberg och den norske tandläkaren Bjørn Oppedal 
skriften Dental kvicksilverförgiftning. Handlingsprogram för vård och före-

321 Ibid., 9.

322 »Enkät till hänvisningstandläkarna [svarssammanställning]«, 1986, 2–3, HS5 
Byrån för tandvård, F12 Kontroll och tillsyn av dentala material, vårdprogram, 
vol. 1, Socialstyrelsens arkiv, emfas i original.

323 Mats Hanson, »Kontroll och tillsyn av dentala material«, Tf-bladet 7, nr 3 (1986): 
3–5.
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byggande hälsovård.324 I inledningen angavs den jämfört med Social-
styrelsen totalt motsatta synen på framför allt tillförlitligheten hos 
patienternas berättelser som källa till säker kunskap, och på själva debat-
ten i sig: 

Frågeställningen dental kvicksilverförgiftning föreslås ofta av patienten 
själv dels beroende av den på senare tid i massmedia utförligt givna 
informationen om sjukdomstillståndet, dels ofta på grund av patientens 
egna iakttagelser av hälsotillståndet efter tandläkarbesök. Patientens 
egen bedömning av symtom och sjukhistoria skall respekteras, eftersom 
det vid noggrannare utredning ofta visar sig att patienten har rätt.325

I såväl Hansons som Socialstyrelsens respektive vårdprogram lyftes 
alltså massmedierna fram som en viktig, om inte den viktigaste, kataly-
satorn för patienternas egendiagnos och hjälpsökande. Massmediernas 
roll karaktäriserades dock på fundamentalt olika vis. Detsamma gällde 
patienternas egen sjukdomstolkning, vilken i Socialstyrelsens underlag 
pekade mot en av många tänkbara orsaker medan den i Hansons under-
lag fungerade som utgångspunkt för den diagnos som skulle ställas. 
 I och med Socialstyrelsens arbete med hänvisningstandläkarna och 
vårdprogramsunderlaget, kom dock även den del av kontroversen som 
utspelade sig i myndighetsutredningar och expertgrupper i större 
utsträckning att handla om hur patienterna bemöttes, informerades, 
diagnosticerades och vårdades. Dessutom talades det om möjligheten av 
giftverkan av kvicksilver även vid den så kallade lågdosexponering som 
amalgam innebar. Särskilt den senare skulle komma att stå i centrum för 
den vetenskapliga debatten och för Socialstyrelsens fortsatta utred-
ningsarbete. 

ALTERNATIV TILL AMALGAM

Under hela den period som amalgamet dominerat som lagningsmaterial 
har det funnits gott om andra material tillgängliga. Plastkompositer, 
glasjonomerer, porslin och cement hade alla sina för- och nackdelar, 
men inget ansågs kunna tävla med amalgamet när det gällde prisvärdhet, 
hållfasthet eller enkelhet att arbeta med. De användes till lagningar i till 

324 Mats Hanson m.fl., Dental kvicksilverförgiftning. Handlingsprogram för vård och 
förebyggande hälsovård (Linköping: Tryck-Center, 1986), HS5 Byrån för 
tandvård, F4 Handlingar rörande LEK-Utredning, vol. 2, Dnr A56, Socialstyrel-
sens arkiv.

325 Ibid., 3, emfas i original.
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exempel framtänder, och andra ställen där belastningen från sådant som 
tuggning inte var så stor. När det gällde kindtändernas tuggytor däremot, 
var det amalgam som gällde. Det enda fullgoda alternativet var guld, 
 vilket dock var oerhört dyrt i jämförelse. Dessutom fanns ingen eller 
begränsad erfarenhet av större arbeten i de här materialen, som dess-
utom innehöll kända allergener, så farhågan var att de kunde orsaka 
biverkningar och komplikationer av olika slag. Amalgamkontroversen 
satte ljuset på dessa material och på hur de skulle kunna utvecklas för att 
ersätta amalgamet. Under 1984 omskrevs de flitigt i dagspressen.326 Flera 
tongivande aktörer uttryckte dessutom en önskan om att amalgam på 
sikt skulle fasas ut som tandlagningsmaterial. Skälen som angavs för 
detta var inte sällan estetiska: amalgam ansågs helt enkelt fult, särskilt 
när fyllningarna blev gamla och korroderade till en djup svart nyans. 
Kvicksilverinnehållet angavs ibland också som skäl, men då med för-
behållet att det rörde sig om att nedbringa den totala kvicksilverbelast-
ningen i samhället, inte att amalgam i sig skulle vara farligt. Vad som i så 
fall skulle ersätta amalgamet stod emellertid inte helt klart. Visst hopp 
sattes dock till plastkompositerna. 
 Plastkompositer består av ett mjukt harts – platskomponenten – och 
så kallade filler-partiklar av till exempel glas. Fillerpartiklarna gör den 
stelnade fyllningen hårdare, och hållfastheten liksom vissa andra egen-
skaper avgörs till stor del av dessas kornstorlek, mängd och sammansätt-
ning.327 Till skillnad från amalgam och andra metalliska tand restau-
reringar, kan kompositfyllningar göras vita och har därför länge ansetts 
mer estetiskt tilltalande. Hållfasthetsproblemet var på många sätt också 
en ekonomisk fråga: om man använde kompositer skulle man tvingas 
byta ut dem oftare. Dessutom påpekades ofta deras bristande förmåga 
att fästa vid tandvävnad, vilket ofta gav upphov till kariesangrepp i spal-
ten mellan fyllningen och tanden, så kallad sekundärkaries. Ett tredje 
skäl var att de tog längre tid att förfärdiga, vilket antogs leda till större 
kostnader i och med fler arbetade timmar per patient.
 År 1984 utfärdade Socialstyrelsen cirkuläret Kompositionsplast som 
möjligt alternativ till dentala amalgam, vars budskap var att plastmateri-
alen definitivt inte skulle kunna fungera som generella ersättare för 

326 Dag Bjerke, »Guld i mun för dyrt. Nya fyllningsmaterial testas fram«,  
Svenska Dagbladet, 7 mars 1984.

327 J. Anthony von Fraunhofer, Dental Materials At a Glance, 2:a uppl. (Ames,   
IA: Wiley-Blackwell, 2013), 73.
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amalgam.328 Mot bakgrund av att man under 1983 »från flera tandvårds-
chefer mottagit likalydande formulär, som använts och lämnats […] av 
vårdnadshavare i syfte att förhindra, att deras barn får sina tänder lagade 
med amalgam«, påpekades i cirkuläret frågans koppling till Hälso- och 
sjukvårdslagen från 1982: »Formellt gäller denna lag inte för tandvården, 
men det synsätt som framkommer i denna lag om patientens rättigheter 
bör tillämpas även inom tandvården.«329 Det viktiga var att lagen medgav 
patienten rätt att avböja den behandling som erbjöds, men inte att själv 
bestämma vilken behandling som i stället skulle användas. Att på patien-
tens begäran byta ut amalgam mot plast var alltså enligt Socialstyrelsen 
inte förenligt med vare sig vetenskap, beprövad erfarenhet eller gällande 
lagstiftning. 
 År 1984 lanserades emellertid plastkompositmaterialet Occlusin. Flera 
nationella tidningar rapporterade om det nya materialet, som kom från 
det brittiska företaget Imperial Chemical Industries via deras Göte-
borgsbaserade dotterbolag ICI Pharma. Genomgående i rapporteringen 
framställdes materialet i positiva ordalag som ett alternativ till amal-
gam. Dagens Industri diskuterade, liksom Dagens Nyheter, färgen och 
hållfastheten, medan såväl Göteborgs-Posten som Svenska Dagbladet 
i  sina något längre artiklar omtalade det nya materialet som inte bara ett 
alternativ, utan som ett »ofarligt« respektive »ofarligare« sådant.330 
I  Svenska Dagbladets text framställdes jakten på ofarliga alternativ som 
själva drivkraften bakom utvecklingen mot allt fler plastmaterial i hela 
världen. Samtidigt marknadsfördes occlusinet genom annonser i press-
sen, då i närmast uteslutande estetiska termer. I en annons som infördes 
i flera tidningar eftersöktes en »[p]roduktspecialist till ett nytt fyllnads-
material som kommer att göra oss vackrare i munnen«.331 Vidare stod 

328 Kompositionsplast som möjligt alternativ till dentala amalgam, Meddelandeblad 
5/84 (Stockholm: Socialstyrelsen, 1984).

329 Ibid., 1.

330 IA, »Tandfärgad plomb ersätter amalgam«, Dagens Industri, 17 oktober 1984; 
Elisabeth Grundström, »Nu blir lagade tänder vackrare«, Dagens Nyheter, 4 
oktober 1984; Marianne Borgström, »Nytt plastmaterial ersätter amalgamet«, 
Göteborgs-Posten, 3 oktober 1984; Inger Atterstam, »Plast och glas ersätter 
amalgam«, Svenska Dagbladet, 3 oktober 1984.

331 Se exempelvis »ICI söker produktspecialist till ett nytt fyllnadsmaterial som 
kommer att göra oss vackrare i munnen«, Dagens Nyheter, 11 oktober 1984;  
»ICI söker produktspecialist till ett nytt fyllnadsmaterial som kommer att  
göra oss vackrare i munnen«, Göteborgs-Posten, 14 oktober 1984.
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i  annonsen, med anspelning på amalgamet: »Be en vuxen svensk gapa 
stort och en svart avgrund öppnar sig.« 
 Oavsett om Occlusin blev en succé eller inte illustrerar företagets 
annonsering och de nyhetsartiklar som skrevs vilka värden som aktuali-
serades. Samtidigt som patienter under 1980-talet blev mer och mer ovil-
liga att få amalgam i munnen, laddades kompositer och andra alternativa 
material med positiva förväntningar direkt kopplade till möjligheten att 
slippa amalgam, liksom till estetiska, individualistiska och konsumeris-
tiska värden. Inom Tandvårdsskadeförbundet fanns en utbredd tro på 
framför allt kompositmaterialen som fullvärdiga ersättare till amal-
gamet. I medlemstidningen och i tandläkartidningen beskrev förbun-
dets sympatiserande tandläkare hur man kunde gå till väga för att lyckas 
med en kompositfyllning på en tuggyta. Det hela framställdes som en 
handhavandefråga snarare än något som hade med materialens inne-
boende egenskaper att göra.332 

UPPSAMLING: KONTROVERSEN    
FOKUSERAS OCH BREDDAS

Möjligheten att kvicksilvret från amalgam kunde frigöras och orsaka 
skada i kroppen var inte en ny idé vid 1980-talets början, varken interna-
tionellt eller i Sverige. Inom ramen för den allt intensivare debatten om 
oral galvanism hade den idén också framförts redan innan Hansons 
utspel 1981. Det var dock i och med detta som kontroversen om oral 
galva nism kom att fokuseras på kvicksilver och amalgam, i stort sett 
överallt där den fördes. Begreppet oral galvanism förvann inte från 
debatten, Socialstyrelsens satsningar på hänvisningstandläkare och 
vårdprogram under åren 1984–86 var till exempel inriktade på biverk-
ningar av tandlagningsmaterial och oral galvanism i allmänhet, även om 
också de hade kvicksilver i blickfånget. Men i det stora hela var det nu, 
under åren mellan 1981 och 1985, som kontroversen om oral galvanism 
utvecklades till kontroversen om amalgam. 
 Detta skifte manifesterades på flera sätt, inte minst via rättegången 
i  Stenungsund. Stämningsansökan handlade om oral galvanism, men 
när det väl var dags för rättegång hade Hanson engagerats och förhand-
lingarna handlade till största delen om amalgam och kvicksilver. Även 
i  tidningarna var det nu kvicksilvret som stod i centrum. Det här skiftet 
innebar alltså att kontroversen fokuserades, den blev smalare vad sak-

332 Staffan Sendelius, »Composite i sidotänderna«, Tf-bladet 3, nr 3 (1982): 5–8.
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frågan beträffade. Samtidigt skulle den komma att breddas vad gällde 
vetenskapliga kunskaps- och expertisområden. Vetenskapliga samarbe-
ten hade naturligtvis alltid förekommit, men intill slutet av 1970-talet 
var det de odontologiska perspektiven som dominerade och som tog 
andra vetenskaper, som kemi eller strålningsfysik, till sin hjälp. I och 
med fokusskiftet kom allmänmedicin, neurologi och inte minst toxiko-
logi att bli centrala kunskapsområden vid sidan om det odontologiska. 
Svensk forskning med tydligare tvärvetenskaplig inriktning produce-
rades, och med den följde en uppsättning nya inflytelserika aktörer på 
amalgamkontroversens arena. Nya frågor och problemområden ställdes 
också i fokus för den offentliga debatten. Till dessa hörde inte minst 
alternativa material, fosterskador och den potentiellt hälsoskadande 
effekten av låga halter under lång tid. 
 Frågan om bemötande i vården och patienternas omhändertagande 
blev också tydligare framhållna, inte minst genom den nya hälso- och 
sjukvårdslagen. Den alltmer heterogena debatten, som samtidigt också 
tycktes öka i intensitet och relevans, hade nu också börjat handla om sig 
själv. Diskussionen började mer och mer handla om vilka vetenskapliga 
fält och perspektiv som skulle kunna utveckla kunskapen om amalgam 
och sjukdom. Under den här perioden gjordes, framför allt i pressen, 
ansatser att försöka förstå vad för sorts fenomen kontroversen i sig 
egentligen var, och vad det var som gjorde att den fortskred. Journalister 
i de stora dagstidningarna iscensatte och sökte ringa in kontroversen, 
inte sällan i termer av vetenskapliga revir och teknologisk kunskap som 
socialt inbäddad (se vidare i kapitel sju för en mer ingående analys av 
pressens roll). De nya experterna och frågorna gav under de följande 
åren impulser till bland annat en expertutredning och ett forsknings-
program. De epistemiska gränsdragningarna kring problemet amalgam 
och hälsa var på väg att förändras, liksom synen på den medicinska 
vetenskapens och teknologins natur och roll i samhället. 
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KAPITEL 4

Toxikologi och odontologi: 
Amalgamproblemets    
nya epistemiska gränser
Kontroversens omorientering mot amalgam och kvicksilver, liksom den 
forskning och de problemställningar som följde på denna, innebar att 
nya vetenskapliga och kliniska discipliner engagerades. Detta utmanade 
odontologernas kunskapsmonopol och öppnade upp för fler aktörer och 
nya infallsvinklar. De nya frågor och problemställningar som uppkom-
mit i och med kvicksilverinriktningen och den nya forskning som hade 
börjat produceras på området, fångades upp av en expertgrupp tillsatt av 
Socialstyrelsen. Vid Karolinska Institutet inrättades en ny professur, 
vars tillsättning synliggjorde frågans position i skärningspunkten  mellan 
odontologi och toxikologi. Där fanns också Statens miljömedicinska 
laboratorium (SML). Såväl SML som den sammanslutning som kallades 
Uppsalagruppen hade redan varit inblandade i kontroversen på olika 
sätt. Friberg vid SML hade granskat Hansons skrivelse 1981, och Uppsala-
gruppens Grönquist hade intervjuats i tidningar och TV om de försök 
gruppen genomfört. År 1985 kom både SML och Uppsalagruppen dock 
att inta centrala positioner i den offentliga debatten om amalgamet. Då 
presenterade dessa grupper nya forskningsresultat, som lade grunden för 
ett förnyat medialt och politiskt intresse för frågan. I det som nu skedde 
möttes odontologi och toxikologi på flera plan. 

RISKANALYS OCH KRISDISCIPLINER:   
TOXIKOLOGI OCH FORSKNINGEN VID SML

I kölvattnet av den växande insikten om jordens omfattande miljö-
problem, inte minst utsläpp av miljögifter som just kvicksilver, utveck-
lades en ny typ av politiskt och socialt engagerad forskning, liksom nya 
vetenskapsgrenar med nya agendor. Historikern Michael Egan har kallat 
dessa för »crisis disciplines«, och placerat dem under paraplybegreppet 
»survival science«.333 Framväxten av dessa nya, samhällstillvända, gräns-
överskridande och problemlösande discipliner, beskriver han som »the 

333 Egan, »Survival Science«.
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most profound change in scientific epistemology since World War II«.334 
Andra vetenskaps- och teknikforskare har likaledes identifierat ett nytt 
sätt att bedriva vetenskap och att relatera den till omvärlden som kom-
mit alltmer i förgrunden under de senaste decennierna. De fenomen 
som går under benämningar som »mode 2 science«335 eller »post-normal 
science«336, och som sinsemellan rymmer många vinklar och betoningar, 
förenas i just det som Egan menar karaktäriserar survival science: det 
primära fokuset är nyformulerade, diskreta och ofta brännande problem, 
forskningen är gränsöverskridande och post-disciplinär, tillika politiskt 
engagerad i den meningen att resultaten är tänkta att bilda grund för 
politik som ska råda bot på det aktuella problemet. 
 Även om mycket av detta (vilket Egan också påpekar) kan sägas om 
vetenskapen även före 1970-talet, så är en skillnad mellan krisdisci pli-
nerna och till exempel Manhattanprojektet att de förstnämnda reagerar 
på den kris som skapats av den typ av hyperfinansierad Big Science som 
det sistnämnda är en del av. En annan viktig skillnad dem emellan är att 
emedan bäggedera syftar till att skapa tillämpbara resultat som är tänkta 
att gagna samhället, så formuleras agendan för den nya typen av sam-
hällstillvänd vetenskap inte enbart inom ramen för den etablerade mak-
tens institutioner, utan istället av en mycket mer heterogen samling 
intressen, inklusive politiker, forskare, lokalbefolkningar, aktionsgrup-
per, et cetera. Utvärdering och legitimering av forskningens användning 
sker inom vad som i en klassisk artikel av Silvio Funtowitz och Jerome 
Ravetz har kallats för ett »extended peer community«.337 Detta medför, i 
kombination med post- disciplinariteten, att traditionell disciplinär och 
vetenskaplig jargong allt oftare fått ge plats åt ett nytt, mer vardagligt 
och begripligt sätt att kommunicera, mellan discipliner såväl som utåt 
med allmänhet och beslutsfattare.
 Ämnet miljömedicin utgick främst från laboratoriet vid KI, och var 
i  högsta grad en krisdisciplin: det svarade direkt på sociala behov och 
forskningsfrågor formulerade i nära samråd med samhället. Ett uttalat 

334 Ibid., 27.

335 Se t.ex. Michael Gibbons m.fl., The New Production of Knowledge. The Dynamics  
of Science and Research in Contemporary Societies (London: Sage, 1994); Helga 
Nowotny, Peter Scott och Michael Gibbons, Re-Thinking Science. Knowledge  
and the Public in an Age of Uncertainty (Cambridge: Polity Press, 2001).

336 Silvio O. Funtowicz och Jerome R. Ravetz, »Science for the Post-Normal Age«, 
Futures 25, nr 7 (1993): 739–55.

337 Ibid., 740.
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syfte med verksamheten var att övervaka och bedöma risker för med-
borgarna i relation till det moderna samhällets industriella produktion 
samt användning av teknologi och kemiska produkter. Det var alltså risk 
i sig som var det huvudsakliga studieobjektet, och det studerades och 
utvärderades i en riskanalytisk tradition med rötter i 1960- och 70-talets 
försök att hantera de uppdagade miljökriserna. Sociologen Soraya Bou-
dia menar att de riskanalysprocedurer som uppstod och konsoliderades 
genom en rad internationella samarbeten under perioden 1972 till 1983, 
kännetecknas av att de i stället för att se på ämnen och fenomen som 
antingen farliga eller inte farliga, utgick från risk som något som finns 
inneboende i varje mänsklig aktivitet. Bakom detta låg en växande 
vetenskaplig litteratur som pekade mot att skadliga effekter av vissa 
 carcinogener förekom även vid låga doser, vilket stödde idén att det inte 
fanns några säkra exponeringsnivåer. Målet med riskanalysen ur detta 
perspektiv, blev därför enligt Boudia inte att avgöra huruvida risk före-
ligger eller inte, utan snarare vilken risk som kan eller bör accepteras av 
en given population. Å ena sidan har detta inneburit, som Boudia något 
cyniskt konkluderar, att för samhälleliga institutioner »the issue is no 
longer a matter of determining a threshold below which there is no 
 danger, but rather of determining one that minimizes the level of public 
dispute«.338 Å andra sidan kunde ett sådant riskbegrepp i händerna på 
forskare och andra innebära ett ökat fokus på försiktighet även då påtag-
lig risk eller uppenbar fara inte påvisats i studier. Den riskbedömnings-
modell i fyra steg som togs fram blev internationell standard, och är det 
än idag.339 För riskanalysen som fält och dess etablering i Sverige var 
 Friberg en nyckelfigur.340 Han var internationellt erkänd och engagerad, 
inte minst inom WHO:s arbete med att ta fram riktlinjer för olika 
metaller, däribland kvicksilver.
 Tandläkaren Magnus Nylander (f. 1956) började intressera sig för pro-
blemet med kvicksilverförgiftning från amalgam sommaren 1982, när 

338 Soraya Boudia, »Managing Scientific and Political Uncertainty. Enviromnmental 
Risk Assessment in a Historical Perspective«, i Powerless Science? Science and 
 Politics in a Toxic World, red. Soraya Boudia och Nathalie Jas (New York: 
Berghahn Books, 2014), 101.

339 Se till exempel Gunnar F. Nordberg och Bruce A. Fowler, »Risk Assessment«,   
i Handbook on the Toxicology of Metals, red. Gunnar F. Nordberg, Bruce A. Fowler 
och Monica Nordberg, 4:e uppl. (Amsterdam: Academic Press, 2015), 461–86, 
Boudia, »Managing Scientific and Political Uncertainty«.

340 Orrenius och Persson, »Miljömedicinens utveckling vid Karolinska Institutet«, 
9–11; Marie Vahter m.fl., »Lars Friberg«, Dagens Nyheter, 29 augusti 2006.
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han under sin första tjänstgöring som tandläkare kom i kontakt med 
patienter som upplevde att de förgiftats av sina fyllningar. I boken Fri 
från amalgam berättar Nylander om detta, och också om en kurs i toxi-
kologi, vars lärarlag bland andra utgjordes av Kallus och Mjør. Som stu-
dent på kursen fick Nylander lära sig att amalgam var ofarligt, något som 
han upplevde gick på tvärs med både hans egna kliniska erfarenheter 
och med vad han tyckte sig se i forskningslitteraturen. Så småningom 
tog Nylander kontakt med Friberg, och på hösten 1984 inleddes det 
forskningssamarbete som skulle leda fram till Nylanders doktors-
avhandling 1990.341 
 Tillsammans med Friberg och laboratoriechefen Birger Lind under-
sökte Nylander kvicksilverhalter i avlidna människors hjärnor, och fann 
ett samband mellan antalet amalgamfyllningar och halten av oorga  niskt 
kvicksilver i hjärnan. Fynden väckte snabbt pressens intresse, och i  febru-
ari 1985 syntes rubrikerna »Tandlagningar kan förgifta hjärnan« och 
»Kvick silver från tandlagning sprids till hjärnan och lagras«.342 
 Forskarna var då de intervjuades noga med att påpeka att de endast har 
hittat ett samband och för den sakens skull inte kunde säga något om oral 
galvanism, eller om huruvida det rörde sig om farliga halter. »Vi har bara 
konstaterat att kvicksilvret finns i hjärnan och det inte är osannolikt att 
det kommit från amalgamet. Nästa steg är att ta reda på hur mycket krop-
pen tål«, sa Friberg till Aftonbladet, medan Nylander för Svenska Dagbla-
det påpekade att »[v]i vill inte uppmana någon att rusa iväg och byta sina 
fyllningar«. I alla händelser kunde de konstatera att: »Den gamla föreställ-
ningen om att kvicksilver i amalgam är stabilt stämmer inte. Det är syn-
nerligen instabilt.«343 De hävdade också att kvick silvret inte tog vägen 
genom tänder och nerver eller blod, utan i  stället främst andades in som 
ånga, vilken frigjordes vid till exempel upphettning och tuggning. Inand-
ningen av kvicksilverånga blev snart etablerad som den primära mekanis-
men genom vilken kvicksilver rörde sig från fyllningarna in i kroppen.

341 Magnus Nylander, Fri från amalgam. Om kvicksilveramalgam och säker sanering 
(Uppsala: Amalgamskadefonden, 1998), 29–56; idem., Accumulation and 
Biotransformation of Mercury and its Relationship to Selenium after Exposure to 
Inorganic Mercury and Methyl Mercury. A Study on Individuals with Amalgam 
Fillings, Dental Personnel, and Monkeys (Stockholm: Karolinska Institutet, 1990).

342 Lenny Kihlström, »Tandlagningar kan förgifta hjärnan«, Aftonbladet, 4 februari 
1985; Ola Säll, »Kvicksilver från tandlagning sprids till hjärnan och lagras«, 
Svenska Dagbladet, 4 februari 1985.

343 Ibid..
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UPPSALAGRUPPEN

På våren 1985 kom Uppsalagruppen åter i fokus, när flertalet tidningar 
berättade om deras senaste försök, som presenterats vid en vetenskaplig 
konferens i USA.344 Forskarna hade då jämfört 50 personer med symp-
tom som de själva kopplade till sina tandlagningar, med 50 symptomfria 
personer, och funnit att trots att samtliga bar amalgamfyllningar hade 
symptomgruppen i genomsnitt högre halter kvicksilver i enskilda blod-
plättar. Det var främst Erland Johansson och Ulf Lindh som figurerade 
i  artiklarna, och de var noga med att påpeka att många osäkerheter kvar-
stod. Dels visste de inte var kvicksilvret kom ifrån: att det skulle här-
stamma från amalgam var än så länge bara en misstanke. Dessutom vis-
ste de inte varför vissa amalgambärare i så fall hade höga halter och 
andra inte, men de nämnde selenbrist som tänkbar orsak. Trots dessa 
brasklappar framgick det tydligt att det var den kopplingen forskarna 
själva gjorde, och som läsaren förväntades göra. Samtliga tidningar som 
rapporterade om fynden valde rubriker där amalgam och/eller kvick-
silver beskrevs som orsaken till oral galvanism.345

 Den forskning som bedrevs vid SML under 1984–85 var det första 
exemplet på svensk forskning specifikt fokuserad på kvicksilver och 
amalgam som gavs medial uppmärksamhet under den undersökta perio-
den. Tidigare studier fanns, men detta var den första svenska studien 
som tillkommit så att säga inom ramen för kontroversen. I och med den 
medieuppmärksamhet som ägnades åt Nylander och gruppens resultat 
etablerades på tidningssidorna sambandet mellan amalgamfyllningar 
och kvicksilver i hjärnor, liksom inandad ånga som den främsta meka-
nismen för kvicksilvret att ta sig från fyllningarna till kroppen. Dess-
utom etablerades Nylander och Friberg som nyckelaktörer. I egenskap av 
vetenskapligt råd hos Socialstyrelsen, hade Friberg figurerat med ett 
expertutlåtande till rättegången i Stenungsund, men det var först nu 
som han kom att förknippas med amalgamkontroversen i pressen. 

344 Erland Johansson och Ulf Lindh, »Distribution of Elements in Individual Blood 
Cells in Metabolic Disorders at the Cellular Level«, Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research Section B. Beam Interactions with Materials and Atoms 
12, nr 1 (1985): 170–72.

345 »Kvicksilver orsakar oral galvanism?«, Expressen, 4 februari 1985; Sören Löfven-
haft, »Svenska forskare: Kvicksilver kan orsaka oral galvanism«, Dagens Nyheter,  
4 juni 1985; Ola Säll, »Svenska forskare spårar samband. Kvicksilver bakom orala 
galvanismen«, Svenska Dagbladet, 3 juni 1985; Cajsa Malmström, »Forskare pekar 
på samband amalgam-oral galvanism«, Göteborgs-Posten, 5 juni 1985.
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 Uppsalagruppens forskningsresultat ifrågasattes och debatterades 
i  betydligt högre grad än SML:s.346 Likväl bidrog medieuppmärksam-
heten till att placera gruppens vetenskapliga företrädare Erland Johans-
son och Ulf Lindh i blickfånget tillsammans med den redan tidigare 
välkände Sten Olof Grönquist. Dessutom skulle gruppens fokus på nya, 
delvis oprövade, mätmetoder gå igen under 1990-talet i debatten om de 
två så kallade amalgamenheterna (se även kapitel 5). Vidare kopplade 
selenet än tydligare samman amalgamfrågan med miljöförstöring. Sam-
mantaget bidrog SML och Uppsalagruppen till att debatten om amal-
gamet fick ny fart, och till att amalgamets kvicksilver slutligen kom att 
betraktas som mindre hårt bundet än tidigare. Att det i någon mån läm-
nade fyllningarna och spreds i intilliggande vävnad hade varit känt 
länge, inte minst bland odontologer. Det som nu skedde var dels att 
inandad ånga kom i blickfånget som den främsta mekanismen, och att 
den här kunskapen inom ramen för den större kontroversen gick från att 
ha varit omdebatterad till att bli ett etablerat faktum. Mot bakgrund av 
SML:s resultat höll Socialstyrelsen enligt Svenska Dagbladet ett möte 
i  september 1985, där man med Sundbergs (som då bytt jobb från Riks-
försäkringsverket till Socialstyrelsen) ord »enades […] om att det finns 
ett samband mellan kvicksilverhalter i hjärna och amalgam«,347 dock inte 
mellan amalgam och andra kroppsliga åkommor. 
 Både SML:s och Uppsalagruppens resultat kommunicerades i dags-
pressen innan de publicerats i vetenskapliga tidskrifter. I den debatt som 
 fördes senar under 1985 ansågs det förfarandet beklagligt för att inte säga 
ohederligt. »Jag tycker att det är väldigt viktigt att forskningsdata först 
publiceras i vetenskapliga tidskrifter och att forskarna först därefter 
populariserar sina data.«, sade Kallus till Svenska Dagbladet i december.348

346 Staffan Skerfving, »Ett systematiskt analysfel«, Dagens Nyheter, 15 juni 1985; 
Erland Johansson och Ulf Lindh, »Kvicksilverfaran underskattas«, Dagens 
Nyheter, 29 juni 1985.

347 Ola Säll, »Socialstyrelsen svänger. Amalgam kan vara farligt«, Svenska Dagbladet, 
14 september 1985.

348 Holger Nilén, »Socialstyrelsen: 6 500 kan vara drabbade«, Svenska Dagbladet,   
9 december 1985.
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RISKEN FÖR FOSTERSKADOR

Under 1985 kom en del av diskussionen att handla om möjligheten att 
kvicksilver från amalgam passerar från gravida mödrar via livmodern till 
fostret och där orsakar skador. Inom toxikologin kände man till sådana 
risker, både vad gällde bly och metylkvicksilver. Missbildningar hos 
nyfödda hade varit vanligt i Minamata, och det var ett av de fenomen 
som studerats närmare i samband med att det och andra kvicksilver-
utsläpp utreddes.349 I Sverige hade gravida redan innan tandvårdsförsäk-
ringen infördes 1974 erbjudits gratis tandvård och lagning med amalgam 
via den så kallade mödratandvården, en del av den allmänna sjukvårds-
försäkringen.350 
 På våren 1985 utspelade sig en märklig historia, som involverade 
 Hanson, Kallus, Socialstyrelsens generaldirektör Barbro Westerholm och 
rektorn för Lunds universitet, läkaren Håkan Westling. I januari skrev 
Westerholm och Kallus till Lunds universitet, med anledning av en skri-
velse som inkommit från en tandläkare i Lund, för att »få närmare infor-
mation om den aktuella verksamheten vid zoofysiologiska institutionen, 
bl a om dess syfte, dess uppläggning, dess omfattning och om den veten-
skapliga dokumentation som ligger till grund för […] docent Hansons 
verksamhet vad avser kliniska mätningar på människa«.351 I Lund inhäm-
tade Westling yttranden i frågan från Zoofysiologiska institutionen samt 
de medicinska och odontologiska fakulteterna. De två sistnämnda var 
starkt kritiska till Hansons mätningar. Rektorn bilade samtliga yttranden 
i sitt svar till Socialstyrelsen, och sade sig dela de kritiska ståndpunkter-
na.352 Den 20 mars skickade Kallus samtliga yttranden till Mats Hanson, 

349 Landell, Fågeldöd, fiskhot, kvicksilver, 84–84; John Robert McNeill, Någonting   
är nytt under solen. Nittonhundratalets miljöhistoria, övers. Margareta Eklöf, 2:a 
uppl. (Stockholm: SNS, 2011), 162–63; Masazumi Harada, »Minamata Disease. 
Methylmercury Poisoning in Japan Caused by Environmental Pollution«,  
Critical Reviews in Toxicology 25, nr 1 (1995): 1–24.

350 SOU 1965:4, Tandvårdsförsäkring, 59.

351 Barbro Westerholm och Thomas Kallus till Lunds universitet, »Socialstyrelsen 
har från folktandvården i Lund mottagit bilagda skrivelse bestående av 
mät protokoll beträffande kvicksilverhalten i utandningsluft hos en enskild 
individ«, 11 januari 1985, HS5 Byrån för tandvård, doss. 555, Socialstyrelsens arkiv. 
Brevet från tandläkaren: Jaan Peetre till Socialstyrelsen, »Refererande till 
telefonsamtal 841116 med Erling Böhlin översänder jag härmed fotostatkopia av 
aktuella mätprotokoll från Docent Mats Hanson«, 19 november 1984, HS5 Byrån 
för tandvård, doss. 555, Socialstyrelsens arkiv.

352 Håkan Westling till Socialstyrelsen, »Remiss: Skrivelse från socialstyrelsen 
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och meddelade kort att »Socialstyrelsen delar anmälarens och Universi-
tetets i Lund synpunkter, men avstår från vidare åtgärd i samman-
hanget«.353 
 Här hade det hela kunnat sluta, men dagen efter anlände ytterligare 
ett oroligt brev till Socialstyrelsen.354 Till brevet var bilagd en artikel 
som Hanson skrivit i barnmorsketidskriften Jordemodern, där han var-
nade för att utföra amalgamarbeten på gravida och rekommenderade 
gravida att äta selen och olika vitaminer.355 Redan dagen därpå skrev 
Westerholm och Kallus till Lunds universitet och krävde åtgärder. 
»Social styrelsen förfogar över ett antal handlingar från docent Hanson, 
där institutionens brevpapper har använts i samtliga fall«, skrev de bland 
annat.356 Det var ett direkt svar på något som Hansons prefekt skrivit 
i  svaret på den förra skrivelsen, nämligen att Hanson i allmänhet skötte 
sina amalgam- och kvicksilverefterforskningar utanför institutionens 
hägn, men att han av misstag någon gång råkat använda institutionens 
brevpapper.357 Det kan tyckas trivialt, men är i själva verket helt essenti-
ellt när gränsen mellan legitim och icke-legitim vetenskaplig kommuni-
kation står på spel. Logotyper på brevpapper är i detta sammanhang en 
symboliskt viktig markör: de lånar åt innehållet den status och legiti-
mitet som tillskrivs den synbara avsändaren, i det här fallet Zoofysio-
logiska institutionen, och än viktigare Lunds universitet. 

1985-01-11 till Lunds universitet med anledning av docent Hansons verksamhet 
vad avser mätning av kvicksilverhalten hos enskild individ«, 13 februari 1985,  
HS5 Byrån för tandvård, doss. 555, Socialstyrelsens arkiv.

353 Thomas Kallus till Mats Hanson, »Angående Eder verksamhet vad avser 
mätning av kvicksilverhalten hos enskild individ«, 20 mars 1985, HS5 Byrån   
för tandvård, doss. 555, Socialstyrelsens arkiv.

354 Lena Hofmann till Thomas Kallus, »Hej! Jag gick kurs för Dig i höstas och 
därför var du den förste som jag kom att tänka på när en gammal barnmorska 
visade mig denna artikel i deras fackliga tidning«, 7 mars 1985, HS5 Byrån för 
tandvård, doss. 555, Socialstyrelsens arkiv.

355 Mats Hanson, »Fosterskadande effekter av kvicksilver«, Jordemodern 98, nr 3 
(1985): 74–75.

356 Barbro Westerholm och Thomas Kallus till Lunds universitet, »Docent Mats 
Hansons verksamhet vid zoofysiologiska institutionen, Lunds Universitet«,   
21 mars 1985, HS5 Byrån för tandvård, doss. 555, Socialstyrelsens arkiv.

357 Anders Edström, »Skrivelse från Socialstyrelsen 1985-01-11 till Lunds Universitet 
med anledning av doc. Hansons verksamhet vad avser mätning av kvicksilver-
halten hos enskild individ«, 28 januari 1985, HS5 Byrån för tandvård, doss. 555, 
Socialstyrelsens arkiv.
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 För det var till Lunds universitet, inte till institutionen, som skri-
velsen riktades. Kärnan för Westerholm och Kallus var att det Hanson 
sysslade med gav intryck av att vara sanktionerat av universitetet. Det 
var dessutom inte längre fråga om det klart avgränsade »mätningar av 
kvicksilverhalt på enskild individ«, utan om det mer vittfamnande »Mats 
Hansons verksamhet vid Zoofysiologiska institutionen«. Brevet avsluta-
des med en tydlig uppmaning till universitetet:

Ur styrelsens synpunkt vore följande handläggning att föredraga:  
Med den höga, internationella expertis som Lunds Universitet förfogar 
över inom såväl kvicksilverforskning som odontologi göres en värdering 
av docent Hansons slutsatser av den refererade litteraturen. Lunds 
Universitet publicerar sina synpunkter i barnmorskornas tidskrift 
»Jordemodern«. Socialstyrelsen emotser en kopia av utlåtandet och står 
naturligtvis till förfogande för konsultationer. En skyndsam hand-
läggning av ärendet är nödvändig.358

 
Det är tydligt att Hanson var en nagel i ögat när Socialstyrelsen riktade 
den här typen av uppmaningar till ett lärosäte. Det handlade inte bara 
om »den ängslan och oro som tidvis medfört en stor arbetsbelastning för 
Socialstyrelsen, orsakad av docent Hansons verksamhet«,359 utan lika 
mycket om att bevaka sina domäner och sin legitimitet att definiera sin 
verksamhet. 
 »Jag förstår att detta med kvicksilver i amalgam är ett problem för Er 
och jag är säker på att de sakkunniga personer som kan finnas inom uni-
versitetet gärna ställer upp på olika sätt«, skrev Westling i sitt syrliga 
svar, och meddelade att: »Universitetet som sådant bedömer inte konse-
kvenserna av enskilda forskares publikationer; ej heller kommer ’univer-
sitetet’ att publicera några synpunkter i någon tidskrift.«360 Socialstyrel-
sens försök att styra informationen gick bet. Den besynnerliga historien 
nådde också pressen två månader senare, då till exempel Göteborgs- 
Tidningen rapporterade om hur Westerholm »[gick] till storms mot 
Lunda- docenten«.361 Den här episoden blev för antiamalgamrörelsen en 
attack på fri forskning, och en symbol för vad man uppfattade som 

358 Westerholm och Kallus till Lunds universitet, »Docent Mats Hansons verksam-
het«, 21 mars 1985.

359 Ibid.

360 Håkan Westling till Barbro Westerholm, »Bästa Barbro«, 29 mars 1985, HS5 
Byrån för tandvård, doss. 555, Socialstyrelsens arkiv.

361 »Hon går till storms mot Lunda-docenten«, Göteborgs-Tidningen, 27 maj 1985.



143

myndig heternas försök att sätta munkavle på obekväma forskare för att 
tysta ner sanningen. Det kan vara värt att påpeka att det Hanson publi-
cerade i Jordemodern inte var forskning, det rörde sig i stället om en kort 
redogörelse för ett urval av källor som dels behandlade kvicksilver hos 
människa generellt, dels antydde fosterskadande effekter av amalgam. 
 Det var alltså under smått turbulenta former som amalgam och foster-
skador nådde rikspressen under våren 1985. Utöver Hanson, som äv en 
i  denna fråga blev den tongivande aktören, var det Nylander och Friberg 
vid SML som stod i centrum, i egenskap av erkänd kvicksilver- och 
metalltoxikolog (Friberg) och forskare bakom sambandet mellan amal-
gamfyllningar och oorganiskt kvicksilver i hjärnan (bägge). I Afton-
bladets uppslag den 22 maj, som bar rubriken »Gravid? Se upp för tand-
läkar en!«, sade Hanson: »Vi kan inte vänta på bevis. Det finns en risk och 
då är en varning befogad.«362 I texten underströks att det fanns få under-
sökningar som undersökt sambandet mellan amalgam och fosterskador 
och att de som fanns hade många brister. Samtidigt påpekades att 
 Minamata-katastrofen kretsat kring just missbildade barn där mödrar 
ätit kvicksilverbemängd fisk. Påtryckningar om utredningar och förbud 
från amalgamkritiska yrkesverksamma och politiker i andra länder 
frammanade bilden av ett internationellt alltmer accepterat problem, 
och forskningen om kvicksilverhalter i hjärna vid SML anfördes som 
understöd. Både Nylander och Friberg fick komma till tals. Bägge under-
strök att bevis för fosterskador saknades. Nylander manade gravida till 
försiktighet medan Friberg var lite mer avvaktande: »Vi vet att kvick-
silver och bly tränger in i moderkakan och kan påverka fostret. Därför 
bör gravida utsättas så lite som möjligt för dessa ämnen. Att gå ut med 
allmänna rekommendationer som gäller gravida och amalgam efter vad 
vi hittills vet skulle jag dock inte göra. Det skulle i så fall innebära att 
inga kvinnor i fruktsam ålder borde få amalgam.«
 I november anordnades vid den årliga tandläkarstämman i Älvsjö ett 
hastigt sammansatt symposium om amalgam och kvicksilver. Pressen 
intresserade sig för symposiet, såväl inför som efter stämman; både  att 
det utannonserats och ägt rum gavs nyhetsvärde. I flertalet rapporter 
inför och från mötet intervjuades Friberg. Han tyckte då alltjämt att 
amalgam som fyllningsmaterial torde vara tämligen riskfritt, men 
uttryckte större försiktighet kring graviditet och fosterskador. Afton-
bladet citerade Friberg från själva symposiet: »Det finns i dag inget skäl 

362 Ann-Cathrine Carlsson, »Gravid? Se upp hos tandläkaren!«, Aftonbladet,   
22 maj 1985.
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att generellt avråda tandläkare från att använda amalgam. Inte heller att 
låta allmänheten tro att vi står inför ett stort folkhälsoproblem. […] Men
foster är särskilt känsliga. Det är därför tveksamt om man ska göra 
omfattande amalgamarbeten på gravida kvinnor.«363

 I den ovan nämnda Aftonbladet-artikeln meddelades att: »Idag har 
många börjat tänka om.« Det var ett antagande som fick brett fäste 
under året, ett antagande som kopplades till de nya forskningsrön som 
presenterats och till expertuttalanden liknande Fribergs om gravida. 
Dessutom kopplades det till två nya befattningshavare på Socialstyrel-
sen. Maj-Britt Sandlund tog över som generaldirektör efter Westerholm 
och Sundberg blev ny chef för tandvårdsbyrån. I samband med detta 
blev han också styrelsens talesperson i amalgamfrågan i stället för den 
föredragande tandläkaren Kallus. Dessa nya representanter uppfattades 
som mer dialogvänliga och mindre kallhamrat byråkratiska än sina före-
trädare.364 

ODONTOLOGISK TOXIKOLOGI: EN NY   
PROFESSUR I KONTROVERSENS SPÅR

Redan 1983 hade Odontologiska fakulteten vid Karolinska Institutet 
föreslagit för lärosätets konsistorium att en professur i kariologi (läran 
om karies) inför en kommande pensionsavgång skulle omvandlas till en 
professur i det nykomponerade ämnet odontologisk toxikologi. Som 
bakgrund angavs det faktum att tandvården använde sig av flertalet 
material med »potentiellt toxiska effekter«, samt att »[e]n intensiv debatt 
har blossat upp i specialistkretsar och även i riksdagen rörande even-
tuella skadliga effekter av sådana material«. Den snabba utvecklings-
takten spåddes leda till en stadig ström av nya material som alla skulle 
behöva genomgå vetenskapligt adekvat toxikologisk bedömning. En 
sådan verksamhet skulle enligt förslagsställarna vara väl placerad vid 
Karolinska Institutet, eftersom lärosätet var nationellt ledande när det 
gällde toxikologisk utbildning och forskning, samt att det »[s]edan några 
år tillbaka finns […] ett miljömedicinskt centrum, som avses fungera som 
en kunskapsbank och som ett samordningsorgan för toxikologisk forsk-
ning av betydelse för miljön.« Det nya ämnet beskrevs på följande vis:

 

363 Idem., »Expert: fortsätt använda amalgam«, Aftonbladet, 15 november 1985.

364 Se vidare kapitel 8. 
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Området behandlar hur människokroppen reagerar vid kontakt med 
potentiellt toxiska material och ämnen, som är avsedda att användas  
i tandvården och tandhälsovården, samt hur kroppens reaktioner skall 
kunna förutses och förebyggas.365

Dessutom skulle i forskningsuppgifterna ingå att utföra »riskbedöm-
ning avseende befolkning, patienter och i vården engagerad personal.« 366 
Utvecklingen av en tillämpad toxikologi med tydliga myndighetskopp-
lingar och stark inriktning på att möta samhällsutmaningar, blev i mötet 
med den intensiva utvecklingen och debatten på odontologins område 
till idén om det nya ämnet odontologisk toxikologi.
 Landets övriga odontologiska fakulteter uttalade sig i ett gemensamt 
remissyttrande avvisande till förslaget, med motiveringen att detta kun-
skapsstoff redan gavs adekvat behandling inom ämnet odontologisk 
 teknologi vid landets lärosäten, och att det därför inte var motiverat att 
minska på resurserna i det odontologiskt viktiga ämnet kariologi.367 
Socialstyrelsen däremot, ställde sig positiva till förslaget, liksom Medi-
cinska forskningsrådet.368 
 När pensionsavgången blev verklighet i juni 1985 aktualiserades frå-
gan på nytt, och efter tillstyrkan från Utbildningsdepartementet och 
Universitets- och högskoleämbetet ledigförklarades och utannonserades 

365 Odontologiska fakulteten, Karolinska institutet till Konsistoriet, Karolinska 
institutet, »Ang prövning enl HF 19 kap 22 § av professur i cariologi (L 24–26)«, 
20 februari 1983, Universitetsförvaltningens och medicinska fakultetens arkiv, 
F1A Diarieförda handlingar, vol. 438, Karolinska Institutets arkiv, även citaten  
i föregående stycke.

366 Ibid., samtliga citat i referatet återfinns på sidan 2.

367 Odontologiska fakulteterna i Göteborg, Malmö och Umeå till Universitets-  
och högskoleämbetet, »Prövning enligt 19 kap 22 § av två tjänster som professor  
i cariologi respektive protetik vid Karolinska institutet«, 29 september 1983, 
Universitetsförvaltningens och medicinska fakultetens arkiv, F1A Diarieförda 
handlingar, vol. 453, Karolinska Institutets arkiv.

368 Medicinska forskningsrådet till Universitets- och högskoleämbetet, »Prövning 
enligt 19 kap 22 § av två tjänster som professor i cariologi respektive protetik   
vid Karolinska institutet«, 31 oktober 1983, Universitetsförvaltningens och 
medicinska fakultetens arkiv, F1A Diarieförda handlingar, vol. 438, Karolinska 
Institutets arkiv; Socialstyrelsen, Tandvårdsbyrån till Universitets- och 
högskoleämbetet, »UHÄ har 1983-07-18 anhållit om socialstyrelsens synpunkter 
på inkommet förslag från fakultetsnämnden vid odontologiska fakulteten   
i Stockholm att en professur i kariologi i samband med s k omprövning 
omvandlas till en professur i odontologisk toxikologi«, 24 oktober 1983, 
Universitetsförvaltningens och medicinska fakultetens arkiv, F1A Diarie - 
förda handlingar, vol. 453, Karolinska Institutets arkiv.
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tjänsten som professor i odontologisk toxikologi i oktober 1986.369 Två 
personer sökte tjänsten, och i diskussionerna kring deras respektive 
meriter ställdes spänningarna i sammansmältningen mellan odontologi 
och toxikologi i blixtbelysning. Forskningsmässigt representerade de två 
kandidaterna två helt olika profiler. Jan Ekstrand (f. 1946) hade främst 
vigt sin forskning åt fluorets toxiska effekter och förflyttningar i orga-
nismen. K Sune Larsson (1931–2013) hade i stället rört sig mellan olika 
toxikologiska fält. Han hade framför allt ägnat sig åt teratologiska effek-
ter av olika ämnen, samt varit anlitad i internationella toxikologiska 
riskbedömningssammanhang, bland annat på uppdrag av WHO. De var 
båda tandläkare i grunden, och eftersom professuren dessutom var för-
enad med tjänst som övertandläkare kom den kliniska erfarenheten 
i  fokus, ett område där kandidaterna också framstod som mycket olika 
varandra. Av de tre sakkunniga som sattes att bedöma ansökningarna var 
två – Hans Tjälve och Lennart Dencker – professorer i toxikologi. Den 
tredje var den redan välbekante norske odontologen Ivar Mjør. De båda 
toxikologerna förordade Larsson, med motiveringen att dennes tydligare 
toxikologiska förankring och erfarenhet av riskbedömningar överskug-
gade hans anmärkningsvärt begränsade kliniska kompetens som tand-
läkare.370 Mjør gjorde en rakt motsatt bedömning, enligt vilken Larssons 
brist på klinisk kompetens gjorde honom obehörig för tjänsten oavsett 
övriga meriter.371 Formellt svarade hans dokumenterade erfarenheter 
heller inte upp mot de krav på klinisk kompetens som anmodats av 
Social styrelsen i fråga om befattningen som övertandläkare.372 Det blev 

369 »Karolinska institutet ledigförklarar en tjänst som professor i odontologisk 
toxikologi«, 27 oktober 1986, Universitetsförvaltningens och medicinska 
fakultetens arkiv, F1A Diarieförda handlingar, vol. 453, Karolinska Institutets 
arkiv.

370 Hans Tjälve, »[Sakkunnigutlåtande]«, 8 maj 1987, Universitetsförvaltningens  
och medicinska fakultetens arkiv, F1A Diarieförda handlingar, vol. 453, 
Karolinska Institutets arkiv; Lennart Dencker, »[Sakkunnigutlåtande]«,   
12 maj 1987, Universitetsförvaltningens och medicinska fakultetens arkiv, F1A 
Diarieförda handlingar, vol. 453, Karolinska Institutets arkiv.

371 Ivar Mjør, »[Sakkunnigutlåtande]«, 12 maj 1987, Universitetsförvaltningens och 
medicinska fakultetens arkiv, F1A Diarieförda handlingar, vol. 453, Karolinska 
Institutets arkiv.

372 Socialstyrelsen, Tandvårdsbyrån till Odontologiska fakulteten, Karolinska 
institutet, »Förfrågan om kompetenskrav vid uppdrag som övertandläkare 
förenat med tjänst som professor i kliniskt ämne som inte är odontologisk 
specialitet« 24 april 1987, Universitetsförvaltningens och medicinska fakultetens 
arkiv, F1A Diarieförda handlingar, vol. 453, Karolinska Institutets arkiv.
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likväl Larsson som i juni 1987 erbjöds tjänsten.373 Konkurrenten Ekstrand 
överklagade beslutet, men utan framgång.374 Den 1 april 1988 tillträdde så 
K Sune Larsson som Sveriges (och, såvitt jag kunnat utröna, världens) 
första professor i odontologisk toxikologi. 
 I professorsärendet rymdes mycket av den rent epistemiska betydelse 
som kontroversen hade. Elektrokemiska fenomen i munhålan och de fri-
sättningar av metaller som dessa ledde till hade länge varit ett företrä-
desvis inomprofessionellt tandläkar- och odontologiproblem, men i och 
med uppmärksamheten och de diskussioner som förts hade dessa kopp-
lats till sjukdomar och negativa effekter på hela kroppen. Det hade förr 
varit ett problem som tandläkarvetenskapen själv kunnat hantera, men 
nu hade det blivit ett problem som krävde en annan kompetens. I denna 
ingick erfarenhet av och metoder för att bedöma och värdera risker 
i  samband med miljöpåverkan från tungmetaller och andra ämnen. Det 
faktum att Larsson fick tjänsten trots avsaknaden av formellt tillräcklig 
klinisk erfarenhet, vittnar om hur angeläget det ansågs att få in toxiko-
logisk kunskap och riskbedömningskompetens i den odontologiska 
forskningen. Kontroversen ritade om gränserna.

PATIENTEN SIN EGEN EXPERT: LEK-   
UTREDNINGEN, TANDVÅRDSSKADEFÖRBUNDET 
OCH DEN TILLFÖRLITLIGA KUNSKAPEN

I och med inriktningen mot kvicksilver omformades kontroversen på 
flera avgörande sätt. Turerna kring Hanson inledde denna process, och 
rättegången i Stenungsund illustrerade vad som stod på spel, både i kon-
troversen i stort och i dess omvandling. Fokusförflyttningen mot kvick-

373 Odontologiska fakulteten, Karolinska institutet, »Tillkännagivande ang tjänst 
som professor i odontologisk toxikologi tillika övertandläkare vid Karolinska 
institutet«, 10 juni 1987, Universitetsförvaltningens och medicinska fakultetens 
arkiv, F1A Diarieförda handlingar, vol. 453, Karolinska Institutets arkiv.

374 Jan Ekstrand till Utbildningsdepartementet, 16 juni 1987, »Undertecknad 
önskar härmed anföra besvär beträffande tillsättningen av tjänst som professor i 
odontologisk toxikologi tillika övertandläkare vid Karolinska institutet«, 
Universitetsförvaltningens och medicinska fakultetens arkiv, F1A Diarieförda 
handlingar, vol. 468, Karolinska Institutets arkiv; Rektorsämbetet, Karolinska 
Institutet, »Utbildningsdepartementets remiss 1987-07-03, med anledning av 
besvär anfört av docent Jan Ekstrand, över tjänsteförslagsnämndens beslut 
1987-05-20 att till professuren i odontologisk toxikologi tillika övertandläkare 
vid Karolinska institutet föreslå K Sune Larsson«, 30 november 1987, Universi-
tetsförvaltningens och medicinska fakultetens arkiv, F1A Diarieförda hand-
lingar, vol. 453, Karolinska Institutets arkiv.
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silvret fortsatte emellertid, och fullbordades på många sätt i och med 
rapporten Kvicksilver/amalgam hälsorisker.375 Den expertgrupp som för-
fattade rapporten tillsattes av Socialstyrelsen i december 1985, och antog 
vid sitt första sammanträde namnet LEK-utredningen, där LEK stod för 
»LågdosEffekter av Kvicksilver«. Särskilt tongivande för hur utrednings-
uppdraget och dess utfall ramades in och förstods i offentliga samman-
hang blev Friberg. Liksom utredningens sammansättning och tydliga 
inriktning, förkroppsligade kvicksilverexperten Friberg kontroversens 
fokusförflyttning och epistemiska förskjutning från odontologins till all-
mänmedicinens och toxikologins domäner. I LEK-utredningen ingick 
dessutom Mats Hanson, i egenskap av Tandvårdsskadeförbundets repre-
sentant. Förbundet hade under 1980-talets första år byggt upp en allt 
större organisation och medlemsbas, utvecklat effektiva påverkans-
strategier lokalt och nationellt, och därigenom blivit en tongivande 
aktör både medialt och politiskt. 
 Under Tandläkarstämman i Älvsjö i november 1985 hölls ett sympo-
sium om kvicksilverrisker i tandvården. Det var vid detta symposium, 
enligt ett tidningsreferat hastigt tillkallat med anledning av »den senaste 
tiden nya forskningsresultat och debatt om amalgamet«, som nyheten 
om Socialstyrelsens nya expertgrupp meddelades.376 Den nyheten lan-
dade alltså mitt i de berättelser som tecknats ovan: andra tandlagnings-
material, särskilt plastkompositer, diskuterades i termer av att kunna 
ersätta amalgamet; den svenska forskningen om kvicksilverpåverkan 
från amalgam hade intensifierats och rönt stor uppmärksamhet, samti-
digt som frågan om eventuella risker för fosterskador hamnat i fokus 
och orsakat spänningar mellan Socialstyrelsen och delar av universitets-
sektorn; Socialstyrelsen hade utbildat hänvisningstandläkare, utarbetat 
vårdprogram och föreslagit kontrollåtgärder, enats om att kvick-
silverånga via inandningsluft togs upp och lagrades i hjärna och andra 
organ, samt fått nya talespersoner i amalgamfrågan. Journalister i  riks-
pressen såg utredningen som en naturlig fortsättning på den ut veckling 
man redan innan tyckte sig ha observerat. I Svenska Dagbladet presente-
rades gruppen sålunda på följande vis: 

375 Socialstyrelsen, Kvicksilver/amalgam hälsorisker. Rapport från Socialstyrelsens 
expertgrupp med uppgift att utreda effekter av lågdosexponering för kvicksilver, 
Socialstyrelsen redovisar, 1987:10 (Stockholm: Allmänna förlaget, 1987).

376 Ola Säll, »Kvicksilverrisker i amalgam utreds«, Svenska Dagbladet, 15 november 
1985.
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I somras fastslog socialstyrelsen med nya generaldirektören Maj-Britt 
Sandlund i spetsen, att det finns ett samband mellan kvicksilverhalt i 
hjärnan och amalgamfyllningar. Däremot kunde man inte fastställa ett 
samband mellan kvicksilverläckage från amalgam och kroppsliga besvär. 
Expertgruppen skall utreda om »synnerligen små mängder« kan tänkas 
ge kliniska symptom.377

Förhoppningarna på den nya expertgruppen var att den skulle kunna få 
fram svar i dessa frågor, och få till ett avslut på konflikten.
 Kort efter det att utredningsuppdraget offentliggjorts, meddelades 
gruppens sammansättning. Till ordförande utsågs Per-Olof Lundberg, 
professor i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Gruppens 
sammansättning vittnar om den rekonfiguration frågan genomgått 
sedan kontroversens tidiga år, då den orala galvanismen hanterades som 
ett nära nog uteslutande odontologiskt problem. Av totalt åtta leda-
möter var sex – ordförande Lundberg inräknat – läkare och medicine 
doktorer. Av dessa hade i sin tur fyra specialiserat sig inom miljö- eller 
yrkesmedicin och metalltoxikologi. Glantz var gruppens enda odon-
tolog. En annan omständighet, som illustrerar hur frågan både breddats 
och blivit allt angelägnare, var att Tandvårdsskadeförbundet ombads 
utse en egen representant. För detta uppdrag valdes som sagt Hanson, 
som då varit ordförande i drygt ett år.
 Utredningens uppdrag var att »mot bakgrund av den debatt, som förts 
de senaste åren i Sverige och vissa andra länder angående riskerna med 
kvicksilver från amalgam både för patienter och tandvårdspersonal, […] 
utreda eventuella risker vid lågdosexponering för kvicksilver samt där-
vid särskilt belysa kvicksilvereffekter inom tandvården«.378 I anslutning 
till detta efterfrågade Socialstyrelsen svar på åtta mer specifika fråge-
ställningar, vilka samtliga återgavs och besvarades i slutrapporten.379 
Samtliga var frågor som aktualiserats inom den samtida debatten, inte 
minst i rikspressen. Det handlade om alternativa tandlagningsmaterial, 
påverkan på kroppen av små doser kvicksilver från amalgam och möjlig-
heten att bli frisk genom att byta ut amalgam. Noterbart är att ingen 

377 Holger Nilén, »Åtta män undersöker amalgamets farlighet«, Svenska Dagbladet, 
21 december 1985.

378 Socialstyrelsen, Kvicksilver/amalgam hälsorisker, 15.

379 »PM beträffande expertgrupp med uppgift att utreda eventuella risker vid 
lågdosexponering för kvicksilver samt att därvid särskilt belysa kvicksilver-
effekter inom tandvården«, 9 december 1985, HS5 Byrån för tandvård, F4 
Handlingar rörande LEK-utredning, vol.1, Socialstyrelsens arkiv.



150

fråga kretsade kring eventuella fosterskador orsakade av moderns amal-
gam. Detta blev dock ändå en viktig del i slutrapporten och i expert-
gruppens rekommendationer. Utöver kartläggning och utredning, angav 
frågorna en framtidsorienterad inriktning. Mot bakgrund av vad man 
kom fram till, skulle man föreslå åtgärder och riktlinjer för styrelsens 
agerande och för utvärdering av alternativa material. 
 Gruppen sammanträdde tolv gånger mellan den fjärde februari 1986 
och den fjortonde maj 1987. Vid sitt första sammanträde enades gruppen 
om en tidsplan och ett arbetssätt. Elva generella utredningsrubriker, 
vilka senare i lätt modifierad form återkom som kapitelrubriker i slut-
rapporten, presenterades och fördelades mellan gruppens ledamöter. 
Hanson gavs ensamt ansvar för kapitlet om allergi mot kvicksilver och 
mot dentala material generellt. Vidare bestämdes att han skulle bistå 
Friberg och Glantz vid utarbetandet av kapitel om miljöexponering för 
kvicksilver respektive exponering för kvicksilver från amalgam.380 
Externa experter tillfrågades dessutom löpande för att bistå vid utfor-
mandet av kapitel och avsnitt där gruppen inte ansåg sig själva besitta 
rätt kompetens. Sålunda kom till exempel Magnus Nylander att kredite-
ras som medförfattare till kapitel sex, »Frisättning och upptag av metal-
lisk kvicksilverånga från amalgam«, och kapitel 19, »Kvicksilver i tand-
vårdspersonalens arbetsmiljö«. Expertgruppen bjöd också vid några 
tillfällen in forskare och kliniker för att presentera sina erfarenheter 
och rön. Nylander fanns med bland dessa, liksom bland andra även Upp-
salagruppens Grönquist, Lindh och Johansson. 

Utredningens slutsatser

Den färdiga rapporten presenterades i maj 1987. Det var en ganska 
 kortfattad och teknisk text, med korta kapitel om många aspekter av 
problemet. Förutom sådant som metoder för att mäta och analysera 
kvick silverhalter i mänskligt biologiskt material, symptom vid och 
diagnosti cering av kvicksilverförgiftning, frisättning av kvicksilver från 
amalgam och statistiska samband mellan amalgam och sjukdom, 
behandlades i separata kapitel även alternativa material, selen och dess 
koppling till kvicksilverförgiftning, oral galvanism som begrepp och 
fosterskador. Dessutom lämnades förslag på framtida åtgärder och forsk-

380 »Protokoll fört vid sammanträde med expertgruppen för lågdosexponering av 
kvicksilver den 4 februari 1986 på Neurologiska kliniken, Akademiska sjuk-
huset«, 4 februari 1986, HS5 Byrån för tandvård, F4 Handlingar rörande 
LEK-utredning, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv.
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ning, i enlighet med direktiven. Utöver att förslagen inför framtiden 
presenterades i slutet av rapporten, fanns ingen uppenbar disposition 
efter vilken kapitlen ordnats. 
 Symptombilden vid kvicksilverförgiftning var enligt rapporten 
mesta  dels generell och ospecifik, där generell innebar vanligt förekom-
mande hos befolkningen i stort, och ospecifik avsåg frånvaron av sär-
skilda symptom eller symptomkombinationer som entydigt indikerade 
förgiftning. Det konstaterades att frisättning av kvicksilver från amal-
gam ägde rum, och att det kunde antas höja kvicksilverhalten i urin 
(U-Hg). Samtidigt slog rapportförfattarna fast att en betydande margi-
nal förelåg mellan de halter som upptogs från amalgam och de halter 
som visats farliga. Detta glapp utgjorde på samma gång en betryggande 
säkerhetsmarginal och en källa till osäkerhet. När utredningen beskrev 
det ideala diagnosförfarandet vid kvicksilverförgiftning, skrev de att 
U-Hg under tio mikrogram per liter talade emot diagnosen, medan vär-
den på 50 mikrogram per liter eller mer talade för: »Det finns med andra 
ord ett stort intervall där bestämningarna inte hjälper särskilt mycket.«381 
Vad de dock ansåg sig berättigade att anta var att om det fanns effekter 
vid ännu lägre doser, borde dessa vara både lindrigare och ovanligare än 
vid högre exponeringsgrad. Sammantaget ledde detta till att utred-
ningen, med en vida spridd och citerad formulering, menade att »[e]fter-
som kvicksilverexponeringen från amalgam är låg, bör antalet patienter 
med kvick silverorsakade symtom vara mycket lågt, i själva verket vet vi 
inte om sådana fall […] existerar«.382 
 Ett specialfall utgjorde, i utredningens ögon, skador på foster. Ut re-
darna ansåg det klarlagt att metylkvicksilver passerade från exponerade 
mödrar till fostret och kunde orsaka skador. När det gällde inandad ånga 
av oorganiskt kvicksilver, vilket var det som var aktuellt i amalgam-
sammanhang, var kunskapsläget mer osäkert. Djurstudier indikerade att 
kvicksilver kunde ansamlas i levern hos foster vars mödrar exponerats 
för kvicksilverånga. Hos tandvårdspersonal hade studier funnit förhöjda 
halter kvicksilver i moderkakan jämfört med en kontrollgrupp. Där-
emot tycktes det inte finnas någon skillnad vad gällde kvicksilverhalt 
i  blod (B-Hg) mellan barn till tandvårdspersonal och kontrollgrupper. 
Utredningen fann heller inga studier som visat något samband mellan 
amalgam i munnen och missbildningar eller andra mätbara skador på 

381 Socialstyrelsen, Kvicksilver/amalgam hälsorisker, 22.

382 Ibid., 24.
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foster eller nyfödda. Risken för fosterskador var således, givet LEK- 
utredningens underlag och resonemang, helt teoretisk.
 Ett kapitel ägnades åt alternativa fyllningsmaterial. Olika typer av 
guldlegeringar ansågs överlägsna amalgamet både vad gäller hållfasthet 
och biologisk kompatibilitet, men samtidigt alltför dyra för att ersätta 
det. Det var plastkompositerna som framstod som de mest lovande kan-
didaterna, men dessa menade man ännu var otillräckligt utvecklade och 
testade. På många sätt liknade den situation utredningen målade upp 
den som rått för amalgamet hundra år tidigare: det fanns en uppsjö av 
olika kompositmaterial med olika sammansättning och olika egen-
skaper, och dessa förändrades snabbt. De biologiska egenskaperna var 
dåligt eller inte alls kända, och utredningen noterade också att »[m]ånga 
beståndsdelar är i ren form kända för sin toxicitet«.383 Utredningen beto-
nade dessutom att »[d]en kliniska hanteringen är av utomordentlig 
 betydelse för kvaliteten på fyllningarna«. Materialen ansågs i allmänhet 
inte kunna användas till lagningar som skulle belastas vid tuggning. När 
Tandvårdsskadeförbundet-anknutna eller andra amalgamkritiska tand-
läkare förordat kompositer som alternativ till amalgam, hade just hante-
ringen varit den springande punkten. Med rätt förfarande, menade de, 
kunde kompositerna fås att härda tillräckligt för att motstå tuggnings-
tryck. LEK-utredningen ansåg i alla händelser att kompositerna verkade 
ha framtiden för sig: »Materialtypen är emellertid under snabb utveck-
ling och det finns därför goda förhoppningar om utveckling av material 
med bättre mekaniska egenskaper.«384

 Utredningen konstaterade på ett ställe att amalgam var »ett ur toxi ko-
logisk synvinkel olämpligt tandfyllnadsmaterial«, och förslog därför att 
Socialstyrelsen skulle »stimulera utvecklingen av nya tandfyll nads-
material, som är tekniskt och biologiskt/toxikologiskt tillfred stäl-
lande«.385 Så snart sådana material utvecklats, ansåg gruppen att amal-
gamet skulle avvecklas. Dessutom ansåg man alltså att Socialstyrelsen 
borde »avråda från omfattande amalgamarbeten under graviditet«.386 På 
ett övergripande plan kom utredningen likväl som sagt fram till att det 
inte fanns något vetenskapligt stöd för uppfattningen att amalgam-
fyllningar kan orsaka kvicksilverförgiftning hos bärare. 

383 Ibid., 49.

384 Ibid.

385 Ibid., 26.

386 Ibid.
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 Det ställningstagandet gjorde att Hanson inte ansåg sig kunna stå 
bakom utredningens slutsatser. Han utvecklade sina ståndpunkter i ett 
särskilt reservationsyttrande som trycktes tillsammans med huvud-
rapporten.387 Här beskrev han hur han, som han upplevt det, blivit 
utmanövrerad från utredningsarbetet, och hur de övriga ledamöterna 
blundade för den sanning som de många patienterna vittnade om. 

Tandvårdsskadeförbundets enkätundersökning   
och patientvittnesmålets epistemiska betydelse   
i LEK-utredningen

En av de frågor Socialstyrelsen ställde till utredningen handlade om att 
bedöma förekomsten av tillförlitligt dokumenterade fall. Den frågan var 
också central i konflikten mellan Hanson och utredningsmajoriteten, 
där skillnader i synen på kunskap blev tydliga. Mer precist handlade det 
om hur patienters berättelser och upplevelser värderades: vilken sorts 
kunskap rymde de, vilken epistemisk status kunde de tillmätas?
 År 1986 genomförde Hanson en enkätundersökning bland Tandvårds-
skadeförbundets medlemmar. Avsikten var att »statistiskt belysa om och 
till vilken grad ett utbyte av amalgam, vissa andra metaller, t.ex mässing 
och kombinationer av olika metaller mot kompositplast och guld, påver-
kade hälsotillståndet«.388 Detta genomfördes genom att fråga 517 patien-
ter, rekryterade via förbundets medlemskommunikationskanaler, hur de 
mått när de haft amalgam i munnen och hur de mådde efter att ha bytt 
till andra material. Då 443 av de svarande menade att de blivit bättre 
eller mycket bättre, ansåg Hanson det styrkt att de lidit av förgiftning 
från amalgam. Således borde man enligt Hanson upphöra med att 
använda amalgam: »Sist, men inte minst utgör resultatet av denna enkät 
ett entydigt fördömande av amalgam som tandlagningsmaterial.«389

 Ett stort antal (»hundratalet«, enligt slutrapporten390) patienter skic-
kade in sina sjukdomsberättelser, i vissa fall även kopior av journaler, till 
LEK-utredningen. Många brev innehöll dessutom tidningsurklipp och 

387 Mats Hanson, »Särskilt yttrande insänt till socialstyrelsen«, i Kvicksilver/
amalgam hälsorisker, av Socialstyrelsen (Stockholm: Allmänna förlaget, 1987), 
151–54.

388 Idem., »Förändringar i hälsotillståndet efter utbyte av giftiga tandfyllnings-
material«, TF-bladet 7, nr 1 (1986): 4.

389 Ibid., 3.

390 Socialstyrelsen, Kvicksilver/amalgam hälsorisker, 13.
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artiklar. Expertgruppen författade tidigt ett standardsvar till dessa 
patienter, där man tackade för att de tagit sig tid och velat dela med sig 
av sina erfarenheter, och meddelade att det inte ingick i uppdraget att 
utreda och diagnosticera enskilda patienter. I slutrapporten framfördes 
ett liknande budskap: »Breven har varit vältaliga exempel på den oro 
som många människor känner inför användandet av amalgam inom 
tandvården« skrev utredningen, och konstaterade sedan att den inte 
ansåg det vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfaren-
het att ställa diagnos eller ge råd på basis av innehållet i brev. Slutligen 
tackades »för den bakgrundsinformation, som sålunda brevledes kom-
mit expertgruppen till del«.391 Vid sidan om beskrivningar av de egna 
erfarenheterna och den egna sjukdomen, var det många som på ett mer 
allmänt plan vädjade till expertgruppen att de skulle lyssna på patien-
terna och uppvärdera deras upplevelser och erfarenheter i förhållande 
till vetenskapliga rön. Även från Tandvårdsskadeförbundet inkom fler-
talet skrivelser till utredningen, vari liknande uppfattningar uttrycktes. 
»Vi kräver«, skrev Tandvårdsskadeförbundet i Kopparberg, »att expert-
gruppen […] i sina utvärderingar […] på ett konkret sätt tar med de av 
metallsyndrom drabbade människornas personliga berättelser om sina 
besvär liksom den förbättring som i flertalet fall skett efter sanering av 
munhålan.«392 
 I utredningsrapporten refererades Hansons enkätundersökning, men 
dess slutsatser avfärdades som »alltför långtgående«.393 Flera skäl till 
detta framfördes. Patientmaterialet var inte slumpmässigt utvalt, utan 
tvärtom begränsat till de som redan hade en stark uppfattning att deras 
besvär berodde på amalgam, och som själva redan beslutat sig för och 
genomfört fyllningsbyten. Det fanns ingen kontrollgrupp, och heller 
inga urvalskriterier i form av till exempel vissa specifika symptom. De 
symptom som presenterades var många och ospecifika, och inga kombi-
nationer av symptom presenterades. Därtill fanns inga exponeringsdata, 
det vill säga mätningar av kvicksilverhalter hos patienterna, redovisade. 
Det gick inte, menade utredningen i slutrapporten, att utesluta vare sig 

391 Ibid., 13–14.

392 Tandvårdsskadeförbundets länsavdelning i Kopparbergs län till Socialstyrelsen, 
Tandvårdsbyrån, »TandvårdskadeFörbundets länsavdelning i Kopparbergs län 
har vid sitt årsmöte i Borlänge den 16 mars 1986 enhälligt beslutat göra följande 
uttalande att tillställas socialstyrelsen«, 24 mars 1986, HS5 Byrån för tandvård,  
F4 Handlingar rörande LEK-utredning, vol. 1, dnr A30, Socialstyrelsens arkiv.

393 Socialstyrelsen, Kvicksilver/amalgam hälsorisker, 103.
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att det kunde finnas en mängd andra orsaker till patienternas symptom 
eller att tillfrisknandet var resultatet av en placeboeffekt. 
 Några av dessa invändningar hade Hanson föregripit och bemött i den 
publicerade texten, till exempel att förbättringen i hälsotillstånd skulle 
kunna handla om en placeboeffekt: 

Det kan finnas personer som av psykologiska skäl blir bättre när de 
finner något som de kan göra åt sin situation och som blivit övertygade 
om att problemen kommer från tänderna. Man skulle kunna kalla det 
för placeboeffekt. De häftiga reaktionerna under utbytestiden talar mot 
att sådana personer finns i materialet i någon högre grad. Vore de 
placeboeffekter skulle man förvänta sig att personerna snabbt blev 
mycket bättre. Det vanligaste är att bli ordentligt sjuk 2–3 dagar efter 
urborrning av amalgam och sedan långsamt bättre.394

Även frågan om urval lyftes redan i inledningen: »Urvalet är givetvis inte 
slumpmässigt. Resultatet säger ingenting om hur vanliga amalgameffek-
terna är hos ett genomsnitt av befolkningen.«395 Avsaknaden av obe-
handlad kontrollgrupp dryftades också, om vilket Hanson skrev: »Perso-
nerna får, i brist på en kontrollgrupp med samma symtom och som ej 
behandlats, utgöra sina egna kontroller. De har under åratal, t.o.m. 
 årtionden, haft samma symtom utan att läkare lyckats bota dem.«396 Med 
andra ord: patienternas upplevelser vägde tyngst. Att de genomlevt lång-
varig sjukdom med enligt egen utsago samma symptom år efter år fung-
erade i sig som jämförelsepunkt gentemot den förbättring de senare 
upplevt i samband med fyllningsbyte.
 Det är under hösten 1986 som splittringen mellan Hanson och den 
övriga expertgruppen blir uppenbar i det efterlämnade materialet. Det 
stod nu alltmer klart att Hanson inte skulle komma att författa allergi-
kapitlet, liksom att utredningen inte var på väg att entydigt erkänna en 
koppling mellan amalgam och de sjukdomstillstånd som patienterna 
berättade om. I slutet av november inkom fyra skrivelser från Tand-
vårdskadeförbundet till LEK-utredningen.»Vi kommer inte att accep-
tera att utredningen utmynnar i ett oklart ställningstagande där man 
endast påvisar behovet av mera forskning«, skrev förbundet, och fort-
satte: »Vi har angett en klar orsak. Eftersom amalgam i munnen bevis-
ligen avger kvicksilver så accepterar vi inte ett avvisande av kvicksilver 

394 Hanson, »Förändringar i hälsotillståndet«, 5.

395 Ibid.

396 Ibid.
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som orsak till besvären utan att en annan rimlig förklaring presente-
ras.«397 Skrivelserna, som författades i första person pluralis på brev-
papper med Tandvårdskadeföbundets logotyp och kontaktuppgifter, var 
undertecknade av Hanson. Dennes speciella position som ledamot av 
expertgruppen och samtidigt patientförbundsordförande framträdde 
tydligt.
 Hanson sammanfattade i sitt reservationsyttrande vad som stod på spel:

Tandvårdskadeförbundet erbjöds att delta i LEK-utredningen. Först 
kan konstateras att några synpunkter från tandvårdskadeförbundet har 
man inte tagit hänsyn till annat än i rena obetydligheter. Inte heller har 
den enda dag som avsattes till att höra en del av de kliniskt verksamma 
tandläkare och läkare som gett en stor del av tandvårdskadeförbundets 
medlemmar adekvat behandling på något sätt satt några spår i utred-
ningen. Sammanställda uppgifter om patienternas hälsotillstånd före 
och efter amalgamsanering anses inte trovärdiga. Vi anser det direkt 
kränkande att personer som är myndiga och tros på sitt ord inför 
domstol förklaras mindervärdiga inför läkare och utredning. Läkare 
och LEK-utredning som bara träffar patienterna några minuter 
respe ktive inte alls anser sig kunna fastställa att patienterna inte lider 
av kvicksilverförgiftning trots att dessa är utsatta för metallen och att 
hälsotillståndet i de flesta fall dramatiskt förbättrats vid borttagande 
av amalgamet. 
 Ett sådant suveränt förakt för verkligheten kan knappast bemötas 
med vetenskapliga metoder. Naturvetenskapens grund är att iaktta 
 verkligheten, systematisera iakttagelserna, dra slutsatser och anställa 
experiment. Detta har vi gjort; experimentet är att ta bort amalgamet. 
Resultatet visar att slutsatserna var riktiga.398 

Hanson diskuterade i sitt yttrande även några mer tekniska frågor som 
rörde till exempel värdet av blod- eller urinanalys samt extrapolering 
och jämförbarhet med yrkesmedicinska och djurexperimentella studier. 
Det grundläggande var dock detta, att människors upplevelser och 
berättelser skulle tas på allvar som en källa till kunskap om vad de 
 drabbats av. Att inte göra det var att förminska dem, att förklara dem 
i  det närmaste omyndiga. Det här sågs som ett vetenskapligt problem, 
patienterna var inte bara källan till de mest tillförlitliga observationerna, 

397 Tandvårdsskadeförbundet till LEK-utredningen, »Till LEK-utredningen«, 24 
november 1986, HS5 Byrån för tandvård, F4 Handlingar rörande LEK-utredning, 
vol. 2, dnr A57, Socialstyrelsens arkiv.

398 Hanson, »Särskilt yttrande«, 151.
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de var också själva de mest tillförlitliga experterna. Det sågs också som 
ett demokratiskt problem, att myndigheter och deras experter inte lyss-
nade på medborgarna. »Tänk er för vad ni håller på med, lyssna på dem 
[sic!] som lider och inte på de lärda«, skrev en patient i ett brev till 
LEK-utredningen.399 Mats Hanson skrev att »’vanligt’ folk […] tvingas 
föra en ojämn kamp mot läkare, tandläkare och myndigheter«, och att 
detta utgjorde »ett direkt åsidosättande av mänskliga rättigheter«.400 
Kunskap och folkstyre satt ihop på flera plan: en stor mängd patienters 
upplevelser utgjorde sammantaget grund för vetenskaplig kunskap, 
 vilken i sin tur angav riktningen för politiskt handlande: »Det är poli-
tikernas uppgift att se till att man även på ofullständigt bevismaterial 
handlar på ett sätt som överensstämmer med verkligheten och inte som 
man önskar att verkligheten vore beskaffad.«401 

Följder och tolkningar

Samtidigt som utredningen alltså slog fast att kvicksilverförgiftning 
från amalgamfyllningar mest troligt inte förekom, ansåg de trots allt att 
»[a]malgam är ett ur toxikologisk synvinkel olämpligt tandfyllnadsmate-
rial«.402 Därför föreslogs att Socialstyrelsen skulle stimulera utvecklingen 
av alternativa material och, när dessa blivit tillräckligt bra, avveckla 
amalgamet. Utredningen underströk också vikten av intensifierad forsk-
ning för att få klarhet i de osäkerheter som rådde kring effekter vid låga 
doser, epidemiologiska förhållanden när det gällde amalgam och hälsa, 
mätmetoder och fosterskador. Den ställde sig bakom de förslag som 
Socialstyrelsen tidigare formulerat om att inrätta biverkningsregister 
och införa skärpta kontroller av dentala material. Dessutom ansåg man 
alltså att Socialstyrelsen borde »avråda från omfattande amalgam arbeten 
under graviditet«.403 Betecknandet av amalgam som olämpligt byggde på 
tänkbara eller antydda risker, och kvalificerandet »från toxikologisk syn-
vinkel« pekar mot att det var en bedömning som framför allt utgick från 
de i utredningen som hade med sig ett toxikologiskt sätt att förstå tung-
metallrisker. Även om kvicksilverintaget från amalgam i sig av allt att 

399 [Anonymiserad] till Socialstyrelsen, Tandvårdsbyrån, 20 mars 1986, HS5 Byrån 
för tandvård, F4 Handlingar rörande LEK-utredning, vol.1, Socialstyrelsens arkiv.

400 Hanson, »Särskilt yttrande«, 154.

401 Ibid.

402 Socialstyrelsen, Kvicksilver/amalgam hälsorisker, 26.

403 Ibid.
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döma var för litet för att orsaka kvicksilverförgiftning så skulle en 
avveckling av materialet innebära en minskning av den totala kvick-
silverbördan för människor och i samhället. Det låg i linje med det 
forskningsfokus och den inriktning man hade på Fribergs och leda-
moten Anders Ahlboms hemmainstitution SML. Där arbetade man 
bland mycket annat med just total exponering i människans hela liv och 
miljö för bly och andra tungmetaller. När det gällde amalgamet var detta 
ett synsätt som alltmer kommit till uttryck i den offentliga diskussionen 
efter kvicksilver symposiet vid tandläkarstämman i november 1985, där 
tillsättandet av LEK-utredningen tillkännagivits. 
 »Den 19 maj 1987 blev en historiskt viktig dag för Tandvårdskade-
förbundets medlemmar och för de forskare som hävdat amalgamets 
 giftighet«, skrev Tf-bladet i en ledare efter att LEK-utredningens rapport 
offentliggjorts. I ledaren lyftes utredningen fram som en »halv seger« för 
förbundet, i och med att amalgamet kallats för olämpligt och att rappor-
ten förespråkat avveckling på sikt. Samtidigt var förbundet fortsatt 
 kritiskt till utredningens slutsatser om diagnostik, risker och den forsk-
ning som fanns. När rapporten remissbehandlades under hösten 1987 
samlade förbundet in och överlämnade yttranden från patienter, tand-
läkare och forskare, däribland Jaro Pleva, Bjørn Oppedal, Olle Redhe och 
Hanson. I en övergripande redogörelse för förbundets ställnings ta-
ganden gentemot LEK, skrev förbundsstyrelsen att utredningen igno-
rerat forskare med misshagliga åsikter och att den »skapat mer för virring 
är ordning i sakfrågan«. Vidare skrev styrelsen:

LEK-utredningen tillkom på grund av trycket från tusentals sjuka 
människor där sambandet kvicksilverförgiftning från amalgam och 
deras svåra sjukdomssymtom genom självupplevelser står helt klart.  
Att utredarna ignorerar detta och inte låter specialstudera ett enda  
fall är synnerligen anmärkningsvärt.404

Styrelsen uttryckte oro över att utredningen inte nog beaktat patienters 
upplevelser, och poängterade att föbundet därför bilagt ett antal patien-
ters egna berättelser i remissvaret. Återigen stod den grundläggande 
konfliktlinjen klar: det handlade om enskilda individers personliga sjuk-
domsupplevelser och hur dessa kunde eller inte kunde bilda grund för 
säker kunskap och politisk handling.
 LEK-utredningens förslag lades till grund för en ny uppsättning rikt-

404 »Tandvårdskadeförbundets remissyttrande över LEK-utredningen«, 26 november 
1987, Tandvårdsskadeförbundets arkiv, Samlade handlingar, vol. 25, Riksarkivet.
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linjer gällande amalgam. Av utredningens många rekommendationer 
var det den om amalgam om graviditet som skulle komma att bli den 
mest omdebatterade. Dagens Nyheter skrev om hur Socialstyrelsen 
 planerade att »[köra] över sin egen expertutredning som vill stoppa 
amalgam för gravida‹.405 Sundberg intervjuades, och sade att »[e]xper-
terna har ju faktiskt inte med vetenskapligt underlag kunnat hitta ett 
enda fall där det gått att bevisa att amalgamet orsakar sjukdom«. Man 
avsåg, trots LEK-utredningens förslag, inte att avråda från amalgam-
arbeten på gravida, och Sundberg bekräftade att detta ställningstagande 
grundades i  ett remissyttrande över LEK-rapporten från K Sune Larsson, 
författat under hösten 1987. Dagen efter, den 16 maj, rapporterade 
Dagens Nyheter att de slutgiltiga råden trots allt skulle komma att inne-
hålla en avrådan från amalgamarbeten på gravida, något som beskrevs 
som »en eftergift« åt LEK-utredningen.406 Ämnet och riktlinjerna debat-
terades igen under hösten.407 Till sist gick Socialstyrelsen likväl på utred-
ningens linje och avrådde från större amalgamarbeten på gravida.408 

UPPSAMLING: KUNSKAP,     
RISKER OCH FÖRSIKTIGHET 

I slutänden blev LEK-utredningen inte den stängning av kontroversen 
som många, inte minst Socialstyrelsen, hoppats på. I rikspressen betona-
des visserligen att Socialstyrelsen i och med utredningen och de följande 
rekommendationerna hade ändrat uppfattning och nu medgav att amal-
gam var olämpligt. Samtidigt hade några klara besked knappast lämnats, 
LEK-utredningens slutsatser och förslag handlade framför allt om fortsatt 
utveckling av andra material, fortsatt uppmärksamhet och översyn från 
Socialstyrelsens håll, och mer forskning. LEK-utredningen och dess efter-
spel blev kulmen på en rad händelsekedjor som utspelats under de föregå-
ende åren: Socialstyrelsen hade sett över sin egen kontroll av  dentala 
material och sitt omhändertagande av patienter med misstänkt kvicksil-
verförgiftning från amalgam, alternativa material – särskilt kompo siterna 

405 Maria Eivorsdotter och Anette Nyman, »Socialstyrelsen: Amalgam är ofarligt«, 
Dagens Nyheter, 15 maj 1988.

406 Sigrid Bøe, »Olämplig tandfyllning för gravida«, Dagens Nyheter, 6 maj 1988.

407 Inger Atterstam, »Strid om socialstyrelsens amalgamstopp för gravida«,  
Svenska Dagbladet, 3 december 1988.

408 SOSFS 1988:9, Socialstyrelsens allmänna råd om utredning av patienter med 
symtom som antagits bero på kvicksilverexponering från amalgam samt om 
användning av amalgam, 7.
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– hade utvecklats och diskuterats, och ny publikt uppmärksammad forsk-
ning hade klarlagt samband och väckt nya frågor. Framför allt kan LEK 
betraktas som det slutliga manifestet för den om  orientering av kontrover-
sen mot kvicksilver och amalgam som började med Hansons varningar 
och utspel på vintern 1981. De frågor som utredningen hade att besvara var 
alla framför allt kopplade till detta problem. 
 Oral galvanism berördes endast kort i rapporten, och då endast i en 
begreppslig diskussion där slutsatsen var att begreppet inte skulle använ-
das om sjukdom eller symptom, utan bara om de orala elektrokemiska 
fenomenen. Expertgruppens sammansättning var också ett kvitto på 
denna förskjutning, liksom på att frågan flyttat ut ur odontologins och 
tandläkarkonstens hägn, så att relevant expertis även innefattade toxiko-
loger, neurologer och psykiatriker. Gruppens ende odontolog, Glantz, 
torde visserligen ha haft stort inflytande över många av de bedömningar 
som gjordes, men odontologins monopol på frågan inom ramen för Social-
styrelsens myndighetsutövning var nu definitivt brutet. Konstaterandet 
att amalgam var olämpligt »ur toxikologisk synvinkel« andades, liksom 
rekommendationen om gravida, ett annat förhållningssätt gentemot 
 diffusa och obekräftade risker än det som dittills kommit till uttryck i de 
utredningar och andra sammanhang där frågan hanterats hos Social-
styrelsen. Troligen bottnade detta i de toxikologiskt skolade experternas 
erfarenheter av riskbedömningar, inte minst specifikt för kvicksilver i till 
exempel Fribergs fall. 
 Hittills har undersökningen visat hur signifikant diskussionen om 
oral galvanism var, och därmed också hur central fokusförskjutningen 
mot amalgam under det tidiga 1980-talet var. Ett sätt att se på denna 
komplexa process är att säga att kontroversen bytte kunskapsobjekt. 
Från oral galvanism till amalgam, från kombinationer av tandtekniska 
metaller till miljögiftet kvicksilver. Den bilden är delvis sann, men den 
är också något förenklad. Hanson lanserade teorin om kvicksilver-
förgiftning som svaret på den orala galvanismens gåta. På liknande sätt 
förstods Uppsalagruppens resultat fortfarande 1985, inte minst i press-
sen: som en lösning på vad oral galvanism egentligen var för något. Oral 
galvanism byttes alltså inte helt enkelt ut mot amalgam, utan de båda 
kunskapsobjekten flätades i varandra, förklarade varandra och pekade 
snarast, menar jag, ut kontroversens övergripande kunskapsobjekt: vad 
som egentligen var kontroversens huvudsakliga kunskapsobjekt: relatio-
nen mellan patienternas symptom och tandlagningsmaterialens sönder-
fall i munnen. Eftersom detta objekt nu till en betydande del var konsti-
tuerat av amalgam, med sin instabilitet och sitt höga kvicksilverinnehåll, 
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kom det alltså att inringas av och studeras med hjälp av en alltmer 
hetero gen uppsättning vetenskapliga metoder och perspektiv.
 LEK-utredningen pekade slutligen ånyo ut den djupa klyftan mellan 
den offentliga expertisens bedömning och patienternas egna uppfatt-
ningar om sin sjukdom. Splittringen mellan Hanson och övriga leda-
möter kokade ner till detta: så länge upplevelserna av amalgam för-
giftning förnekades, stod patienterna rättslösa och utan röst. Då spelade 
det föga roll att utredningen likväl på sikt dömt ut amalgamet, och att 
det mer och mer stod klart att önskan att ersätta det med något annat 
material delades av båda läger. Kontroversen skulle komma att djupna 
och stelna än mer framöver: med mer resurser till förfogande utkristal-
liserades och institutionaliserades ännu tydligare två motstående model-
ler för forskning och vård i amalgamfrågan. 
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KAPITEL 5

Intensifiering, avveckling   
och bredare perspektiv
I stället för att stängas, konsoliderades och djupnade kontroversen om 
amalgamet under början av 1990-talet. Tandvårdsskadeförbundets med-
lemsantal ökade år för år, för att 1994 nå toppnoteringen på dryga 14 000 
medlemmar. Tack vare de ökade ekonomiska och personella resurser 
detta innebar blev förbundet också alltmer aktivt. Man hade dessutom 
uppnått en nivå av riks- och lokalpolitisk erfarenhet som gjorde det 
möjligt att bedriva ett allt effektivare påverkansarbete. Medieintresset 
var vid denna tid stort och ihållande; i SVT och TV4 sändes debatter och 
långa reportage om amalgamet och amalgamfrågan, och rikspressen rap-
porterade regelbundet om olika amalgamrelaterade tilldragelser. Andra 
omstridda diagnoser, noterbart utbrändhet och elöverkänslighet, var 
samtidigt i ropet.409 LEK-utredningen fick en efterföljare i form av en ny 
expertgrupp som tillsattes. Än tydligare än innan utvecklades dessutom 
två distinkta vetenskapliga och kliniska paradigm, vilka institutionalise-
rades genom särskilt inrättade vårdenheter och forskningscentra. 
 Samtidigt utformades en ny miljöpolitik i Sverige, inom vilken långt-
gående avvecklingsmål för kvicksilver formulerades och sjösattes. Efter 
att 1950- och 60-talens kvicksilverlarm lett till omfattande regleringar 
av industrins kvicksilveranvändning och -hantering, hade tandvårdens 
amalgamkonsumtion seglat upp som den största källan till kvicksilver-
utsläpp i den svenska miljön. Fullständig avveckling av amalgam som 
tandlagningsmaterial blev därför ett uttalat miljöpolitiskt mål. 
 Amalgamet såg så småningom ut att vara på väg bort, samtidigt som 
kontroversen blev intensivare och alltmer infekterad. Parallellt med 
denna utveckling kom samhälls- och humanvetenskapliga perspektiv 
att prägla delar av diskussionen i allt högre grad, i en vilja att både bättre 
förstå – och problematisera – vetenskaplig kunskap och dess tillämp-
ning på ett generellt plan, och att kunna göra amalgamkontroversen 
begriplig som vetenskapligt fenomen.

409 Se t.ex. Torbjörn Friberg, »Burnout. From Popular Culture to Psychiatric 
Diagnosis in Sweden«, Culture, Medicine, and Psychiatry 33, nr 4 (2009): 549; 
Brante och Norman, Epidemisk masspsykos eller reell risk?, 85ff.
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STRIDEN OM AMALGAMET    
– FORSKNINGSRÅDSNÄMNDENS KÄLLA-SERIE 
OCH NEDMONTERINGEN AV FORSKNINGENS 
ELFENBENSTORN

LEK-utredningen bildade fond till Forskningsrådsnämndens häfte Stri-
den om amalgamet, som gavs ut 1989.410 Texten ingick i nämndens serie 
Källa, där aktuella forskardebatter lyftes fram och beskrevs. För många 
av dessa genomgångar anlitades journalister, i detta fall Svenska Dag-
bladets Inger Atterstam (f. 1944). Atterstam hade som medicinreporter 
länge bevakat och skrivit om amalgamfrågan och andra kontroversiella 
ämnen (hon fick sedermera även i uppdrag att skriva Källa-utgåvor om 
elöverkänslighet, akupunktur och alkohol). I Källa-utgåvan intervjuade 
hon centrala aktörer och forskare på amalgamområdet, däribland 
 Fri berg, Hanson, Nylander, Mjør och K Sune Larsson. 
 Forskningsrådsnämndens tillblivelse och verksamhet har studerats av 
vetenskapsteoretikerna Dick Kasperowski och Fredrik Bragesjö.411 
Nämnden inrättades i samband med införandet av universitetens tredje 
uppgift 1977, och hade som huvudsaklig uppgift att sprida information 
om svensk forskning till den svenska allmänheten. Dessutom skulle 
nämnden initiera och stödja forskning inom särskilt samhällsrelevanta 
områden och i samband därmed beakta behovet av tvärvetenskapliga 
projekt och perspektiv.412 Kaspeowski och Bragesjö menar att Forsk-
ningsrådsnämnden betraktade »nyanseringen av […] övertro på veten-
skapen som sanningssägare och oproblematiskt underlag för politiska 
beslut« som ett prioriterat mål med spridandet av forskningsinforma-
tion.413 Detta motiverades på ett närmast paradoxalt vis med utsikten att 
»nedmontera forskningens elfenbenstorn och därmed nyansera den 
 kritik av ’expertvälde’« som gjort sig gällande sedan slutet av 1960-talet.414 
Vidare menar författarna att skriftserien Källa var »ett av de mer radi-

410 Inger Atterstam, Striden om amalgamet. Forskarnas debatt om kvicksilvret   
i tandvården, Källa 33 (Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1989).

411 Dick Kasperowski och Fredrik Bragesjö, »Bilda och samverka. Om införandet, 
implementeringen och förändringen av universitetens tredje uppgift 1977–
1997«, Rapporter från institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori 
(Göteborg: Göteborgs universitet, 2011).

412 Ibid., 49–55.

413 Ibid., 91.

414 Ibid., 91–92.
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kala uttrycken« för dessa ambitioner.415 I serien, som utgavs i drygt fem-
tio volymer under perioden 1980–2003, presenterades inte bara aktuell 
forskning med direkt samhällsrelevans, den debatterades också direkt av 
forskarna själva. Arbetet med Källa-serien vägleddes av en idé om veten-
skaplig medling, där syftet var att »ge en bättre förståelse av varför olika 
uppfattningar förekommer i debatter om vetenskapliga resultat och 
teknik«.416 Kontrovers och oenighet betraktades med andra ord inte som 
problem som behövde lösas innan forskning kunde kommuniceras med 
allmänheten. Sådant sågs i stället som centrala delar av den vetenskap-
liga verksamheten, som snarare tycktes hotad av massmedialt konstrue-
rade föreställningar om »förenkling, säkerhet och konsensus«.417 
 I Källa-serien framställdes vetenskap som en social verksamhet, 
 präglad av gränsdragningar, perspektivberoende och motstridiga upp-
fattningar. Så även i rapporten om amalgamet, i vars inledning Atter-
stam skrev:

Varje krig kräver offer och det första är alltid sanningen. […] Krig  
lockar fram de sämsta egenskaperna hos dem som slåss. Krig bygger  
på att samtliga deltagare är djupt övertygade om att just de har rätt 
– själv rättfärdigandet och den totala bristen på förståelse för  
motståndaren ursäktar allt.418

Atterstam hade en tydlig idé om varför kontroversen blivit så infekterad 
och segdragen. Hon betraktade den som en illustration av »de inbyggda 
motsättningarna mellan allmänheten å ena sidan och det vetenskapliga 
samhället […] liksom de myndigheter som är beroende av experternas 
bedömningar å andra sidan«. Det fanns flera exempel på denna typ av 
kontrovers, som bildskärmssjuka, sjuka hus et cetera, men när det gällde 
amalgamet var »mönstret […] osedvanligt tydligt«, enligt Atterstam. De 
första larmen om oral galvanism hade mötts av ett forskarsamhälle utan 
klara svar, och en tandläkarkår som av hävd främst varit tekniskt och 
hantverksmässigt intresserad av materialen och som saknade utbildning 
om biverkningar, toxikologi och annat. Därför, menade Atterstam, hade 
anklagelserna avfärdats som oförskämda och okunniga. Detta hade i sin 

415 Ibid., 91.

416 Frank Barnaby och Erik Svenke, Kärnkraft och kärnvapen, övers. Åke Hultgren, 
Källa 1 (Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1980), 1, citerad i Kasperowski och 
Bragesjö, »Bilda och samverka«, 94.

417 Kasperowski och Bragesjö, »Bilda och samverka«, 95.

418 Atterstam, Striden om amalgamet, 4.
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tur lett till att de människor som ansåg sig ha blivit sjuka av sina tand-
lagningar, reagerat med än mer ilska och kritik. Förståeligt och befogat, 
ansåg Atterstam, eftersom deras ståndpunkter och agerande bottnade 
i  »personliga upplevelser av sjukdom och lidande i kombination med 
den aggressivitet som föds när ingen tar dem på allvar, när deras motiv 
ifrågasätts och när de upplever trakasserier och förödmjukelse«.419 Sam-
mantaget bäddades för fastlåsningar i debatten, som enligt Atterstam 
lett till »en förtroendekris för tandvården av samma typ som tidigare 
växt fram mot sjukvården«. Atterstam tyckte sig dock i LEK-utredningen 
se en vändning, eller rättare sagt kulmen på flera vändningar: forskning 
som bekräftat att kvicksilverånga bildas och andas in hade, tillsammans 
med personbyten på Socialstyrelsen, lett till tillsättandet av utred-
ningen, i vilken »de tidigare ivrigaste amalgamförsvararna inom tand-
vårdsetablissemanget [blev] neutraliserade av nya aktörer med medi-
cinsk kompetens, främst neurologer«.420 Atterstam hade tidigare, som 
medicinreporter i Svenska Dagbladet, uttryckt sig i territoriella termer 
kring amalgamkontroversen.421 Atterstam tycks i mångt och mycket ha 
förstått kontroversen i termer av gränser och territorier. Metaforen krig 
används och har använts flitigt för att beskriva kontroversen om amal-
gam, inte minst då den satts i samband med tidigare kontroverser och 
betecknats som det tredje amalgamkriget. I Källa-texten tog Atterstam 
metaforen ett steg längre, och lät den helt rama in berättelsen om 
 kontroversen och dess kontext. I det sammanhanget framstod LEK- 
utredningen som ett slags FN-liknande fredsmäklande instans, där de 
stridande parterna kunde neutraliseras av opartiska ledamöter. 

OMRITADE KUNSKAPSKARTOR:    
MEDICINSKA FORSKNINGSRÅDETS KONFERENS 
OCH ODONTOLOGERNAS FÖRLORADE   
KUNSKAPSMONOPOL

Mot bakgrund av LEK-utredningens rapport, samt att många remiss-
instanser betonat behovet av ytterligare forskning, fick Friberg i  feb-
ruari 1988 ett nytt utredningsuppdrag av Socialstyrelsen: att utforma ett 
förslag till »ett tvärsektoriellt forskningsprogram vad gäller kvicksilver 

419 Ibid., 5–6.

420 Ibid., 8.

421 Idem., »Infekterad debatt om tandfyllningar«.
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från amalgam och dess påverkan på hälsan.«422 Friberg inventerade pågå-
ende och planerad forskning, och föreslog i november 1988 att 16 miljo-
ner kronor, fördelat på fyra år, skulle avsättas till forskning om amalgam 
och hälsa.423 Socialstyrelsen skickade förslaget vidare till regeringen, 
som efter ett antal vändor i riksdagen gav Medicinska forskningsrådet 
(MFR) i uppdrag att via intern omprioritering fördela pengar till den typ 
av forskning som Friberg föreslagit. Från MFR utdelades under de föl-
jande sex åren 14 miljoner kronor till forskning om amalgam.424

 I april 1992 anordnade MFR en konferens om amalgam och hälsa, 
uttryckligen mot bakgrund av de forskningsanslag som utdelats på 
området. Konferensen blev hett omdiskuterad redan innan den ägt rum. 
I ett inledande anförande reflekterade Harald Løe, norsk odontolog 
verksam i USA, över hur tiderna förändrats. Förr var amalgamets säker-
het en självklarhet, förklarade han. Kvicksilversäkerhet var detsamma 
som att förvara överblivna amalgamrester i slutna behållare, att se upp 
för ansamling i golvsprickor och att undvika att hantera amalgam med 
händerna. Så enkelt var det inte längre: 

We, the clinicians, were the experts on mercury safety, and the public 
looked to us for information and reassurance. Today, toxicologists, 
pathologists, risk managers, and others are looking for and defining risk. 
Organized dentistry is perceived by many as having a conflict of 
interest, and is not always being asked to be the decision-maker.  
The media, public interest groups, and scientists in emerging specialty 
fields are now defining the way people feel toward amalgam. […] 
Unfortunately, opinions are being formed and actions often taken 
without a rational scientific basis.425

422 Socialstyrelsen, Tandvårdsbyrån, »PM beträffande framtagande av tvärsektoriellt 
forskningsprogram vad gäller kvicksilver från amalgam och dess påverkan på  
hälsan«, 10 februari 1988, HS5 Tandvårdsbyrån, serie F1A, vol. 221, Socialstyrel-
sens arkiv.

423 Lars Friberg, »Forskningsprogram vad gäller kvicksilver från amalgam och dess 
påverkan på hälsan«, 1988, HS5 Byrån för tandvård, serie F1A, vol. 221, Social-
styrelsens arkiv.

424 Detta enligt vad en företrädare för myndigheten sa vid en konferens 1997: Olle 
Stendahl, »Medicinska forskningsrådets stöd till amalgamforskning«, i Amalgam 
och hälsa – risker i ny belysning, red. Vera Nováková, Rapport, 98:22 (Stockholm: 
Forskningsrådsnämnden, 1998), 116–17.

425 Harald Löe, »The Dental Amalgam Issue 1992 – Introduction«, i Potential 
Biological Consequenses of Mercury Released From Dental Amalgam. Proceedings 
From a Conference, red. Bo Bergman m.fl. (Stockholm: Medicinska 
 Forsknings rådet, 1992), 7–16.
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Løe gav inte bara uttryck för den etablerade uppfattningen att de åtgär-
der och beslut som kommit till som en följd av amalgamdebatten var 
irrationella, han noterade också med viss nostalgi i tonen att  tandläkarnas 
och odontologernas kunskapsmonopol nu tycktes helt brutet. Han rik-
tade sig inte bara, som flera gjort före honom, mot mediernas och patient-
föreningarnas roll, utan även forskare från andra discipliner,  särskilt 
sådana som var verksamma inom »emerging specialty fields«. En väl inar-
betad tandläkartradition hade ställts mot en ny generations vetenskap, 
med nya ämnesgränser och -områden, och som en följd hade traditionens 
sätt att arbeta och förstå sitt arbete omdefinierats. Løe samman fattade 
detta, och satte därmed också fingret på de genom gripande konsekvenser 
kontroversen haft för tandläkarprofessionen och odontologin. 
 I citatet ovan gav Løe också uttryck för det biokommunikativa skifte 
som amalgamkontroversen i hans ögon inneburit. Det var inte bara frå-
gan om produktionen av kunskap och den inomvetenskapliga tolk-
ningen av den, utan lika mycket handlade det om biokommunikabili-
tetsmodellernas egenskaper och önskvärdhet. Förr vände sig folket och 
makten till tandläkarna för att förstå och definiera amalgamet, nu var 
det i stället organiserade patienter, medier och vetenskapliga nykom-
lingar som formade allmänhetens bild. En modell som med Briggs och 
Hallins termer kan kallas bioauktoritativ var den som hade gällt, och 
som i Løes idealvärld skulle fortsätta att gälla, men den hotades nu av 
andra konkurrerande modeller. Inte minst var det en, åter i Briggs och 
Hallins formulering, sociala rörelser-modell som hotade – patientorgani-
sationerna stod för den – men det fanns också en alternativ bioaukto-
ritet, där nybildade vetenskapliga specialiteter utmanade hävdvunna 
gränsdragningar och revirindelningar. 

VÅRDENHETERNA, SOCIALSTYRELSENS NYA 
EXPERTGRUPP OCH DET SOCIAL PSYKOLOGISKA 
PARADIGMET

Det var under början av 1990-talet som kontroversen fick sina allra 
 tydligaste institutionella former. Amalgamenheten vid Akademiska 
sjukhuset i Uppsala inrättades efter ett landstingsbeslut 1990. Enheten 
skulle fungera som remissinstans för patienter med misstänkta biverk-
ningar av tandlagningsmaterial, samt utveckla diagnos- och behand-
lingsmetoder för dessa patienter.426 Föreståndare var läkaren Anders 

426 Ulf Lindh m.fl., Dentala material och ohälsa del 1. Biomedicinsk bakgrund till 
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Lindvall, och nära verksamheten stod också bland andra Uppsalagrup-
pens Sten Olof Grönquist och Ulf Lindh. Uppsalagruppens verksamhet 
kom snart att bedrivas huvudsakligen inom ramen för Metallbiologiskt 
centrum. Centrumet bildades vid Uppsala universitet på sommaren 1992 
och samlade forskare inom flera olika ämnen, samt även tjänstemän från 
vissa miljömyndigheter.427 Året därpå inrättades en amalgamenhet även 
på Karolinska sjukhuset i Huddinge. Även där var det landstinget som 
fattat beslutet, och i enhetens uppdrag ingick inte bara undersökning 
och behandling av patienter, utan även upplysningsverksamhet.428 Före-
ståndare var Carl-Gustav Elinder, överläkare, docent och yrkesmedici-
nare specialiserad på tungmetaller. Verksamheten var förlagd till Yrkes-
medicinska kliniken och bedrevs i samarbete med Institutionen för 
odontologisk toxikologi, vilken hade inrättats samtidigt som professu-
ren i samma ämne. 
 Till båda enheterna remitterades patienter som själva misstänkte att 
deras besvär berodde på amalgamfyllningar. På ett övergripande plan 
diagnosticerades och behandlades dessa patienter på två helt olika sätt. 
I  Uppsala ställdes diagnosen metallsyndrom eller kvicksilverförgiftning 
på majoriteten av patienterna, vilka sedan i de flesta fall rekommendera-
des amalgamsanering och tillskott av vitaminer och mineraler. I Hud-
dinge konstaterades enstaka fall av allergier mot ämnen i tandlagnings-
material, däribland kvicksilver. I övrigt avfärdades kvicksilver och 
metallpåverkan som orsak till patienternas besvär, till förmån för andra 
förklaringar av främst odontologisk och psykologisk art.
 Samarbetet mellan Metallbiologiskt centrum och Amalgamenheten 
i  Uppsala kretsade främst kring »mätningar av metallhalter i vävnader, 
mätningar av metallinducerad immunreaktivitet samt vetenskapliga 
utvärderingar av diagnostik och behandlingsresultat«.429 De två första 
punkterna avser de så kallade PIXE- respektive MELISA-testerna, vilka 
var centrala verktyg i utredningen av de patienter som remitterades till 

diagnos och behandling för patienter drabbade av biverkningar från dentala 
material. Laboratoriemetoder för diagnosstöd och utvärdering. (Uppsala: Stiftelsen 
Metallbiologiskt Centrum, 2009), 5; Socialstyrelsen, Blir man sjuk av amalgam? 
Rapport från Socialstyrelsens expertgrupp (Stockholm: Socialstyrelsen, 1994), 80.

427 Lindh m.fl., Dentala material och ohälsa del 1, 5–8.

428 Carl-Gustav Elinder m.fl., »Erfarenheter från amalgamenheten vid Huddinge 
sjukhus. Ingen diagnostiserad kvicksilverförgiftning«, Läkartidningen 92, nr 16 
(1995): 1693.

429 Lindh m.fl., Dentala material och ohälsa del 1, 5.
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Uppsalaenheten. PIXE-metodiken syftade till att med hjälp av rönt-
genstrålning excitera och detektera kvicksilveratomer i enskilda blod-
celler, vilket av Uppsalagruppen ansågs bättre för att diagnosticera vad 
de kallade för metallsyndrom än traditionella mätningar i helblod.430 
Metodens tillförlitlighet i sammanhanget ifrågasattes med argumentet 
att dess detektionsgräns för kvicksilver var förhållandevis hög, långt 
högre än de halter som var att förvänta givet tidigare gjorda studier. Att 
Uppsalagruppen ändå rapporterat utslag av PIXE-tester på förhållande-
vis många patienter med misstänkt metallsyndrom, ansågs av kritiker 
tyda på ett systematiskt metodfel. Detta hade till exempel debatterats 
i  Dagens Nyheter 1985, i samband med att Uppsalagruppen presenterade 
sina resultat den gången.431 MELISA-testet användes för att påvisa immu-
nologisk känslighet för olika metaller genom att provocera fram reaktio-
ner hos immunceller, så kallade lymfocyter.432 Testets utvecklare, docent 
Vera Stejskal, menade att immunceller från patienter med misstänkt 
amalgamförgiftning reagerade på kvicksilver, medan friska personer 
inte gjorde det. Vid amalgamenheten i Uppsala omhuldades metoden, 
och rapporterades ge utslag, medan den av kritiker (däribland personer 
som senare skulle komma att verka vid Huddingeenheten) inte rappor-
terades ge några skillnader mellan patient- och kontrollgrupper.433

 När Socialstyrelsen 1993 tillsatte en ny expertgrupp för att utreda 
amalgamfrågan, var Huddingeenheten väl representerad. Föreståndaren 
Carl-Gustav Elinder satt som ledamot, liksom medarbetaren Sven Lang-
worth. Syftet med utredningen var att »överväga om nya vetenskapliga 
rapporter om samband mellan amalgam och ohälsa ger anledning till 

430 PIXE står för Particle Induced X-ray Emission. Se t.ex. Ahlrot-Westerlund m.fl., 
»Rubbad makro/mikroelementfördelning«, 12, 25ff; Antero Danersund m.fl., 
»Erfarenheter från Amalgamenheten, Akademiska sjukhuset, 1990–1997«,   
i Amalgam och hälsa, red. Vera Nováková (Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 
1998), 69–77.

431 Skerfving, »Ett systematiskt analysfel«; Johansson och Lindh, »Kvicksilverfaran 
underskattas«.

432 MELISA står för Memory Lymphocite Immuno Stimulation Assay. Se t.ex.  
Vera Stejskal m.fl., »MELISA – An in Vitro Tool for the Study of Metal Allergy«, 
Toxicology in Vitro 8, nr 5 (1994): 991–1000; Vera Stejskal m.fl., »Mercury-Specific 
Lymphocytes. An Indication of Mercury Allergy in Man«, Journal of Clinical 
Immunology 16, nr 1 (1996): 31–40.

433 Sven Langworth, Carl-Gustaf Elinder och Karl-Gösta Sundqvist, »Minor  
Effects of Low Exposure to Inorganic Mercury on the Human Immune system«, 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 19, nr 6 (1993): 405–13.



170

ändring av Socialstyrelsens allmänna råd från 1991«.434 Dessutom skulle 
man utvärdera både tillgängliga testmetoder för diagnostik och effekten 
av amalgamsanering. Expertgruppen drog slutsatsen att det inte fanns 
något vetenskapligt belagt samband mellan amalgamfyllningar och all-
män hälsa. Detsamma, menade man, gällde för en rad mer specifika typer 
av påverkan som hävdats i debatten, som till exempel neurotoxiska effek-
ter, Alzheimers, Parkinson eller fosterskador. Angående testmetoder 
konstaterade expertgruppen att »[m]ajoriteten av patienter med besvär 
relaterade till amalgamfyllningar har normala halter kvicksilver i  blod 
och urin«.435 Man förkastade också de av Uppsalagruppen och Amalga-
menheten vid Akademiska sjukhuset omhuldade MELISA- och PIXE- 
testerna, vilka »enligt [expertgruppens] bestämda uppfattning [inte kan] 
användas för individuell diagnostik av misstänkt amalgam påverkan eller 
kvicksilverförgiftning. Baserad på dessa tester rekommenderad s k amal-
gamsanering är ej i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet«.436 
Gällande amalgamsanering över lag konsta terades i rapporten att ingen 
positiv effekt fanns belagd.
 Utredningsrapporten innehöll kapitlet »Erfarenheter från enheter som 
arbetar med aktuell patientgrupp«. Här redogjordes för en handfull  studier 
och försök, organiserade av lokala och regionala vårdgivare runtom i lan-
det. Huddinge- och Uppsalaenheterna fanns givetvis med. Från Huddinge 
fanns en rapport för utredningen att luta sig mot, medan det för Uppsala-
enheten endast fanns en extern utvärdering av verksamheten gjord av 
Socialstyrelsen, samt ett möte mellan utredningsgruppen och företrädare 
för enheten. Följden av detta blev att avsnittet om Huddingeenheten 
i  huvudsak inriktades på resonemang och slutsatser om patienterna och 
resultatet av de undersökningar och behandlingar som gjorts, medan 
resone mangen om Uppsalaenheten främst kretsade kring verksamhetens 
art och de brister som påpekats i Socialstyrelsens rapport.437

434 Socialstyrelsen, Blir man sjuk av amalgam?, 15. Socialstyrelsen hade redan 1990 
tillsatt en ny expertgrupp för att utreda amalgamfrågan. De skrev ingen 
rapport, utan nöjde sig med att föreslå en revidering av de allmänna råden om 
utredning av patienter med misstänkt amalgamförgiftning. SOSFS 1991:6, 
Socialstyrelsens allmänna råd om utredning av patienter som sätter sina symtom  i 
samband med kvicksilver från amalgam.

435 Socialstyrelsen, Blir man sjuk av amalgam?, 105.

436 Ibid.

437 Ibid., 78–82.
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 Utöver de frågeställningar som givits när uppdraget formulerats, 
ägnade utredningen dessutom stor uppmärksamhet åt det man i en 
kapitelrubrik kallade »Psykosociala och psykiatriska aspekter«.438 Här 
gick gruppen igenom forskning som anlagt ett psykologiskt eller psykia-
triskt perspektiv på problemet. Vid jämförelse av olika studier fann 
expertgruppen att de vanligaste psykiska eller psykosomatiska sympto-
men (till exempel sömnlöshet, trötthet, yrsel, huvudvärk) hos de som 
ansåg sig påverkade av amalgamfyllningar, återfanns i mer eller mindre 
samma frekvens hos befolkningen i stort. Det var alltså enligt gruppen 
fråga om sådant som »hör till det mänskliga livet som en följd av konflik-
ter, spänningar och påfrestningar som leder till symtom«.439 De skrev 
också att de studier som fanns sammantaget inte tillät några säkra 
 slutsatser om orsakssamband. Likväl fanns, menade expertgruppen, 
mycket som talade för att »det i patientgruppen finns en betydande 
psyko social belastning i form av tidigare och aktuella traumatiska livs-
händelser som man kan anta spela [sic!] roll för sjukdomsutveck lingen«.440 
Liknande formu leringar genomsyrade hela kapitlet om psykiatriska 
aspekter, där ett antal »tänkbara uppkomstmekanismer« redovisades. 
Bland dessa fanns till exempel massmedia, vilkas symtombeskrivningar 
och  polemiska publiceringar »måste […] beaktas som en möjlig och san-
nolikt inte  oväsentlig bakgrundsfaktor i utvecklingen av amalgamrelate-
rade besvär«. 
 Andra faktorer som angavs som troliga orsaker till problematiken, var 
att patienterna var extra känsliga för smärta, hade en »personlighets-
struktur« som gjorde att de reagerade somatiskt på upplevda trauman 
eller »omedveten psykisk konflikt«, samt den så kallade »sjukdomsvinst-
problematiken«, det vill säga idén att »sjukdomssymtomen i sig och sjuk-
domsbeteendet leder till att personen i fråga blir uppmärksammad, kan-
ske får ersättningar av ekonomisk natur och överhuvud taget har 
fördelar«.441 De slutsatser som drogs av expertgruppen efter denna 
genomgång var att det i patientgruppen fanns personer med en rad olika 
underliggande tillstånd och sjukdomar av skiftande odontologisk och 
medicinsk art, samt att »många av dessa patienter har en känslig grund-
personlighet som på olika sätt leder till att symtom och reaktions möns-  

438 Ibid., 49.

439 Ibid.

440 Ibid., 53; även nästa citat.

441 Ibid., 55.
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ter utvecklas pga psykosocial belastning och trauma som inte bearbetats 
och lösts på ett tillräckligt bra sätt.«442 
 Företrädarna för de två amalgamenheterna blev under den period då 
de bägge var aktiva till ett slags representanter för de två sidorna i kon-
troversen. Särskilt Huddingenhetens föreståndare debatterade både 
 flitigt och i skarpa ordalag, och fann sig inte sällan i offentliga menings-
utbyten med såväl politiker som Tandvårdsskadeförbundets represen-
tanter.443 En replikväxling på Dagens Nyheters debattsidor under vintern 
1995 blev särskilt intensiv. Det började med en debattartikel av 
Huddingeen hetens Carl-Gustaf Elinder, Lars Järup och Sven  Langworth. 
Artikeln inleddes med ett tydligt gränsdragande gentemot amalgam-
motståndarna: »Vissa självutnämnda ’experter’ anser […] att mer än 
hundratalet symtom orsakas av amalgam; ja, det finns knappast något 
symtom eller sjukdomstillstånd som inte skulle kunna förklaras av 
amalgam exponering enligt dessa ’experter’«, skrev de, och poängterade 
sedan: »Vi [som byggt upp verksamheten vid amalgamenheten på Hud-
dinge sjukhus] har genomfört många vetenskapliga undersökningar, 
publicerat ett stort antal rapporter och medverkat i olika nationella och 
internationella expertgrupper som behandlat hälsoriskerna vid expone-
ring för tungmetaller. Dessa kunskaper utgör grunden för utredningen 
av våra patienter.«444 Detta kontrasterades mot Uppsalaenheten, som 
»bedriver utredning och behandling helt i enlighet med Tandvårds-
skadeförbundets önskemål«, det vill säga i princip alla fick diagnosen 
kvicksilverförgiftning. Att använda PIXE- och MELISA-testerna för 
denna diagnos, beskrev författarna som »helt oförsvarligt«. 
Tandvårdsskade förbundet, skrev de sedan, uppbar statligt handikapp-
stöd på felaktiga grunder, eftersom de »inte representerar patienter med 
en klarlagd diagnos«, och »[e]ftersom man dessutom bedriver en propa-
ganda som får fler och fler människor att uppfatta sig som drabbade är 
det vår bestämda uppfattning att allt allmänt stöd till TF snarast bör dras 
in«. I ett svar skrev Tandvårdsskade förbundet, genom ordföranden 

442 Ibid., 58.

443 Se Carl-Gustav Elinder, Lars Järup och Sven Langworth, »Amalgamjukan 
psykosomatisk«, Dagens Nyheter, 24 februari 1995; Claes Örtendahl, »Görel 
Thurdin är en charlatan«, Dagens Nyheter, 5 mars 1995; Margareta Molius och 
Ann-Marie Lidmark, »Patienter åsiktsregistreras på Huddingekliniken«, Dagens 
Nyheter, 3 mars 1995.

444 Elinder, Järup, och Langworth, »Amalgamjukan psykosomatisk«.
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 Margareta Molius och redaktören Ann- Marie Lidmark, att Huddinge-
enheten och dess före trädare med sina mångmiljonbelopp från lands-
ting, Socialstyrelsen och Medicinska forskningsrådet, samt stora infly-
tande över Socialstyrelsens hållning och agerande, hade »betydligt större 
möjligheter att driva sin propaganda om att amalgam är ofarligt. Varför 
är de så rädda för Tandvårdsskadeförbundets blygsamma informations-
insatser?«445 Åter igen kretsade diskussionen kring biokommunikabili-
teten; den brännande punkten var vem som spred vilken typ av informa-
tion och kunskap i vilka kanaler och med vilka syften.
 De två enheterna, tillsammans med Metallbiologiskt centrum, för-
kroppsligade kontroversens två huvudsakliga ståndpunkter. Huddinge-
enheten och dess företrädare stod för den dittills tydligaste artikule-
ringen och den entydigaste institutionaliseringen av vad vi kan kalla den 
psykosomatiska förklaringsmodellen. Idén att patienternas besvär i  själva 
verket berodde på stress, livsomvälvande händelser eller personlighetstyp 
hade visserligen åtföljt debatten och försöken att förstå sjukdomen från 
allra första början, men den hade tidigare inte haft ett organiserat forsk-
nings- och upplysningsprogram bakom sig på samma sätt som idén om 
kvicksilverförgiftning från amalgam haft i till exempel Tandvårdsskade-
förbundet och Uppsalagruppen. Nu var det inte längre ett argument 
bland många i en debatt som framför allt handlade om huruvida kvick-
silverförgiftningen var verklig eller inte, nu var den psyko somatiska för-
klaringen representerad i en egen forskningsagenda, där man aktivt sökte 
andra svar på frågan om orsaken till patienternas symtom. Detta skedde 
inte bara i Huddinge: den psykosomatiska för klaringsmodellen blev nu 
alltmer framträdande över lag i svensk forskning och utredning på områ-
det. Det skedde mer eller mindre samtidigt som det av Thomas Brante 
och Helena Norman benämnda socialpsykologiska paradigmet växte 
fram i frågan om elöverkänslighet. I sin analys av den kontroversen kom-
mer de fram till att den konsoliderades kring 1990, då den förklarings-
modell de kallar för den psykiatriska fick sin form.446 
 Huddingeenheten lades ner 1996, som skäl uppgavs resursbrist.447 
Uppsalaenheten avvecklades fyra år senare, bland annat efter kritik från 
Socialstyrelsen och Uppsala universitets medicinska fakultet, där 

445 Molius och Lidmark, »Patienter åsiktsregistreras på Huddingekliniken«.

446 Brante och Norman, Epidemisk masspsykos eller reell risk?, 110–113, 131–134.

447 SOU 2003:53, Dentala material och hälsa, 106.
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 enheten var placerad.448

MILJÖPOLITIKEN OCH BESLUTEN    
OM AMALGAMETS AVVECKLING

Redan i början av 1970-talet hade Naturvårdsverket uppmärksammat 
tandvårdens kvicksilverutsläpp i en rapport. Mot slutet av decenniet tog 
Naturvårdsverket tillsammans med Tandläkarförbundet, Landstings-
förbundet och Dentalbranschföreningen fram riktlinjer för hur tand-
vårdens kvicksilverutsläpp skulle kunna minskas. De största mängderna 
utgjordes av utsläpp till avloppsvatten av överskottsamalgam vid fyll-
ningsberedning samt bortborrat amalgam vid behandling av sekundär-
karies. I en rapport från Naturvårdsverket 1978 uppskattades, genom 
extrapolering av resultatet från en enkät med 1 300 tandläkare, utsläp-
pen till avloppsvatten till mellan 3 440 och 3 960 kg kvicksilver per år. 
Tandvården var, med sitt bruk av mellan 8,8 och 10,2 ton, landets näst 
största kvicksilverkonsument.449 Den största, kloralkaliindustrin, hade 
uppmärksammats som utsläppskälla långt tidigare och således ålagts och 
utarbetat rutiner för omhändertagande och upparbetning av merparten 
av avfallet. Alltså kunde rapporten konstatera att det var tandvården 
som var den i särklass största källan till kvicksilver i avloppsvattnet. 
 Successivt infördes regler och riktlinjer som ålade tandläkarmottag-
ningar att installera och använda avskiljare för att samla upp och omhän-
derta kvicksilverhaltigt avfall. År 1985 klassades tandvårdens slam och 
sopor som miljöfarligt avfall, vilket innebar att det skulle omhändertas 
enligt kommunernas föreskrifter och sedan hanteras av auktoriserade 
företag. Samtidigt infördes krav på amalgamavskiljare.450 I den ovan 
nämnda rapporten från 1978 uppmärksammades även krematorier som 
utsläppskällor. Det var dock först från början av 1990-talet som riktlinjer 
och krav på rening succesivt infördes för krematorierna, som då ansågs 
vara de största utsläppskällorna överhuvudtaget vad gällde kvicksilver. 

448 Bengt Wadman m.fl., »Amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset« (Örebro: 
Socialstyrelsen, 1994), PTP, F14 Amalgamgruppen, vol. 1, Socialstyrelsens arkiv; 
»Amalgamenheten i Uppsala avvecklas«, Dagens Medicin, 14 december 1999; 
Gert Brodén, »Fortsatta attacker mot Amalgamenheten«, Tf-bladet 20, nr 1 
(2000): 6–7; Leonhardt, »Den svenska amalgamsjukeepidemin«, 3941; SOU 
2003:53, Dentala material och hälsa, 108. 

449 Anders Halldin och Ove Pettersson, Omsättning av kvicksilver i Sverige, SNV PM 
928 (Solna: Statens naturvårdsverk, 1978).

450 Svidén, Kvicksilvrets miljöhistoria, 159–162.
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Samtidigt som amalgamanvändningen gått ner till följd av såväl miljö- 
som hälsodebatt samt förbättrad tandhälsa, skulle krematorieutsläppen

bara öka i takt med att den tandvårdsförsäkrade generationen, som hade 
fler tänder kvar i munnen, blev äldre.
 Kraven på tandvården att samla in och sortera uttjänt och överblivet 
material låg i linje med den riktning den allmänna politiken för hante-
ring av miljöfarligt avfall gick i under samma tid. Ett linjärt synsätt på 
samhälleliga produktionsprocesser och materialflöden, där industrin för-
ädlar råmaterial till produkter som sedan används och kasseras, er sattes 
med ett cykliskt kretsloppstänkande, där material och ämnen i så stor 
utsträckning som mjöligt skulle återvinnas. Ett nyckelbegrepp i  sam-
manhanget blev den så kallade substitutionsprincipen, viken helt enkelt 
innebar att miljöfarliga råmaterial och produkter i möjligaste mån skulle 
ersättas med miljövänliga, i övrigt likvärdiga, alternativ.451 Precis som när 
det gällde amalgamets eventuella hälsofarlighet, foku serades alltså inno-
vation och utvecklingen av alternativa produkter och material även på 
miljöområdet. Å ena sidan betonades i det nya kretsloppssamhällets 
miljö politik ett tydligare producentansvar för minskningen av det farliga 
avfallet. Å andra sidan innebar detta synsätt ett ökat fokus på den indivi-
duella konsumenten, som nu skulle dra sitt strå till stacken genom att 
både använda miljövänligare produkter och genom att samvetsgrant 
samla och sortera de kvicksilverhaltiga produkter man använt. Miljöpoli-
tiken generellt anses av flera forskare ha genomgått en omorientering 
mot ett ökat individ- och konsumtions perspektiv under perioden.452 
 Genom en rad miljöpolitiska propositioner och författningar etablera-
des under början av 1990-talet en lands omfattande insamling av kvick-
silverhaltiga konsumentvaror. Bilden av kvicksilver som miljöhot gick 
från industriavlopp med mynningen  placerad i orörda vattendrag till sop-
tippar med lysrör, batterier, termometrar och hemelektronik som lång-
samt marinerade marken omkring sig i lömskt gift. Amalgamet passade 
in i  den bilden, både som miljöhot och som hälsofara. I det samman-
hanget blev bilden av den döda amalgam bäraren som ett miljöhot särskilt 
potent; den mänskliga kroppen framstod som en uttjänt miljöfarlig pro-

451 Lidskog och Hjalmarsson, Gift, avfall, resurs?, 31ff.

452 Se till exempel Djerf Pierre, Gröna nyheter, 301–2; Camilla Hermansson,   
Det återvunna folkhemmet. Om tevejournalistik och miljöpolitik i Sverige 1987–1998 
(Linköping: Linköpings universitet, 2002), 23–29; Hultman, Kall och Anshelm, 
Att ställa frågan, 196–201.
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dukt. Bilden av amalgamet i  de sjukas munnar gavs en liknande tolkning: 
 liksom batteriet i naturen spred plomben långsamt och omärkligt död 
och förfall i munnen och kroppen.
 Propositionen En god livsmiljö, (1990/91:90) som lades av regeringen 
Carlsson och dess miljöminister Birgitta Dahl, var en miljöpolitisk mil-
stolpe.453 I den angavs riktningen för miljöpolitiken i stort, med förslag 
om allt från miljöundervisning i grundskolan och bidrag till miljöorga-
nisationer, till regleringar av industri och avvecklingsvisioner för tung-
metaller. En av de sistnämnda var kvicksilvret, som vid den här tiden fått 
en närmast mytologisk miljöpolitisk status. På typiskt svenskt politiskt 
manér sattes en nollvision: kvicksilveranvändningen skulle helst av allt 
minska till ingen alls.454 För termometrar och vissa andra konsument-
varor föreslogs förbudsdatum direkt i propositionen, för annat angavs 
att möjligheterna till avveckling måste utredas. Kemikalieinspektionen 
fick i uppdrag att se över utsikterna att helt fasa ut kvicksilvret på de 
flesta områden. När det gällde tandvården föll det dock på Socialstyrel-
sen att ta reda på om och i så fall när det var möjligt att sluta använda 
kvicksilver. Hans Sundberg ledde Socialstyrelsens utredning i frågan, 
som presenterade sin rapport i augusti 1992.455 
 Till att börja med konstaterades i rapporten att amalgamanvänd-
ningen hade sjunkit kraftigt, i vissa grupper hade den halverats under 
perioden 1985–1991. Likväl hade mellan 1,8 och 1,9 miljoner fyllningar 
gjorts med amalgam under 1991. En enkätundersökning bland knappa 
tusentalet tand läkare redovisades. Stödet för ett omedelbart amalgam-
förbud var lågt, omkring tio procent, men samtidigt ansåg tandläkarna 
över lag att alternativen var lämpliga att använda och att deras egna kun-
skaper och färdigheter var fullgoda. En total avveckling av amalgamet 

453 Inte minst för regeringspartiet Socialdemokraterna, som i och med proposi-
tionen återinförde framstegstanken i den socialdemokratiska miljöpolitiken: 
tillväxt och hållbarhet skulle, med hjälp av tekniska innovationer och medvetna 
konsument-medborgare, gå hand i hand. Ett synsätt som ofta kallas ekomo-
dernt, och som signalerade och sammanföll med en omorientering av miljöpoli-
tik och miljöjournalistik mot ett allt tydligare individ- och konsumentcentrerat 
perspektiv. Se Anshelm, Socialdemokraterna och miljöfrågan, 158–66; Martin 
Hultman, Den inställda omställningen. Svensk energi- och miljöpolitik i möjlig-
heternas tid 1980–1991 (Möklinta: Gidlund, 2015), 120–25; Djerf Pierre, Gröna 
nyheter, 301-302,337-34; Hermansson, Det återvunna folkhemmet, 8–12.

454 Prop. 1990/91:90, En god livsmiljö, 43.

455 Ds 1992:95, Möjligheter att avveckla amalgam som tandfyllningsmaterial. 
Expert rapport från Socialstyrelsen med anledning av särskilt regeringsuppdrag 
(Stockholm: Socialdepartementet, 1992).
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skulle enligt utredningen medföra betydande kostnader, samt behov av 
personal och kompetensutveckling, men den var möjlig. Bedömningen 
var att alternativ fanns och att dessa, i takt med att de ändå kom i bruk i 
allt större utsträckning, skulle bli billigare samtidigt som tandvårdsper-
sonalens kunskap om hur de skulle hanteras förväntades öka. Bland de 
positiva effekter som en avveckling kunde tänkas medföra lyfte utred-
ningen, utöver miljövinsterna, fram bättre estetik, längre hållbarhet 
samt minskad oro hos befolkningen. Eventuella allmänna hälsoeffekter 
av att avveckla amalgamet utelämnades som en möjlig positiv effekt, 
eftersom »alla de expertgrupper som granskat frågan om kvicksivler/
amalgam – hälsorisker […] kunna konstatera att det inte går att fastställa 
något sådant samband«.456

 Utredningen förordade en stegvis avveckling, där amalgam till att 
börja med inte längre skulle få användas i mjölktänder redan från och 
med 1 juli 1993. Därefter föreslogs användningen i permanenta tänder 
hos barn och unga upp till 19 års ålder upphöra 1 juli 1995. För den vuxna 
befolkningen skulle det enligt utredningen vara möjligt att helt upp-
höra med amalgamanvändningen år 1997, dock under vissa förutsätt-
ningar. Som sådana angavs bland annat att användning och alternativ 
följts upp och utvärderats ur ett kostnadsperspektiv, samt att en fram-
tida ny tandvårdsförsäkring kunde säkerställa möjligheten för patienten 
att välja ett dyrare alternativ än amalgam.457 År 1994 lade regeringen 
Bildt en ny miljöpolitisk proposition, signerad Görel Thurdin. Proposi-
tionen behandlade arbetet med samhällets kemikaliekontroll, och sär-
skilt Kemikalieinspektionens verksamhet. Under rubriken »Kvicksilver 
i produkter och amalgam« inleddes texten med konstaterandet att: 
» Diffus spridning av kvicksilver hör inte hemma i ett kretsloppssam-
hälle. Användningen av amalgam inom tandvården bör avvecklas senast 
till år 1997.«458 Totalt fanns, uppskattades det i propositionen, cirka 
40–60 ton kvicksilver upplagrat i svenskarnas tänder. Detta kvicksilver 
skulle förr eller senare komma att spridas till miljön via antingen tand-
läkarkliniker eller krematorier. Tandvårdens kvicksilverutsläpp upp-
skattades till uppemot 450 kg per år, krematoriernas till cirka 300 kg per 
år. Helt i enlighet med Socialstyrelsens förslag ett och ett halvt år tidi-

456 Ibid., 92.

457 Ibid., 11.

458 Prop. 1993/94:163, Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället 
– åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen, 48.
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gare, deklarerade regeringen i propositionen: 

Regeringen avser att ta upp överläggningar med företrädare för 
tandvårdshuvudmännen om en avveckling av amalgamet inom  
barn- och ungdomstandvården fr.o.m. den 1 juli 1995. När det gäller 
vuxentandvården anser regeringen att användningen av amalgam bör 
upphöra så snart som möjligt dock senast till år 1997.459

När riksdagen behandlade propositionen inkom ett stort antal motioner 
som handlade om just amalgamfrågan. De flesta av dessa innehöll förslag 
om snabbare, rentav omedelbar, avveckling än vad som föreslagits. Detta 
motiverades med omsorg om de tandvårdskadade patienternas hälsa. 
Vid omröstningen hade kammaren att ta ställning till en utskotthem-
ställan med samma innebörd som propositionen, samt ett reservations-
yrkande med innebörden att amalgamet skulle avvecklas omedelbart. 
Utskottsförslaget vann, men marginalen var inte förkrossande. En miljö-
politisk proposition om hanteringen av miljöfarliga kemikalier, som 
bereddes i Jordbruksutskottet, debatterades i riksdagen till stora delar 
med utgångspunkt i en tandvårds- och hälsopolitisk fråga. Amalgam 
hade blivit en väl etablerad rikspolitisk fråga, en fråga som engagerade 
många riksdagsledamöter.
 I mars 1995 träffades ett avtal om total avveckling av amalgam inom 
barn- och ungdomstandvården mellan regeringen och Landstings-
förbundet.460 Avvecklingen av amalgamet var nu beslutad och igångsatt. 
Beslutet hade dock inte, som många hoppats, fattats för folkhälsans 
skull. Det var inte för att man kommit fram till att amalgamet orsakade 
förgiftning och sjukdom hos de som bar det i sina munnar som man 
skulle sluta använda det, utan för att se till att det inte hamnade i miljön; 
antingen det skedde via avloppsvattnet i form av amalgamspill från 
tandläkarmottagningar när nya fyllningar gjordes och när gamla byttes 
ut, via kyrkogårdar när kvicksilver sipprade ut från döda amalgambärare, 
eller som kvicksilverånga när de kremerades. Detta gjorde många av de 
som i åratal drivit opinion för att få amalgamet bannlyst och förkastat 
frustrerade. Äntligen skulle amalgamet försvinna, men samtidigt inne-
bar den miljöpolitiska motiveringen en påtaglig risk att patienterna 
 aldrig skulle få återupprättelse, och att deras krav skulle falla i glömska. 
 Kemikalieinspektionen fick i samband med kretsloppspropositionen 

459 Ibid., 51.

460 Kemikalieinspektionen, Avveckling av amalgam inom tandvården. Rapport av   
ett regeringsuppdrag, PM 4/96 (Solna: Kemikalieinspektionen, 1996), 21.
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i  uppdrag att se över hur avvecklingen fortskred. Resultatet redovisades 
i en rapport 1996.461 I rapporten konstaterades att amalgamanvänd-
ningen fortsatt att sjunka drastiskt sedan Socialstyrelsens rapport 1992, 
särskilt inom barn- och ungdomstandvården. Där uppskattades använd-
ningen till mellan 5 och 15 procent av vad den varit 1991. Som andel av 
det totala antalet utförda fyllningar uppskattade rapporten att amal-
gamet inom barn- och ungdomstandvården minskat från 30 procent till 
cirka 1,5 procent. Flera landsting hade redan helt upphört att använda 
amalgam på barn och unga. För tandvården som helhet hade amalgamets 
andel minskat från redan historiskt låga 22,5 procent år 1991, till 10,8 
procent 1995.462 I rapporten konstaterades också att »[f]örutsättningar 
finns för en i det närmaste total utfasning«.463 Likväl skulle målet om full 
avveckling till 1997 sannolikt inte att kunna nås. För det var använd-
ningen alltjämt för hög, samtidigt som en rad omständigheter sågs som 
försvårande: dentala amalgam uppfyllde kraven i den nya lagen om med-
icinteknisk utrustning, samt var i många fall redan CE-märkta, vilket 
innebar att de per automatik var tillåtna i hela EES-området; tandvårds-
föräkringen täckte en mindre andel av patienternas kostnad än tidigare, 
och förslag fanns på att ytterligare minska täckningen i försäkringen, 
vilket skulle innebära fler amalgamfyllningar när privatekonomiska 
hänsyn alltmer skulle komma att styra materialval; alternativen behövde 
utvecklas ytterligare, samtidigt som tandvårdspersonalens kunskaper 
om dem behövde ökas.464

 Tandvårdsförsäkringen hade, sedan den infördes 1974, byggt på idén 
om kostnadsneutralitet, det vill säga tanken att tandläkare ska få samma 
ersättning per timma oavsett vilken typ av behandling som genomförs. 
Därför innebar försäkringens införande också införandet av en mycket 
detaljerad tandvårdstaxa, där maxbelopp för olika typer av behandling 
angavs. Tandläkare som vile vara anslutna till försäkringen fick inte lov 
att ta ut högre arvoden än de fastslagna maxbeloppen, varpå försäkringen 
gick in och betalade hälften av patientens kostnad. För att upprätthålla 
kostnadsneutraliteten samtidigt som marknaden och teknikerna för 
olika tandvårdsbehandlingar hela tiden förändrades, justerades tand-

461 Kemikalieinspektionen, Avveckling av amalgam inom tandvården.

462 Ibid., 19.

463 Ibid., 7.

464 Ibid.
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vårdstaxan i princip årligen.465 I en proposition 1998 föreslogs en grundlig 
omarbetning av tandvårdsförsäkringen för att i någon mån komma bort 
från de ständiga justeringarna.466 Prisreglering genom maxtaxor skulle 
slopas, och stödet till patienterna göras om från procent av kostnaden till 
fasta belopp per behandlingstyp. Detta skulle förenkla administrationen 
för såväl Försäkringskassan som vårdutövarna, samt göra det lättare för 
försäkringen att hänga med i teknisk och behandlingsmässig utveckling. 
 Dessutom föreslogs att ersättningen för amalgamfyllningar skulle slo-
pas, ett förslag som lades mot bakgrund av dels vad Kemikalieinspektio-
nen anfört om tandvårdstaxans inverkan på möjligheterna att avveckla, 
dels att användningen syntes ha börjat stiga svagt igen, något som ansågs 
bero på att amalgamet alltjämt var billigare. Som EU-medlem kunde 
Sverige inte lagligen förbjuda CE-märkta amalgamet men, som det stod 
i popositionen: »Däremot finns det inget som hindrar att ersättningsbe-
stämmelserna nu utformas så att användningen av amalgam inte onödigt 
stimuleras.«467 Regeringen argumenterade i propositionen utförligt för 
att på sikt införa förbud mot amalgam. Även om vare sig kontrollerade 
studier eller expertutredningar, i Sverige eller inom WHO och EU, kun-
nat påvisa generella negativa hälsoeffekter av amalgam, så ansågs ett för-
bud ändå motiverat av de kunskaper som fanns tillgängliga. Flertalet 
länder hade infört rekommendationer om att undvika amalgam hos 
bland andra gravida och njursvaga individer, och WHO hade efterlyst 
forskning för att klargöra om det fanns särskilda riskgrupper som var 
extra känsliga för amalgam. ”Det faktum att vi i dag inte har säker kän-
nedom om vilka patienter som tillhör dessa särskilda riskgrupper talar 
också för att ett allmänt förbud mot amalgam införs”, skrev regeringen i 
propositionen.468 Vidare fanns en idé om att det var värdefullt i sig att 
lugna människors oro kring amalgamet, något som ansågs positivt ur 
både hälsosynpunkt och ur ett mer politiskt taktiskt perspektiv: 

Oron för att materialet ger ogynnsamma hälsoeffekter är ett hälsopro-
blem i sig sett ur ett folkhälsoperspektiv. Enligt regeringens mening 
måste det bedömas som väsentligt att vara lyhörd för människors oro 
och försöka tillmötesgå rimliga krav för att ge medlemsskapet [sic!] i EU 
en legitimitet i de stora folkgrupperna samtidigt som förpliktelserna 

465 Koch, »Tandvårdsförsäkringens tillkomst och ständiga förändring«, 88–89.

466 Prop. 1997/98:112, Reformerat tandvårdsstöd.

467 Ibid., 25.

468 Ibid., 26.
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enligt fördraget inte får äventyras.469

Slutligen påminde regeringen om det miljöpolitiska målet att fasa ut 
användningen av kvicksilver, och deklarerade att den oavsett möjlig-
heterna att förbjuda materialet av hälsoskäl avsåg att även fortsättnings-
vis arbeta för en begränsning av amalgamanvändningen av miljöskäl. 
Propositionen antogs, och från och med 1 januari 1999 ersattes inte 
längre amalgamfyllningar av den svenska tandvårdsförsäkringen.470 
I  och med det blev kompositfyllningar billigare än amalgamfyllningar, 
vilket påskyndade utfasningen. Något förbud blev det dock inte ännu, 
där stod EU alltjämt i vägen.471 Propositionen som lades 1998 kom från 
Socialdepartementet och socialminister Margot Wallström. Ungefär 
samtidigt presenterades en rapport för utbildningsdepartementet och 
-ministern Carl Tham. Den hette Amalgam och hälsa – Risker i ny belys-
ning, och var resultatet av ett uppdrag från utbildningsdepartementet 
till Forskningsrådsnämnden. 

FORSKNINGSRÅDSNÄMNDENS AMALGAM-
UPPDRAG OCH KONTROVERSEXPERTISEN

Regeringen finner det angeläget att en fördjupad kunskap nås om  
vilka eventuella hälsoeffekter kvicksilver från amalgam har. Mot  
denna bakgrund uppdrar regeringen åt Forskningsrådsnämnden (FRN) 
att genomföra aktiviteter i syfte att skapa överblick samt fördjupad 
kunskap på området.472

Detta uppdrag gavs till FRN i april 1997, och resulterade i två special-
beställda expertrapporter samt en serie om fyra konferenser, avhållna 
i  november 1997 och januari 1998. Konferensföredragen och rapporterna 
publicerades på våren 1998 i volymen Amalgam och hälsa – Risker i ny 
belysning.473 Till konferenserna inbjöds aktörer med olika bakgrund och 
med olika uppfattningar i fråga om amalgamet. Forskningsrådsnämn-
den såg det som sin uppgift att gå bortom själva sakfrågan, för att få till 

469 Ibid.

470 SFS 1998:1337, Förordning om tandvårdstaxa.

471 SOU 2003:53, Dentala material och hälsa, 50.

472 Utbildningsdepartementet, »Uppdrag till Forskningsrådsnämnden att genom-
föra vissa aktiviteter rörande ’oral galvanism’ m.m.«, i Amalgam och hälsa, red. 
Vera Nováková, (Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1998), 19.

473 Nováková, red., Amalgam och hälsa.
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stånd en sorts medling mellan parterna:      

Innan FRN fick regeringsuppdraget om amalgam klargjorde nämnden 
att dess roll i detta sammanhang inte kunde vara att överpröva de 
medicinskt/toxikologiska frågor, som under de senaste åren med 
betydande samstämmighet besvarats såväl nationellt som internationellt 
rörande folkhälsoaspekter på amalgam. […] FRNs ambition skulle vara 
att se om det fanns ytterligare frågor än de som redan besvarats som 
kunde vara relevanta i sammanhanget och om dessa kunde ge en ny 
belysning av amalgamfrågan.474

Här lyftes nya vetenskapsfält in i tolkningen av amalgamfrågan, bland 
andra studiet av vetenskapliga kontroverser.
 Sociologen Thomas Brante (1947–2016) var den som i huvudsak hade 
etablerat fältet kontroversstudier i Sverige. Brante disputerade 1980 
i  Lund på en avhandling om Thomas Kuhns paradigmbegrepp, och kom 
till Göteborgs universitet som forskningsassistent 1983. Efter boken 
Vetenskapens sociala grunder 1984, samt två programmatiska artiklar 1988 
och 1990 i tidskriften VEST – Tidskift för vetenskapsstudier, varav den 
ena samförfattad med vetenskapsteoretikern Aant Elzinga, blev veten-
skapliga kontroverser som forskningstema något av ett signum för verk-
samheten vid Göteborgs universitets institution för vetenskapsteori.475 
Detta syntes inte minst på den stora mängd kontroversorienterade artik-
lar som publicerades i VEST, som hade sin bas vid nämnda institution, 
och vars huvudredaktör vid tiden var Brante. År 1995 publicerade han, 
tillsammans med kollegan i Lund (dit han nu återvänt för en kort sejour 
innan han tillträdde som professor i Örebro) Helena Norman, boken 
Epidemisk masspsykos eller reell risk?476 Boken var en kontroversstudie av 
debatten om elöverkänslighet, genomförd i ett av Forskningsrådsnämn-
den finansierat projekt, och den fick en del uppmärksamhet när den 
publicerades. I Tf-bladet uppfattades den, med sitt resonemang om den 
vetenskapliga kunskapens sociala bestämningar och institutionella 
 förankring, som en bekräftelse på det synsätt förbundet sedan länge 
omfamnat: att det var skrå- och karriärhänsyn som styrde amalgam-

474 Ibid., 11.

475 Gunnar Andersson m.fl., »Minnesord. Thomas Brante 1947–2016«, Sociologisk 
Forskning 53, nr 4 (2016): 437–42; Brante, Vetenskapens sociala grunder; Brante  
och Elzinga, »Kontroversstudier«; Brante, »Kontroversstudier«.

476 Brante och Norman, Epidemisk masspsykos eller reell risk?
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förespråkarna mer än vetenskaplig rationalitet och hederlighet.477 
 I populariseringen av Brantes och Normans bok framhölls att kontro-
vers och oenighet präglade den moderna forskningen och vetenskapen, 
och att majoriteten av samtidens stora samhällsfrågor kunde förstås som 
vetenskapsbaserade kontroverser. För att förstå och komma till rätta 
med detta krävdes en ny syn på hur vetenskap fungerar; en traditionell 
syn där forskning antas vara styrd av ett värderingsfritt och rationellt 
gemensamt sökande efter sanning, präglat av oegennytta och skepti-
cism, var tvungen att ge vika för en mer nyanserad sociologisk förståelse 
av vetenskap som ett socialt fält. »Kontroverserna är alltså vardagsförete-
elser och inte några pinsamma avvikelser i ett annars väl fungerande 
forskarsamhälle. Därför måste de uppmärksammas och deras roll i sam-
hällsutvecklingen analyseras för att de därigenom ska kunna lösas på ett 
mer rationellt sätt«, sa Brante i en intervju med tidskriften Forskning och 
Framsteg.478 I Svenska Dagbladet anmäldes boken i en understreckare av 
vetenskapsteoretikern Jan Nolin.479 Han framhöll som en speciell typ av 
kontrovers »de som utspelas mellan offer för ny teknologi och experter 
som menar att deras symptom är psykosomatiska«, och lyfte uttryckli-
gen fram amalgamkontroversen som ett exempel. »I de flesta fall är den 
vanliga människan utlämnad åt experternas oeniga bedömningar«, fort-
satte han, och konstaterade att »[d]etta gör vetenskapliga kontroverser 
intressanta i sig. Varför blir egentligen experter oeniga? Varför kan 
samma data tolkas så att de ger totalt motsatt resultat?« Med utgångs-
punkt i viljan att bredda perspektiven, genomsyrades FRN:s konferenser 
och rapport av samma frågeställningar: »Redan en ökad förståelse varför 
det finns olika uppfattningar om amalgamets hälsorisker, å ena sidan de 
ovan nämnda expertpanelernas och å andra sidan Tandvårdsskade för-
bundets och vissa forskares, skulle kunna vara ett bidrag till en fortsatt 
hantering av frågan«, skrev nämnden i inledningen till den publicerade 
volymen.480

 Brante och Norman avslutade sin bok med att reflektera över hur 

477 Margaretha Molius, »Vetenskap och beprövad erfarenhet«, Tf-bladet 16, nr 4 
(1995): 2.

478 Monika Starendal, »Expertstriden om elöverkänslighet – prestige och intresse 
styr«, Forskning och Framsteg, nr 8 (1995): 14.

479 Jan Nolin, »Kontroversen kring elöverkänslighet«, Svenska Dagbladet, 19 juli 
1995.

480 »Forskningsrådsnämndens överväganden och ställningstaganden«, i Amalgam  
och hälsa, red. Vera Nováková (Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1998), 11.
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vetenskapsbaserade kontroverser skulle kunna lösas. Efter ett längre 
resonemang om vad de såg som förhärskande modeller i dylika situatio-
ner, landade de att förespråka av vad de kallade för den kontradiktoriska 
tekniken, som i sammanfattning går ut på att kontroversens läger väljer 
ut vetenskapliga representanter som de har förtroende för, och att dessa 
sedan genom en på förhand utstakad process enas om en uppsättning 
kärnpunkter där stor och avgörande oenighet råder.481 Brante lyfte fram 
samma modell i intervjun med Forskning och Framsteg, liksom när han på 
FRN:s första amalgamkonferens talade under rubriken »Vetenskaps-
baserade kontroverser som problemområde sui generis.«482

 FRNs konferenser präglades av detta utifrånperspektiv, av viljan att 
förstå amalgamkontroversen som kontrovers och som fenomen i sig. 
I  flertalet fall rörde sig framställningarna kring temat risk: vad risker är, 
hur man kommunicerar dem, hur man fattar beslut i situationer där risk 
och osäkerhet råder, samt vilka risker man ur ett etiskt perspektiv kan 
försvara att ta eller att utsätta andra för.483 Detta gjordes i några fall mot 
bakgrund av idén om samtiden som präglad av osäkerhet och allestädes 
närvarande diffusa risker. Explicita referenser gjordes till namnkunniga 
sociologer som Ulrich Beck, Anthony Giddens och Mary Douglas. Den 
vetenskapliga frågeställningen om hälsoeffekter av amalgam fanns 
också med. Den berördes av flera talare, inte minst de som redan gjort sig 
bekanta som aktörer i kontroversen. Vid det sista mötet stod forsknings-
metodik i fokus, och det uttalade syftet var just att utröna vad man var 
oense om och varför. Det var inte frågan om en regelrätt tillämpning av 
den kontradiktoriska modellen, men ansatsen var snarlik. Syftet var »att 
klargöra om det finns oklarheter eller oenigheter av inomvetenskaplig 

481 Brante och Norman, Epidemisk masspsykos eller reell risk?, 177.

482 Thomas Brante, »Vetenskapsbaserade kontroverser som problemområde sui 
generis«, i Amalgam och hälsa, red. Vera Nováková (Stockholm: Forskningsråds-
nämnden, 1998), 98–104.

483 Charli Eriksson, »Om sättet att kommunicera risk och individens rätt att veta 
och att välja«, i Amalgam och hälsa, red. Vera Nováková (Stockholm: Forsknings-
rådsnämnden, 1998), 87–97; Gunnar Bengtsson, »Vad är en risk och hur förhåller 
man sig till den?«, i Amalgam och hälsa, red. Vera Nováková (Stockholm: 
Forskningsrådsnämnden, 1998), 142–46; Sven Ove Hansson, »Individuella   
och kollektiva perspektiv på risker«, i Amalgam och hälsa, red. Vera Nováková 
(Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1998), 174–78; Måns Rosén, »Lönar det  
sig med riskkommunikation? Exemplet rökning«, i Amalgam och hälsa, red.  
Vera Nováková (Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1998), 188–93;  
Christian Munthe, »Etiska aspekter på riskbeslut«, i Amalgam och hälsa, red.   
Vera Nováková (Stockholm: Forskningsrådsnämnden, 1998), 158–62.
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art kring grundläggande metodfrågor«.484 Tonvikten låg på epidemiologi 
och immunologi. Epidemiologiska metoder kunde fånga ohälsa på sam-
hällsnivå, medan immunologin riktades in på att utröna om det fanns 
särskilt känsliga individer, vars ohälsa inte fångades upp av epidemio-
login. I sitt sammanfattande resonemang skrev nämnden i denna del att 
det var angeläget med fortsatt forskning för att klargöra

 
vad som skiljer människor med besvär de tillskriver sina amalgamfyll-
ningar från människor med samma antal fyllningar men utan sådana 
besvär. Svaren från sådana studier skulle nämligen kunna visa att både 
en utsaga om amalgamets ”ofarlighet” för stora grupper och utsaga [sic!] 
om dess ”farlighet” för speciellt känsliga personer kan vara sanna 
samtidigt.485

FRN såg sitt uppdrag som ett försök till medling, och som ett sätt att 
belysa kontroversen från nya vinklar. Fokus låg på att försöka få till stånd 
gemensamma utgångspunkter, bland annat genom en diskussion om 
vetenskapsbegreppet. Vetenskap definierades av nämnden som dels en 
uppsättning mycket specifika regler för framtagande och klassificering 
av kunskap, dels som ett kritiskt förhållningssätt, där forskaren idealt 
sett bör sträva efter resultat som kullkastar snarare än bekräftar den 
egna hypotesen. »Bilden av vetenskapen såsom främst definierad av test-
kriterierna för en kunskapsmängd är förhärskande i den naturveten-
skapliga delen av det akademiska samhället«, skrev nämnden.486 Detta 
innebar att sådant som enskilda individer genom egna upplevelser över-
tygats om kunde betraktas som obevisat ur vetenskaplig synvinkel. Icke 
vetenskapligt bevisat var dock inte detsamma som falskt, utan betydde 
bara att det saknades vetenskapliga metoder för att avgöra det, eller att 
forskningen som behövdes ännu inte gjorts. »En gemensam syn på 
vetenskapsbegreppet skulle kunna underlätta dialogen mellan forskare 
och allmänheten«, skrev nämnden, och fortsatte:

Denna dialog skulle också kunna bidra till att skilda forskarkulturer 
kom i fruktbar dialog med varandra, den samhällsvetenskapliga med 
den medicinska, den historisk-filosofiska med den naturvetenskapliga 
etc. Just debatten kring »oral galvanism« tydliggör hur vetenskapens 

484 »Forskningsrådsnämndens överväganden och ställningstaganden«, 12.

485 Ibid.

486 »Forskningsrådsnämndens överväganden och ställningstaganden«.
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skilda förklaringssystem kan komplettera varandra.487 

Redan från start hade debatten om oral galvanism och hälsoeffekter av 
amalgam präglats av rop efter mångvetenskap och tvärvetenskapliga per-
spektiv. Oftast hade det dock handlat om perspektiv hämtade från olika 
grenar av medicinen eller till den angränsande fält, och syftet med de vid-
gade perspektiven hade i förstone varit att belysa själva den vetenskapliga 
frågan om orsaken till vissa patienters besvär. Samhälls- och humanveten-
skapliga perspektiv hade inte i nämnvärd utsträckning introducerats i 
dessa diskussioner, annat än som argument för den ena eller andra sidan.488 
FRNs konferenser markerade den första gången som en oberoende offent-
lig instans utredde amalgamfrågan med en uttalad blick på själva kontro-
versen i sig och på hur den skulle kunna lösas. Talarna ställde frågor om 
vari oenigheten bestod, vilka faktorer som  spelade in i dess utveckling och 
för bägge sidors ståndpunkter, samt  vilken typ av samhälle dylika konflik-
ter uppstod i. I svaren aktualiserades till stor del samtida sociologisk och 
filosofisk forskning. Denna forskning hade beskrivit det samtida samhäl-
let som präglat av osäkerhet, risk och expropriering av varseblivningsför-
mågan till expertis och vetenskap. Det var en beskrivning och en förstå-
else som i sin tur uttryckligen tagit spjärn mot de vetenskapliga 
kontroverser som i all högre grad tycktes genomsyra samhället, vilket gör 
att vi här kan tala om samproduktion på en annan nivå, eller ett annat 
plan, än hittills. Inom ramen för amalgam kontroversen, liksom de andra 
vetenskapsbaserade kontroverser den samexisterade med, formulerades 
teser om den vetenskapliga kunskapens perspektivberoende och koppling 
till institutionaliserade och organiserade intressen. Dessa formulerades 
som konfrontativa argument mot motståndarsidans tolkningar av verklig-
heten. I den samtidigt fram växande kontroversforskningen formulerades 
dessa teser som teoretiska verktyg för att studera vetenskapen generellt 
sett, och dess roll i sam hället. 

UPPSAMLING: KONTROVERSENS    

487 Ibid., 13.

488 Det var främst Tandvårdsskadeförbundet som då och då introducerade dylika 
perspektiv, för att peka på motståndarsidans yrkesmässiga, politiska och 
ekonomiska motiv. Se t.ex »Tf-ledaren. Storebror vårdar dig!«, Tf-bladet 5, nr 1 
(1984): 3–8.
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HÖJDPUNKT OCH BÖRJAN TILL SLUTET

1990-talet var den mest intensiva perioden i amalgamkontroversens 
 historia. Miljoner i statligt stöd tilldelades forskning om amalgam, men 
någon enighet i sakfrågan infann sig inte. Likaledes var det med de prak-
tiska vårdaspekterna: miljontals kronor satsades även där, men någon 
minskning av patienttillströmningen syntes inte till, ej heller någon 
ökad tillfrisknandegrad. På både vård- och forskningssidan blev det 
i  stället tvärtom så att motsättningarna blev allt tydligare och positio-
nerna alltmer låsta. Vid de två stora vårdenheterna, i Uppsala respektive 
Huddinge, utvecklades och tillämpades diametralt olika vetenskapliga 
och vårdmässiga perspektiv och arbetssätt. I Uppsala ställdes diagnosen 
metallsyndrom på de allra flesta patienter, vilka sedan rekommendera-
des amalgamsanering och kosttillskott. I Huddinge däremot, konstate-
rades inte ett enda fall av kvicksilverförgiftning. De patienter som inte 
konstaterats ha kvicksilverallergi eller andra underliggande sjukdomar 
utreddes enligt en psykosocial modell liknande den som vid samma tid 
tillämpades inom det subparadigm av vetenskapen kring elöverkänslig-
het som kallats det socialpsykologiska. Amalgamenheterna förkroppsli-
gade och inskärpte kontroversens ytterlighetsståndpunkter, och fung-
erade som dess representanter i det offentliga samtalet. 
 Samtidigt samlade Tandvårdsskadeförbundet sitt största medlemsan-
tal någonsin. Toppnoteringen på dryga 14 000 medlemmar nåddes 1994 
(se fig. 6, sid. 232). I rikspressen var intresset för amalgamfrågan dess-
utom stabilt och förhållandevis högt under större delen av 1990-talet (se 
fig. 2, sid. 17). Kanske var det kontroversens höga intensitet och påtagliga 
närvaro, i kombination med att den inte såg ut att närma sig en lösning, 
som gjorde att de samhällsvetenskapliga och sociologiska  perspektiven 
kunde göra sig gällande. Det låg också i tiden; samhälls vetenskapliga 
perspektiv anlades från slutet av 1980-talet på miljö området, gentekni-
ken och elöverkänsligheten.489

•

Kontroversen kulminerade alltså, men den var samtidigt på väg att klinga 
av. Regeringens miljömål och beslut om snar avveckling, tillsammans 

489 Djerf Pierre, Gröna nyheter, 300; Jenny Eklöf, Gene Technology at Stake. Swedish 
Governmental Commissions on the Border of Science and Politics (Umeå: Umeå 
universitet, 2007).
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med utvecklingen på dentalmaterialområdet gjorde att användningen 
sjönk stadigt under hela 1990-talet. Tandvårdsskadeförbundet var fort-
satt högaktivt, men medlemsantalet inledde efter rekordåret 1993 en 
nedåtgång som fortsatt alltsedan dess. År 1999 skrevs amalgamet ut ur 
tandvårdsförsäkringen; den som ville laga med amalgam fick hädanefter 
betala själv. Medieintresset svalnade rejält under 1990-talets sista år. År 
2002 tillsattes den statliga utredningen Dentalmaterialutredningen – 
Vård och bemötande. I ett delbetänkande föreslogs att 15 miljoner skulle 
ges till Metallbiologiskt centrum i Uppsala, vilket också skedde.490 
I  huvudbetänkandet slog utredningen fast att:

det finns starka skäl att misstänka att amalgam hos känsliga individer 
kan orsaka eller bidra till sjukdomssymtom. Med hänvisning till 
försiktighetsprincipen anser därför utredningen att det finns skäl  
för regering och riksdag att överväga ytterligare åtgärder för att skynda 
på genomförandet av målen för avveckling av amalgam i tandvården. 
Även miljöskäl talar för detta.491

Utredningen lade ett batteri av förslag som alla låg nära i linje med 
Tandvårdsskadeförbundets önskemål: utökad rätt till kostnadsfria byten 
av material, inrättande av särskilda enheter i alla regioner, komplette-
ring av högskoleförordningen så att tandläkarutbildningen skulle ges 
i  uppdrag att utbilda om biverkningar, mer pengar till forskning och 
vidareutbildning, et cetera. Utredningen blev hårt kritiserad från flera 
håll, men någon nytändning för amalgamdebatten i offentligheten blev 
det inte.
 Tandvårdsskadeförbundet genomförde under åren 2005–2008 det så 
kallade HET-projektet (Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tand-
vårdsskadade) tillsammans med Elöverkänsligas Riksförbund. Projektet 
finansierades av Allmänna Arvsfonden och resulterade i boken Är de 
verkligen sjuka?492 År 2009 förbjöds kvicksilver generellt i Sverige, och 
trots att amalgam alltså nästan inte användes alls vid det laget så var det 

490 SOU 2002:76, Ohälsa till följd av tandlagningsmaterial (Stockholm, 2002);  
SOU 2003:53, Dentala material och hälsa; Prop. 2003/04:1, Förslag till statsbudget 
för 2004. Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 2003, 42–43.

491 SOU 2003:53, Dentala material och hälsa, 14.

492 Ann-Marie Lidmark, Är de verkligen sjuka? Beskrivning av elöverkänsliga och 
tandvårdsskadade i samhället, Slutrapport från HET-projektet (Stockholm, 
2008).
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först då som det faktiskt blev förbjudet.493 Redan året före hade Norge 
gått samma väg. Internationellt har trenden sedan dess gått åt samma 
håll: FN:s Minamatakonvention, som har globalt kvicksilverstopp som 
mål, trädde i kraft 2017. För de länder som ratificerat konventionen är det 
fortfarande frivilligt att fasa ut just amalgamet, men åtgärder för att 
minska användningen rekommenderas.494 Även inom EU är visionen 
totalstopp för kvicksilver, och förbud mot användning av amalgam vid 
behandling av barn, gravida och särskilt känsliga patienter har införts.495 

493 SFS 2009:14, Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m.   
i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

494 »Minamata Convention on Mercury. Texts and annexes« (Nairobi: United 
Nations Environment Programme, 2019), åtkomstdatum 14 januari 2022,  
https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/2021-06/ Minamata-
Convention-booklet-Sep2019-EN.pdf.

495 Science for Environment Policy och Science Communication Unit, UWE, 
Bristol, »Tackling Mercury Pollution in the EU and Worldwide«, In-Depth 
Report 15 (European Commission, 2017), åtkomstdatum 14 januari 2022,  
https://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/pdf/tackling_mercury_
pollution_EU_and_worldwide_IR15_en.pdf.
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KAPITEL 6

En formaliserad gränstvist    
i kontroversens brännpunkt: 
Stenungsunds rättegången 1983
I detta kapitel undersöks det som Dagens Nyheter utropade till »världens 
första process om oral galvanism«.496 I mars 1981 lämnade en 36-årig 
kvinna in en stämningsansökan till Stenungsunds tingsrätt, där hon 
krävde staten på skadestånd för den orala galvanism hon ansåg sig lida av 
till följd av sina många tandvårdsingrepp. Hon var inte den enda som 
vidtog rättsliga åtgärder av det här slaget. Patienter runtom i hela landet 
hade under åttiotalets första år börjat dra sina tandläkare inför rätta, och 
snart började också kraven på skadestånd från staten, oftast i form av 
Socialstyrelsen, att dyka upp i de svenska domstolarna. Taktiken var 
både tydlig och beprövad: att mer eller mindre koordinerat lämna in 
mängder av skadeståndskrav till olika domstolar och med olika käran-
den, men med samma påstådda förseelse som grund, var vid tiden hett 
omdebatterat och ifrågasatt under beteckningen »medicinmålen«. Det 
var den här taktiken, och dess frekventa tillämpning av en särskild 
juristfirma – Henning Sjöströms Juristhuset – som provocerade fram 
beslutet att utse Stenungsundsmålet till prejudicerande pilotfall i oral 
galvanism-frågan. På så vis kom målet att handla om mycket mer än 
kvinnans specifika fall. I stället kom vetenskap och osäkerhet mer all-
mänt att hamna i fokus för rättens överväganden, när domstolen för-
sökte avgöra följande fråga: givet tidigare och samtida forskning, borde 
staten ha ingripit mot användandet av potentiellt osäkra eller farliga 
tandlagningsmaterial, i synnerhet amalgam?
 Rättegången i Stenungsund blev till ett slags mikrokosmos av kontro-
versen. Här möttes tongivande aktörer på både statens och kvinnans sida 
och framförde sina argument i ett sammanhang där just konflikt och 
meningsskiljaktighet stod i förgrunden. Det var också en brännpunkt 
i  den övergång från oral galvanism till amalgam som kontroversen 
genomgick under samma period. Från det att stämningsansökan lämna-
des in 1981 till dess att rättegången hölls på våren 1983 ändrades även 
rättsfallets inriktning från oral galvanism och tandlagningsmaterial 

496 Arne Söderlund, »[Anonymiserad] mot staten«, Dagens Nyheter, 19 april 1983.
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i  allmänhet, till kvicksilver och amalgam. Under processen kom Mats 
Hanson att involveras som sakkunnigbiträde för kvinnan. Hela kontro-
versen, som den såg ut just då, ställdes på sin spets och skulle avgöras. På 
juridikens arena fanns inte utrymme för oklara frågor eller undan-
glidande svar, nu skulle det slås fast en gång för alla om tandläkarna och 
staten förgiftat medborgarna eller inte. 
 I rättssalen utspelade sig en hård kamp mellan de båda sidornas expert-
vittnen, där vetenskapliga gränsdragningar och gränsdragningar mellan 
vetenskap och samhälle inte bara utmanades och förhandlades, utan 
också till sist avgjorde fallet. Stämningsansökan formulerades så att 
Socialstyrelsen pekades ut som ansvarig för att ha underlåtit att varna 
för eller förbjuda vissa kombinationer av amalgam och andra tand-
lagningsmaterial, vilket kom att rikta in processen på vetenskap och 
osäkerhet snarare än på det enskilda fallet. Utnämnandet till pilotfall 
förstärkte denna tendens och gjorde att man från domstolens håll kom 
att vinnlägga sig om att utreda dessa frågor grundligt. Sammantaget bäd-
dades alltså för en rättegång som skulle visa sig särskilt lämplig för stu-
diet av samspelet mellan vetenskap och juridik. 

GRÄNSLANDET: DEN VETENSKAPS -  
BASERADE RÄTTEGÅNGEN 

Sheila Jasanoff beskriver i boken Science at the Bar mötet mellan veten-
skap och juridik som ett möte mellan två olika kulturer; ett möte där 
kulturella förståelser av vetenskap, rättvisa och sanning reproduceras 
och förhandlas. Som sådant är det också ett möte i vilket vetenskapens 
legitimitetsskapande gränsdragningsarbete aktualiseras och aktiveras. 
En central aspekt som Jasanoff pekar på rör dessa två kulturers skilda 
förhållningssätt till fakta och sanning.497 Båda två är sanningssökande 
kulturer i den bemärkelsen att fastställandet av sanning utgör en central 
praktik för dem bägge. Men sanningen fyller olika funktioner: det 
vetenskapliga idealet lyfter sanningen som sitt slutmål, medan juridiken 
använder sanning som medel för att uppnå sitt högsta mål, som är rätt-
visa och ansvarsutkrävande. Vidare definieras sanning och fakta på olika 
sätt. Där vetenskapen främst talar i termer av sannolikheter och grupper 
av händelser, är juridiken inriktad på tydligt linjära orsakssamband inom 
enskilda händelsekedjor. Det här kan innebära komplikationer när juri-

497 Sheila Jasanoff, Science at the Bar. Law, Science, and Technology in America 
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995).
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dik och vetenskap gemensamt söker efter sanningen. Juridiken efter-
frågar otvetydiga svar på om X har orsakat Y i specifika fall, medan 
vetenskapen ofta inte kan svara annat än i termer av generella statistiska 
samband på aggregerad nivå. Juridiken kan dessutom inte skjuta upp 
avgörandet i väntan på mer data, fler observationer eller nya teorier på 
det sätt vetenskapen kan. Alltså tvingas ställningstaganden fram i rätts-
salen, även i frågor där stor vetenskaplig osäkerhet råder.
 Domstolar blir således, som i fallet oral galvanism, satta att avgöra 
ibland djupgående vetenskapliga konflikter. Detsamma har påpekats när 
det gäller vetenskapens roll i politiken.498 Precis som i sådana samman-
hang, så görs bedömningen i rättssalen inte sällan utifrån forskningens 
front- eller sidolinjer, där osäkerhet och oenighet är en del av den veten-
skapliga processen. Den vetenskapsbaserade rättegången blir således en 
arena för samproduktion: genom att ofta (så också i fallet med Stenung-
sundsmålet) vara bland de första samhälleliga instanser att gripa in 
i  potentiella miljö- eller giftkatastrofer eller teknologiska haverier, 
bidrar domstolarna starkt till att forma vår gemensamma uppfattning 
om dessa.499

 Stenungsundsrättegången är också ett närmast övertydligt fall av vissa 
aspekter av den expertvittneskultur som Jasanoff också beskriver, där 
rättsinstanser – eftersom de saknar den vetenskapliga kompetensen – 
tenderar att fälla den här typen av avgöranden indirekt genom bedöm-
ningar av experters trovärdighet och karaktär snarare än direkt genom 
att värdera dessas inte sällan grovt tillspetsade sakliga vittnesmål.500 
Tingsrätten var i sin dom uttrycklig på den här punkten, det var vittne-
nas vetenskapliga kompetens och trovärdighet som hade bedömts, och 
inte det faktiska innehållet i den vetenskapliga bevisning som lagts 
fram.
 Det är alltså helt klart fråga om vetenskapens kulturella gränsdrag-
ningar i rättssalen, och ett exempel på vad Thomas Gieryn kallat för 
credibility contests. I kampen för trovärdighet och legitimitet, tar fors-
kare enligt Gieryn till olika metoder beroende på situation och önskat 
resultat. Några av dessa är protecion of autonomy, expansion och expulsion. 

498 Peter Weingart, »Scientific Expertise and Political Accountability. Paradoxes   
of Science in Politics«, Science and Public Policy 26, nr 3 (1999): 151–61; se även 
Roger A. Pielke, The Honest Broker. Making Sense of Science in Policy and Politics 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2007).

499 Jasanoff, Science at the Bar, xiii–xvii, 204–210.

500 Ibid., kap. 3.
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Dessa betecknar, i tur och ordning; bevakning av tolkningsföreträde när 
det gäller vetenskapliga resultat, utpekande av dåliga forskare genom 
definitioner av bra och dålig vetenskap, respektive en sfärs utvidgning 
för att epistemiskt täcka in kunskapsobjekt som tillhört andra sfärer 
(eller ingen sfär). Vetenskapssociologen Bruno Latour har beskrivit hur 
forskare sinsemellan testar och utmanar faktapåståenden genom att 
utsätta de nätverk som upprätthåller dem för vad han kallar för trials of 
strength.501 Han har också beskrivit hur vetenskapen vinner förtroende 
hos allmänheten. Han menar då att forskares utsagor om icke-forskare 
eller forskare i konkurrerande nätverk, genom att betona irrationali-
teten hos andra uppfattningar än de egna, iscensätter vad han kallar för 
tribunals of rationality.502 Latour menar att det inte är det mest rationella 
påståendet som går segrande ur striden, utan det med det starkaste nät-
verket. Vem som är rationell respektive irrationell – samt i förläng-
ningen vems uppfattning som antas bero på icke-kognitiva faktorer som 
kultur, religion eller kognitiva tillkortakommanden – är enligt Latour 
ett resultat av kraftmätningen snarare än en avgörande faktor. 
 Det ligger nära till hands att förstå den vetenskapsbaserade rätte-
gången som både en credibility contest, en trial of strength och en tribu-
nal of rationality. Tillsammans fångar begreppen till stor del i vad den 
handlar om: att jämföra vetenskapliga påståenden genom att syna och 
utmana de nätverk av människor, instrument och praktiker som upp-
rätthåller dem. Samtidigt är det något som går förlorat. Både Gieryn och 
Latour uppehåller sig vid utsagor och aktiviteter som främst riktas mot 
vetenskapssamfundet eller det omgivande samhället i stort. Det är också 
i dessa sfärer någon slags avgörande sker, men inte typiskt genom tydligt 
skönjbara beslut, utan snarare genom ett slags diskursiv process av 
acceptans och anammande eller utstötning och förkastande. I den veten-
skapsbaserade rättegången däremot, är det domstolen som är mottagare, 
och som genom en hårt reglerad process har att fatta ett formellt och 
tydligt beslut i frågan inom en given, ofta ganska snäv, tidsram. En del av 
detta ryms i den beskrivning som STS-forskaren Michael Lynch gett av 
hur expertvittneskategorin skapas och förhandlas i vetenskapsbaserade 
rättegångar, vilka han benämnt som spectacles of boundary-work.503 Även 

501 Bruno Latour, Science in Action. How to Follow Scientists and Engineers Through 
Society (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987), 78.

502 Ibid., 180–95.

503 Michael Lynch, »Circumscribing Expertise. Membership Categories in 
Courtroom Testimony«, i States of Knowledge, red. Sheila Jasanoff, 1st paperback 
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här är det dock det utåtriktade, uppvisningen och »spektaklet« som är 
i  fokus. Samtidigt har Lynch ett förhållandevis snävt analytiskt fokus, 
som stannar vid de gränsdragningar som sker inom rättegången utan att 
ta i beaktande hur de förhåller sig till existerande gränsdragningar och 
sociala fält. Inom ramen för rättsprocessen samlas representanter för de 
olika kulturella sfärerna för att skärskåda och kanske förändra gräns-
konfigurationer mellan vetenskap, politik och juridik. Dessa aktörer 
hålls också i någon mån ansvariga gentemot de sfärer de representerar. 
 Givet detta skulle man kunna betrakta den vetenskapsbaserade rätte-
gången som en temporär boundary organization. Begreppet lanserades av 
David Guston för att beskriva den typ av organ, kommittéer och dylikt 
som upprättas längs vetenskap-politik-gränsen i syfte att möjliggöra 
utbyten och diskussioner dem emellan.504 Dessa organisationer – till vilka 
Gustons eget exempel, USA:s Office of Technology Transfer, liksom vissa 
svenska statliga utredningskommittéer kan räknas505 – kännetecknas av 
att de befinner sig på gränsen mellan två distinkta sociala världar, att de 
innehåller personer från båda sidor gränsen, samt att dessa personer hålls 
ansvariga åt båda håll. Förutom att möjliggöra kommunikation och utby-
ten över gränsen, fyller organisationerna dessutom en annan viktig, dub-
bel funktion: de stabiliserar gränsdragningen genom att internalisera 
gränsarbetet. Om gränsen tillåts vara plastisk och förhandlingsbar inom 
organisationens väggar, kan den förbli intakt på utsidan.
 Den vetenskapsbaserade rättegången skiljer sig dock från Gustons 
gränsorganisationer på några avgörande punkter. Framför allt beror 
skillnaderna på att det grundläggande syftet skiljer sig åt. Där gränsorga-
nisationen har till uppgift att lösa konflikten, är rätten satt att avgöra 
densamma.506 Det innebär att gränsorganisationen präglas av förhand-
ling, medan den vetenskapsbaserade rättegången snarare iscensätter och 
upprätthåller konflikt. Det innebär också att de inblandade aktörerna 

ed. (Abingdon: Routledge, 2006), 161–80.

504 Guston lanserade begreppet i en artikel från 1999, och vidareutvecklade det i en 
bok från 2000. Guston, »Stabilizing the Boundary«; David H. Guston, Between 
Politics and Science. Assuring the Integrity and Productivity of Research (New York: 
Cambridge University Press, 2000).

505 Se t.ex. Eklöf, Gene Technology at Stake; Per Wisselgren, »Reforming the 
Science-Policy Boundary. The Myrdals and the Swedish Tradition of Govern-
mental Commissions«, i Academics as Public Intellectuals, red. Sven Eliaeson och 
Ragnvald Kalleberg (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008), 173–95; 
idem., »Vetenskap och / eller politik?«

506 I de fall gränsorganisationer hanterar just konflikter, vilket inte alltid är fallet. 
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efteråt inte gemensamt svarar för resultatet för att vidmakthålla dess 
legitimitet. I stället för konsensus och en – åtminstone utåt sett – 
gemensam ståndpunkt, resulterar rättegången i att vinnare och förlorare 
offentligen utses, vilket gör att konflikten snarare djupnar än blir löst. 
För att fånga in dessa karakteristika hos den vetenskapsbaserade rätte-
gången och samtidigt bibehålla den produktiva gräns- och territorieme-
taforiken, har jag valt begreppet formaliserad gränstvist för att beskriva 
och förstå den vetenskapsbaserade rättegången.  

ETT ORALGALVANISKT PILOTFALL

Statens talan i målet fördes av Justitiekanslern, en myndighet vars upp-
drag bland annat är att just företräda staten i skadeståndsmål. Byrå-
chefen Johan Fischerström (f. 1941) var den som drev målet för Justitie-
kanslerns räkning. Kvinnan representerades av advokat Bengt Sternung. 
Under processens gång sade Sternung upp sig och startade den egna fir-
man Advokathuset, men till en början arbetade han som advokat på 
Henning Sjöströms Juristhuset. Där hade han skolats i samma anda som 
Sjöström. Han hade medverkat som målsägarbiträde i flera av de upp-
märksammade medicinmålen, och liksom sin mentor drog han sig inte 
för det mediala rampljuset.507 Det var i slutet av sjuttiotalet som Jurist-
huset började engagera sig i frågan om oral galvanism. Firman lämnade 
in stämningsansökningar vid flertalet tingsrätter, där alltså enskilda 
patienter krävde skadestånd av staten för de skador man ansåg sig ha 
ådragit sig.
 I stämningsansökan, undertecknad den 4 mars 1981 av Sternung och 
Sjöström, beskrevs vilka tandbehandlingar kvinnan genomgått och vilka 
material som då satts in i hennes mun, samt de besvär som gjort henne 
arbetsoförmögen och som hon menade berodde på tandlagningsmateri-
alen. Sedan förklarades begreppet oral galvanism kort, följt av konstate-
randet att poblemet i fråga blivit högaktuellt på grund av »[d]agens situ-
ation med ett mycket stort antal okontrollerade legeringar«.508 Det var 
för just denna situation som staten enligt ansökan skulle hållas ansvarig. 
Som grund för ansökan anförde man dels att det fanns vetenskapligt 
belagt ett allmänt sannolikt samband mellan aktuella material och 

507 Se t.ex. »Nu börjar rättegångarna«; Hedberg, »Fick underlivsförlamning efter 
ryggmärgsröntgen«; Lagercrantz, »Lägger ner alla medicinmål«; »Magasinet« 
(TV2, 4 februari 1981).

508 Henning Sjöström och Bengt Sternung, »Ansökan om stämning«, 4 mars 1981, 3, 
Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 3, Göteborgs tingsrätts arkiv.



199

skador på människa, dels att det i det enskilda fall det nu gällde fanns 
etablerat ett liknande orsakssammanhang. Statens ansvar i frågan bestod 
enligt ansökan i två delar: för det första att den, »trots att man ägt kän-
nedom om problemet sedan åtminstone år 1950«, genom att inte för-
bjuda material eller kombinationer av material givit sitt tysta med-
givande till att hälsofarliga produkter använts inom tandvården.509 För 
det andra menade advokaterna att tandläkare och patienter borde ha 
varnats för att materialen kunde orsaka allvarliga biverkningar, och att 
staten genom denna underlåtenhet »lämnat garanti för dentalmateria-
lens ofarlighet«.510 Det var alltså väsentligen genom utsagor om ett upp-
fattat generellt kunskapsläge som Juristhuset skrev fram ansvarsfrågan, 
och det var i relation till detta kunskapsläge som de också ville belägga 
orsakssambandet i det enskilda fallet. För att det enskilda fallets berät-
telse – material insatt i munnen, debuterande besvär, uppmätt spänning, 
utbytt material, lindring – skulle kunna framställas som en kausal hän-
delsekedja, krävdes en generell teori som kunde göra det sannolikt att 
den uppmätta spänningen i kvinnans specifika fall frigjort metaller som 
varit till skada för henne, även om det inte fanns uppmätt några metall-
halter i hennes kropp. Den massiva bevisning i form av vetenskapliga 
artiklar, forskarrapporter och annat som advokaterna så småningom 
överlämnade till rätten, fyllde denna funktion genom att fungera som 
tänkt stöd åt påståendet att sambandet mellan oral galvanism och ohälsa 
var vetenskapligt belagt. Hur stämningen formulerades och motiverades 
med vetenskapliga rön pekade också ut den sorts gränsdragningar som 
målet i princip skulle handla om: det riktade blicken mot hur vetenskap 
och klinisk praktik samspelar och informerar varandra, och framför allt 
på Socialstyrelsens roll som förmedlare och gränskontrollant i den 
 processen. 
 Utöver att lägga vetenskapliga arbeten till varandra och kommentera 
dessa, dryftades också under de förberedande månaderna då och då upp 
frågan om vad vetenskap är, och vad som kan anses vetenskapligt bevi-
sat. Att Juristhuset hade erfarenhet av hur olika det här med bevisning 
betraktades inom vetenskapen respektive juridiken, framgick särskilt 
vid två tillfällen, då Juristhuset påpekade att domstolen i detta mål inte 
kunde sträva efter att etablera ett otvetydigt kausalsamband, utan i stäl-

509 Ibid., 4.

510 Ibid., 5.



200

let måste värdera sannolikheter.511 Mötet mellan två sanningskulturer, 
som beskrivits av Jasanoff, skildrades här av Juristhusets Sjöström och 
Sternung och användes som ett argument i den juridiska processen.

Mellandomen: Att skilja ansvar från kunskap

Tingsrätten fattade i juni 1981 beslut om att målet skulle gå vägen via en 
så kallad mellandom, vilket innebar att man skulle börja med att avgöra 
huruvida staten i juridisk mening kunde sägas ha ansvar på det sätt som 
hävdades.512 Skulle mellandomen slå fast att staten inte ålagts ansvar att 
godkänna eller förbjuda tandlagningsmaterial, skulle man helt avstå 
från att ta upp den därmed uppskjutna frågan om orsakssambanden 
i  kvinnans specifika fall. I och med det här beslutet, kom rättegången att 
behandla principiella grunder för oral galvanism-mål generellt. Dessa 
grunder var vid tillfället redan hårt ansatta, eftersom Domstolsverket 
redan på våren 1981 beslutat om indragande av all beviljad rättshjälp – 
ekonomiskt stöd till enskilda för kostnader i samband med rättstvist – 
i  medicinmål av den mass-processkaraktär Juristhuset gjort sig kända 
för, inklusive oral galvanism-målen.513 Som skäl till detta pekade verket 
ut både skenande kostnader för landets domstolar och skralt vetenskap-
ligt underlag.514 Huruvida detta de facto var ett riktat angrepp på  Sjöström 

511 Henning Sjöström och Bengt Sternung till Stenungsunds tingsrätt, »[Genmäle 
på domstolsverkets framställan att rättshjälpen skall upphöra]«, 27 maj 1981, 2–3, 
Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 12, Göteborgs tingsrätts arkiv; 
Bengt Sternung till Stenungsunds tingsrätt, »Återkommande till rättshjälpens 
upphörande får vi anföra följande«, 22 juni 1981, Stenungsunds tingsrätt, mål T 
104/81, aktbilaga 17, Göteborgs tingsrätts arkiv.

512 »[Handläggningsprotokoll 1981-06-24]«, 24 juni 1981, Stenungsunds tingsrätt,  
mål T 104/81, aktbilaga 16, Göteborgs tingsrätts arkiv. Mellandom är ett juridiskt 
förfarande, där rätten lyfter ut en eller några frågor, ofta av mer rättslig eller 
formell snarare än saklig karaktär, med avgörande betydelse för ett fall och 
initialt prövar endast dessa. Syftet med mellandomsinstitutet är främst 
ekonomiskt, det vill säga om talan kan avfärdas redan efter utredning av 
delfrågan, behöver rätten sedan inte lägga resurser på att utreda övriga grunder 
för käromålet. Ulf Norin och Jessica Wieslander, »Mellandom i praktiken – hur 
skiljer sig rätten från målet?«, Svensk Juristtidning, 2003, åtkomstdatum 4 
februari 2019, https://svjt.se/svjt/2003/30.

513 Domstolsverket är en myndighet som grundades 1975, vars främsta uppgift är 
att administrativt stötta landets domstolar och rättsväsende. »Domstolsverket«, 
Domstolsverket, åtkomstdatum 7 december 2021, https://www.domstol.se/
domstolsverket/.

514 Domstolsverket till Stenungsunds tingsrätt, »[Yrkande om upphörande av 
rättshjälp]«, 9 mars 1981, 3–5, Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 5, 
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och Juristhuset får lov att förbli osagt, men såväl pressen som Sjöström 
tycks i alla fall av skriverierna att döma ha uppfattat det på det viset. 
Den lag som samtidigt föreslogs och som gick ut på att kodifiera takti-
ken med fryst rättshjälp och pilotfall, gavs av vissa journalister namnet 
»Lex Sjöström«”, och kopplades uttryckligen samman med Juristhuset.515

Enligt Juristhuset bestod målet av tre delar. Det var dels ansvaret, alltså 
den fråga mellandomen nu skulle ta upp, dels vad man kallade för den 
individuella respektive den generella kausaliteten. Den individuella kau-
saliteten var helt enkelt frågan om sambandet mellan tandlagnings-
material och sjukdom specifikt i kvinnans fall, medan den generella kau-
saliteten avsåg sambandet mellan tandlagningsmaterial och ohälsa 
i  allmänhet. Juristhuset motsatte sig beslutet om mellandom, eftersom 
de menade att dessa tre delar inte gick att separera från varandra annat 
än i teorin. Principiellt var det möjligt att särskilja ansvarsfrågan från 
kausalitetsfrågorna, men i praktiken var de alltid sammanflätade. Den 
generella kausaliteten var väl etablerad och känd, ansåg Juristhuset, och 
detta kände även Socialstyrelsen väl till. Juristhuset menade att Social-
styrelsen erkänt detta i och med inrättandet av SAOT och SAOM,516 och 
vidare att myndigheten själv i och med att den rekommenderat tand-
läkare att sluta med exempelvis kadmium ansåg sig ha ansvar och befo-
genhet att agera mot tandlagningsmaterial, om forskningen påkallade 
det.517 
 Juristhusets argument var alltså att Socialstyrelsen ansågs ha agerat 
mot material baserat på nya forskningsrön tidigare, samtidigt som forsk-
ningen om oral galvanism under lång tid påkallat liknande åtgärder. Det 
staten anklagades för var med andra ord inte så mycket kopplat till vad 
som gjorts eller inte gjorts i nuet, utan snarare vad de underlåtit att göra 

Göteborgs tingsrätts arkiv.

515 Lotta Samuelsson, »Ny lag mot Juristhuset. Miljonprocesser stoppas«, Expressen, 
14 oktober 1981; idem., »Lagförslag om medicinmål – trots kritik«; von Hofsten, 
»JK bromsar medicinmål«; idem., »Domstolsverket om Sjöström: Medicinmålen 
stort slöseri«; »Rättshjälp bara till enstaka mål«, Svenska Dagbladet, 4 maj 1981; 
Agneta Rolfer, »Advokater hoppar av efter lagförslag. Bara pilotfall får rätts-
hjälp«, Dagens Nyheter, 17 oktober 1981.

516 Socialstyrelsens Arbetsgrupp för Odontologisk Teknologi respektive Odonto-
logiska Material var expertgrupper med uppdrag att övervaka marknaden för 
odontologiska material med avseende på bland annat hälsoeffekter. Se vidare 
kapitel 2, där deras kontext och bildande berörs.

517 Sjöström och Sternung till Stenungsunds tingsrätt, »[Genmäle på domstolsver-
kets framställan att rättshjälpen skall upphöra]«, 27 maj 1981.
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i det förflutna. Det förhållandet är förstås fullt rimligt, särskilt ur rätte-
gångssynpunkt, men det gjorde alltså det aktuella forskningsläget rela-
tivt ointressant, och föranledde ett historiskt utforskande av litteratu-
ren. Frågan om statens ansvar skulle endast kunna besvaras i relation till 
vetenskapens ståndpunkt vid tiden för materialens insättande i respek-
tive patients mun, vilket skulle göra det omöjligt att överföra bevis-
värdering från ett fall till ett annat: 

Det är fullt tänkbart att en åtgärd från kontrollmyndigheternas sida 
 år 1971 bedöms som ursäktlig medan samma åtgärd vidtagen år 1976 
bedöms som oursäktlig med hänsyn tagen till vetenskapens ständiga 
framåtskridande.518

Juristhusets argumentation i den större frågan om rättshjälp, mellan-
dom och ett eventuellt pilotfall byggde alltså på att sammankoppla den 
generella kausaliteten – förstådd som vetenskapens ståndpunkt dels 
i  nuet, dels historiskt – med både den individuella kausaliteten och med 
ansvarsfrågan. Den generella kausaliteten strukturerade på detta sätt 
Juristhusets förståelse av målet som helhet, och framstår som helt avgö-
rande för övriga grunder.
 Detsamma gällde såväl Socialstyrelsen som Justitiekanslern, även om 
de båda hävdade att så inte var fallet. Socialstyrelsen skrev att de »på 
olika vägar arbetar för att olämpliga dentalmaterial eller olämpliga kom-
binationer av dentalmaterial används«,519 samt att:

Skyldigheten att ingripa mot olämpliga dentalmaterial och a[tt in-]
formera om riskerna följer av styrelsens instruktion. Fors[knings-]
resultaten inom området är här givetvis avgörande för vilk[a åt-]gärder 
som kan krävas av styrelsen.520

Att styrelsen hade att ingripa om material skulle befinnas olämpliga 
tycks alltså ha varit givet. Socialstyrelsen lade stor vikt vid sin egen his-
toria av att alltsedan 1950-talet bevaka de här frågorna, och de konkreta 
åtgärder som sjösatts under 1970- och 80-talen, med arbetsgrupper, 
framtagande av standarder, inrättande av NIOM tillsammans med övrig 

518 Ibid., 14.

519 Socialstyrelsen till Justitiekanslern, »Socialstyrelsens åligganden med avseende 
på dentalmaterial«, 27 maj 1981, 3, Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, bilaga 
till aktbilaga 5, Göteborgs tingsrätts arkiv.

520 Ibid., 1.
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nordiska länder et cetera.521 Socialstyrelsen värnade med andra ord den 
fortsatta möjligheten att ta ansvar och göra ingripanden i de här frå-
gorna, och vände sig framför allt emot insinuationen att de skulle ha 
varit dåligt insatta i frågan snarare än mot påståenden om ansvar och 
generell kausalitet. Den senare ansågs visserligen inte ha något veten-
skapligt stöd, men det skulle den ha kunnat få, varför myndigheten ville 
slå vakt om legitimiteten i de åtgärder som i så fall kunde tänkas bli 
aktuella. 
 Per Wisselgren har i en skiss över Gunnar Myrdals gränsdragningsar-
bete kring samhällsvetenskapen och politiken, beskrivit Myrdals ideal 
som »en mur med kattdörrsliknande enkelriktad passage«.522 Det är en 
bild som tycks mig nog så passande även i detta sammanhang, särskilt 
om man föreställer sig en modern kattdörr med sensorer som bara släp-
per in rätt katt genom dörren. Något som bara nämndes i förbigående, 
men som fungerade som just en sådan passage i de här sammanhangen, 
var framhävandet av den vetenskapliga kompetensen hos centrala leda-
möter i SAOM, och påpekandet att det inom styrelsen fanns ett veten-
skapligt råd i dessa frågor.523 Legitima gränsövergångar hade med andra 
ord upprättats, vilka skulle garantera fortsatt auktoritet, både för den 
egna verksamheten och för de forskare och vetenskaper som anknöt till 
och informerade denna. För att upprätthålla dessas funktion var gränsen 
på andra håll tvungen att hårdbevakas; vetenskap insmugglad på »ille-
gala« vägar riskerade att underminera de etablerade kontrollsystemen.
 Även Justitiekanslern, som var den part som först begärt att ansvars- 
och kausalitetsfrågorna skulle separeras i mellandom, argumenterade på 
ett sätt som förband ansvaret med den generella kausaliteten. När kans-
lern i en skrivelse bestred hela stämningen, betonades inledningsvis att 
»något sannolikt samband mellan applicering av angivna dentalmaterial 
och skador av de slag som gjorts gällande har inte blivit dokumenterat 
i  något vetenskapligt arbete«.524 Gång på gång poängterades detta av Jus-
titiekanslern, som också liksom Socialstyrelsen betonade tidigare åtgär-

521 Socialstyrelsen till Juristhuset, »Angående oral galvanism«, 23 augusti 1979, 
Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 12, bilaga 4, Göteborgs tingsrätts 
arkiv.

522 Wisselgren, »Vetenskap och / eller politik?«, 112.

523 Socialstyrelsen till Juristhuset, »Angående oral galvanism«, 23 augusti 1979.

524 Justitiekanslern till Stenungsunds tingsrätt, »[Statens svaromål]«, 28 augusti 
1981, Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 27, Göteborgs tingsrätts 
arkiv.
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der på området. Gränsen mellan vetenskapen och Socialstyrelsen var 
inte stängd, men den var noga kontrollerad: det var via de etablerade 
»kattdörrarna« – styrelsens egna vetenskapliga råd och arbetsgrupper – 
och bara där, som forskning korsade gränsen för att översättas till 
beslutsunderlag. Så beskrevs det i Socialstyrelsens och Justitiekanslerns 
utsagor ha fungerat förr, och så ville man att det skulle fortsätta vara. 

Från mellandom till pilotfall: Kunskap är ansvar

I september 1981 meddelade Domstolsverket att rättshjälpen till  kvinnan 
i Steungsundsfallet inte skulle dras in. I och med rättens beslut om 
mellan dom hade verket beslutat att fallet skulle få bli pilotfall, och att 
utgången i Stenungsund skulle vägleda hur övriga liknande fall hantera-
des.525 Skulle mellandomen slå fast att juridiskt ansvar inte förelåg, 
kunde inte bara Stenungsundsrättegången, utan även samtliga övriga 
galvanismfall läggas ner. Ansvarsfrågan var alltså fortsatt den enda som 
skulle avgöras, men särskiljandet av denna från de vetenskapliga sak-
frågorna skulle snart komma i fokus igen, och då ställas på sin spets. 
 I februari 1982 meddelade Juristhuset att man anlitat Hanson, för att 
»som sakkunnigt biträde åt käranden, dels sammanställa slutligbevis-
uppgift [sic!] i målet, dels biträda kärandeombuden vid utvecklande av 
talan under huvudförhandlingen«.526 En enorm mängd arbete stod nu 
framför Hanson. Han planerade att genomgå litteraturen inom oral 
 galvanism, korrosion i munhålan, amalgam och kvicksilver, ett arbete 
som med Hansons egna ord »motsvarar minst skrivandet av en doktors-
avhandling«.527 Juristhuset begärde därför att få dröja ytterligare några 
månader med att lämna in slutlig bevisuppgift. Tingsrätten avslog begä-
ran, med motiveringen att allt detta syftade till att fastställa den gene-
rella kausaliteten, vilken ju inte skulle prövas i mellandomen.528 

525 Domstolsverket till Stenungsunds tingsrätt, »[Återkallande av yrkande om 
upphörd rättshjälp]«, 8 september 1981, Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, 
aktbilaga 29, Göteborgs tingsrätts arkiv.

526 Bengt Sternung till Stenungsunds tingsrätt, »[Hemställan om ytterligare 
anstånd med inkommande av slutlig bevisuppgift]«, 25 februari 1982, Stenung-
sunds tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 42, Göteborgs tingsrätts arkiv.

527 Mats Hanson, »[Om sakkunniguppdraget]«, 29 januari 1982, Stenungsunds 
tingsrätt, mål T 104/81, bilaga till aktbilaga 42, Göteborgs tingsrätts arkiv.

528 »[Handläggningsprotokoll 1982-03-15]«, 15 mars 1982, Stenungsunds tingsrätt, 
mål T 104/81, aktbilaga 44, Göteborgs tingsrätts arkiv.
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 Som en reaktion på det beslutet skrev Justitiekanslern, som i anslut-
ning till Juristhusets begäran om anstånd sammanträtt med Sternung 
och hans kollega:

[vid sammanträdet] fick jag den bestämda uppfattningen att kärandens 
framställning om anstånd var betingad av ett önskemål att kunna 
sammanställa litteraturuppgifter med vilka käranden avser att visa att 
det funnits anledning för statlig myndighet att ingripa mot påstått 
skadebringande dentalmaterial. [---] Eftersom jag fann det vara skäligt 
att käranden bereds möjlighet att förebringa avsedd utredning ansåg jag 
inte att det fanns anledning att motsätta mig att käranden beviljades 
begärt anstånd. Jag har fortfarande denna uppfattning. Jag anser med 
hänsyn till det anförda att den av tingsrätten ifrågasatta handläggningen 
i alltför hög grad begränsar den prövning som kan erfordras i mellan-
domen.529

Mot detta invände tingsrätten intet, och meddelade efter ett samman-
träde i april 1982 att de »ej [motsätter] sig att bevisning förebringas 
rörande frågan om den förenämnda vetenskapliga dokumentationen 
såsom eventuell anledning för staten att vara verksam«.530 Efter idogt 
gränsdragningsarbete, där Socialstyrelsens och dess vetenskapliga exper-
ters legitimitet ytterst vilat på utsikterna att upprätthålla rådande gräns-
konfigurationer, hade Stenungsundsmålet alltså blivit ett oralgalvaniskt 
pilotfall, och tingsrätten hade getts uppgiften att avgöra om, och i så fall 
när, ett generellt samband mellan dentala material och sjukdom påvisats 
i den vetenskapliga litteraturen. Ansvarsfrågan fanns fortfarande kvar, 
men under huvudförhandlingarna kom andra gränser än den mellan 
forskning och politik att sysselsätta de inblandade. Fokus flyttades då till 
de expertvittnen som kallades av båda sidor, och rättegången kom främst 
att kretsa kring att definiera gränsen mellan bra och dålig vetenskap, 
samt i förlängningen trovärdiga respektive icke trovärdiga experter.

529 Justitiekanslern till Stenungsunds tingsrätt, »[Yttrande över beslut om nekat 
anstånd]«, 24 mars 1982, Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 45, 
Göteborgs tingsrätts arkiv.

530 »[Handläggningsprotokoll 1982-04-16]«, 16 april 1982, Stenungsunds tingsrätt, 
mål T 104/81, aktbilaga 47, Göteborgs tingsrätts arkiv.
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RÄTTEGÅNGEN: EXPERTERNAS KAMP

Huvudförhandlingarna inleddes i Stenugsund den 19 april 1983. Riks-
pressen bevakade, och såväl Expressens som Aftonbladets reportrar stod 
tydligt på kärandens sida.531 
 De oralgalvaniska affischnamnen Christer Garpenborg och Gunnar 
Wiklunds berättelser återberättades i Expressen inför förhandlingarna, 
och den sistnämnde var även på plats i Stenungsund när de drog i gång. 
I Aftonbladet sågs han på bild, samtalandes med Bengt Sternung och ord-
föranden i Tandvårdsskadeförbundet Sixten Sernholm. Tandvårdsskade-
förbundet beskrevs på flera håll i rapporteringen som aktör i processen, 
både som initiativtagare och samordnare för kärandesidans ansträng-
ningar. I rättegångsmaterialet syns också Sternungs kontakter med 
Särnholm, vilken genomgående bistått med synpunkter, samt närvarat 
vid möten med forskare och i förlikningssammanträden med Justitie-
kanslern.532

 Inramningen var ofta ödesmättad, som till exempel i Dagens Nyheter 
den 19 april, rättegångens första dag, där brödtexten inleddes med kon-
staterandet att »[i] denna idylliska ram verkar stora krafter«.533 Ödesmät-
tat var även Hansons inledande anförande på förmiddagen den 19 april: 
den orala galvanismens och amalgamets skadliga effekter hade under 
lång tid dokumenterats, men Socialstyrelsen hade inte lyft ett finger för 
att skydda de tusentals patienter som nu genomlevde ett fruktansvärt 
lidande. »Grunden för all vetenskaplig verksamhet är ärlighet«, anförde 
Hanson, och krävde att patienterna skulle få återupprättelse genom

 
att bedömningar om tandvårdsmaterialens risker utförs av oberoende 
forskare och institutioner i enlighet med de kunskaper som finns  
i litteratur, i dagens vetenskap och, framför allt, i enlighet med patien-
ternas beprövade erfarenheter.534

Hansons anförande satte inte bara tonen för rättegången, i det introdu-
cerades också några av de konfliktlinjer som sedan kom att stå i centrum 
under rättegången, särskilt under expertutfrågningarna. Till dessa hörde 

531 Roland Arvidsson, »Nu börjar rättegången om mystiska sjukdomen«, Expressen, 
18 april 1983; Gunnar Rosell, »Sluta nonchalera oral galvanism«, Aftonbladet, 19 
april 1983.

532 »Framställning om ersättning«.

533 Söderlund, »[Anonymiserad] mot staten«.

534 »Utskrift av Mats Hanssons anförande 19/4 1983«, 20 april 1983, Stenungsunds 
tingsrätt, mål T 104/81 , aktbilaga 117, Göteborgs tingsrätts arkiv.



207

bland annat värdet av patienters individuella erfarenheter kontra tand-
vårdens samlade dito, skillnaden mellan bra och dålig forskningsmeto-
dik, vetenskapligt respektive ovetenskapligt förhållningssätt, relevant 
och icke relevant expertis. Hansons medverkan gjorde också att amal-
gam i hamnade i fokus för huvudförhandlingarna. I kontrast till stäm-
ningsansökan, som kretsade kring oral galvanism och där amalgam och 
kvicksilver aldrig nämndes, illustrerar detta den bredare kontroversens 
fokusförflyttning vid den här tiden.
 Som sakkunnigt biträde var det Hanson som skötte merparten av 
kärandesidans utfrågningar, av egna såväl som motståndarsidans vittnen. 
Det var också han som sammanställde och yttrade sig över merparten av 
den skriftliga bevisningen. För statens del fylldes samma skor av Glantz. 
Processen inleddes med att parterna under två dagar förevisade och dis-
kuterade den skriftliga bevisningen. Denna bestod i huvudsak av 
kärande sidans insamlade material i form av vetenskapliga och populär-
vetenskapliga artiklar från de senaste 60 åren, yttranden från myndig-
heter och professionella organisationer, tryckt amalgamreklam, kurs-
beskrivningar från kurser i oral galvanism givna av Socialstyrelsen, med 
mera. För att möta detta, inkom även staten med liknande bevismaterial, 
om än i något mindre omfattning. Man lät också två experter läsa och 
skriftligen kommentera kärandesidans bevisning. Såväl toxikologen 
 Friberg som tandläkaren och odontologen Mjør avfärdade anklagelserna 
som grundlösa.535 
 Mjør var även ett av statens två expertvittnen, tillsammans med Berg-
man. För kärandesidan vittnade Grönquist och Pleva. Förhören präg-
lades i hög grad av gränsdragningsarbete, men odontologins inflytande 
på Socialstyrelsens verksamhet längs den gräns som under förberedel-
serna stod i centrum kom nu bara i fokus sporadiskt. I stället var det 
experterna själva som, direkt och indirekt, blev föremål för uppmärk-
samheten: bra och relevant vetenskap skulle skiljas från dålig och irrele-
vant, för att rätten därigenom skulle kunna förstå vems vittnesmål de 
kunde lita på och inte.

535 Lars Friberg till Socialstyrelsen, »[Sakkunnigutlåtande]«, 12 januari 1983, 
Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 67, Göteborgs tingsrätts arkiv; 
Ivar Mjør till Socialstyrelsen, »[Sakkunnigutlåtande]«, 14 januari 1983, Stenung-
sunds tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 66, Göteborgs tingsrätts arkiv.
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Kärandesidans vittnen

Förhöret med Grönquist inleddes av Sternung, som bad vittnet redogöra 
för sin bakgrund med relevans för fallet. Grönquist berättade att han var 
tandläkare utan forskarutbildning eller forskningserfarenhet, men att 
han var »sammankallande i den grupp som vi har bildat för att genom-
föra den här forskningen och den som har initierat det hela«.536 Sedan 
räknade han upp övriga deltagare i projektet och deras vetenskapliga 
kompetens.537 Grönquists vetenskapliga legitimitet hämtades från sam-
röre med dessa personer, och han var på plats som representant för grup-
pen snarare än som forskare i egen rätt.
 Sternungs utfrågning riktades efter den inledande presentationen in 
på arbetet »Rubbad mikro-makroelementfördelning i human vävnad«.538 
I förhöret beskrev Grönquist studien, vilken han ansåg hade visat att 
dentala material kunde ge upphov till kroppsskador. Som dess syfte 
betonade han både utvecklad diagnostik och legitim grund för de 
behandlingar – omfattande byten av restaureringar eller medicinering 
– som tidigare prövats. Detta arbete stod i centrum för förhöret, och för 
många av de gränsdragnings- och legitimitetsstrategier som där kom 
i  bruk.
 När Glantz, cirka en femtedel in i förhöret, tog över för försvarets räk-
ning, bad han Grönquist utveckla ytterligare kring sin bakgrund och 
erfarenhet. Vittnet fick än en gång bekräfta att han saknade akademisk 
utbildning utöver tandläkarexamen, liksom att han närmat sig detta 
ämne som kliniker och inte forskare. 

Gl[antz]: Skulle du vilja säga rent allmänt om det är som kliniskt skolad 
eller som vetenskapligt skolad som du lägger de här aspekterna på dom 
här problemen?

G[rönquist]: Det är som kliniker. Varför jag kom in på detta var 
egentligen på grund utav patienter som jag hade själv.[---] Och jag har 
under den här tiden också informerat såväl socialstyrelsen som jag har 

536 »[Vittnesförhör med Sten Olof Grönquist]«, 25 april 1983, 1, Stenungsunds 
tingsrätt, mål T 104/81, Göteborgs tingsrätts arkiv.

537 Dessa är, i den ordning Grönquist nämner dem: läkare och forskningsassistent 
Britt Alroth-Westerlund, radiofysiker Björn Carlmark, docent Erland Johansson 
vid Uppsala universitet, professor Ulf Lind vid Gustaf Werner-Institutet   
i Uppsala, allergolog Henning Theorell och apotekare Kix de Wahl.

538 Ahlrot-Westerlund m.fl., »Rubbad makro/mikroelementfördelning«. Arbetet 
beskrivs och sammanfattas i kapitel 3.
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varit i kontakt med högskolor och även informerat försäkringskassan  
i Stockholm om vad jag sysslar med och dom har inte haft någonting  
att invända.

Gl: Nu tror jag vi ska komma ihåg att alla är vi intresserade utav 
synpunkter på det här va, problemet. Men för att så att säga karakteri-
sera din egen uppfattning om din position så är det alltså som kliniker 
och möjligtvis som vetenskaplig autodidakt. 

G: Ja. Som jag sa innan, som sammanhållare kanske utav den här 
gruppen.539

Det här blev grundtonen i Glantz och Grönquists diskussion, som upp-
tog merparten av förhöret. Denna kretsade kring den utgivna rappor-
ten, vilken Glantz ifrågasatte på flera punkter. Stora delar av diskussio-
nen rörde detaljerade tekniska spörsmål om testmetoder, mätinstrument 
och statistiska beräkningar, och gång på gång tvingades Grönquist svara 
att han inte var tillräckligt kunnig, att det var andra i gruppen som 
kunde de här sakerna. Glantz ställde medvetet svåra frågor som Grön-
quist inte kunde svara på, till exempel om grundämnens atomnummer, 
eller om forskare som studerat liknande saker tidigare. Följande utbyte 
är illustrativt:

Gl: Känner du någon allergolog som också är svensk odontolog som  
har studerat saken?

G: Ja.

Gl: Vem då?

G: Axell.

Gl: Axell är inte allergolog, det finns en svensk odontolog. 

G: Menar du Rydholm?

Gl: Nej jag menar en numera pensjonerad [sic!] professor som har  
varit lärare till både dej och mej som heter Göte Nykvist. 

G: Jaha.540

Genom att på flera områden demonstrera sin egen kunskapsnivå och 
kontrastera den med Grönquists (han räknade till exempel upp vilka 
grundämnen man kan och inte kan upptäcka med PIXE-analys, något 

539 »[Förhör m. Grönquist]«, 11–12.

540 Ibid., 20–21.
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Grönquist inte kunde redogöra för), etablerade Glantz en auktoritet som 
blev avgörande för hur studien uppfattades i rättssalen. Resultatet av 
Glantz och Grönquists meningsutbyte blev de facto en gemensam vär-
dering av studien. Det var i alla avseenden Glantz som höll i taktpinnen, 
men båda två deltog i att skapa en förståelse av studien som inte var till 
dess fördel som bevisning för kärandesidan. Genom den skillnad i veten-
skaplig auktoritet som etablerats mellan de båda kontrahenterna, kunde 
Glantz inte bara motsäga de slutsatser som dragits i studien, utan också 
få Grönquist att godta och själv upprepa dessa värderingar. En nyckel-
fråga var till exempel den om urval av och jämförelse mellan patient- 
och kontrollgrupperna, där Glantz menade att dessa selekterats på olika 
vis och därför inte kunde jämföra dem med avseende på de uppmätta 
halter som anges. Dialogen kring detta avslutades: 

Gl: […] Ni kan påvisa ett intressant samband som det kanske finns 
 anledning att systematiskt studera på ett vetenskapligare metodologiskt 
korrektare sätt.

G: Ja.

Gl: Men det är inget bevis för nånting så som det är gjort här. Eller hur?

G: Nej.541

Det här blev en nådastöt för hela det resonemang som förts i arbetet 
i  fråga, eftersom tolkningen av i princip samtliga tester bygder på jäm-
förelsen mellan patient- och kontrollgrupperna. Där så inte var fallet, 
var det i stället fråga om enstaka fallbeskrivningar ur patientmaterialet, 
något som Glantz på liknande sätt fick Grönquist att medge inte kunde 
tas som bevis för något generellt samband. Liknande saker skedde gång 
på gång under förhöret; Grönquist medgav att det inte var bevisat att det 
kvicksilver som påvisats i vävnader kom från amalgam, att kopplingen 
selenbrist-sjukdom inte var bevisad (om än misstänkt), och att gruppen 
inte genom att detektera kvicksilver och selen i samma område bevisat 
att de bundit till varandra. 
 I domen konstaterade rätten att Grönquist tycktes dela statens inställ-
ning.542 Ställd inför och kontrasterad mot Glantz vetenskapliga auktori-
tet blev enda alternativet till att tappa ansiktet att acceptera dennes

541 Ibid., 24.

542 »Mellandom«, 15 juni 1983, Stenungsunds tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 129, 
Göteborgs tingsrätts arkiv.
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 ståndpunkter i vetenskapliga frågor. Förhöret med Grönquist handlade 
i  stor utsträckning om forskningsgruppens rapport och dess brister och 
förtjänster. Det var samtidigt också en diskussion som fördes på gränsen 
mellan forskning och klinisk praktik, och mellan legitim och icke legi-
tim forskning. Grönquist blev icke-forskaren som representerade den 
sfär – den kliniska – som inte hade legitimitet att fälla avgörande i frå-
gan. Den vetenskapliga sfär som Glantz representerade vann auktoritet 
i jämförelsen med såväl Grönquist själv som med den forskning han 
representerade. Genom kritiken av studien i fråga utkristalliserades 
också inför rätten gränsen mellan den vetenskapliga och den kliniska 
erfarenheten, liksom mellan Glantz som bra forskare med relevant erfa-
renhet och Grönquist som motsatsen. Vägen till den uttryckligen per-
sonbundna bedömning som rätten sedan gjorde i domskälen gick via 
Uppsalagruppens skriftliga rapport, de frågor om detta som Grönquist 
inte kunde svara på och de slutsatser han tvingades dela med Glantz. 
 Förhöret med Jaro Pleva handlade om korrosion, Plevas specialist-
område. Liksom Grönquist fick Pleva inleda med att för Sternung redo-
göra för sin bakgrund och aktuella anställning. Pleva hade disputerat 
i  kemi med inriktning på korrosionsprocesser, och var vid tillfället 
anställd vid Uddeholmsbolaget i Hagfors som ledare för korrosions-
forskningssektionen. Grundtonen i förhöret med Pleva var just denna 
vetenskapliga kompetens och dess roll i frågan om den orala galvanis-
men. I förhöret med Pleva var det strömmarna i munhålan och deras 
studium som stod i fokus. 
 Att det handlade om att rita om kartan så att Plevas speciella kompe-
tens skulle täcka in de aktuella spörsmålen stod klart från första början. 
På den tidiga frågan från Sternung om hur en korrosionsexpert tolkar 
begreppet oral galvanism, svarade Pleva: 

P: Som korrosionsspecialist så kan jag säga att jag ha [sic!] aldrig läst 
någon definition på ordet galvanism, oral det är ganska klart att det 
handlar om munhålan, men galvanism har inte mej veterligt definierats 
till skillnad alltså från korrosion om man ska tänka ordvalet i dessa 
sammanhang. Och jag vill säga att ordet korrosion är mycket väl-
definierat [---]. Som sagt så har jag inte sett någon definition på 
galvanism och i det så ser jag en viss fara. Man lägger den betydelsen 
den innebörden i ordet som man själv tycker kan ligga där. Och det  
kan leda till missförstånd helt naturligt.543

543 »[Vittnesförhör med Jaroslav Pleva]«, 25 april 1983, 2, Stenungsunds tingsrätt, 
mål T 104/81, Göteborgs tingsrätts arkiv.
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Därefter gav Pleva en utförlig definition av korrosion som ett elektro-
kemiskt fenomen där ström uppstår och rör sig mellan metalliska kom-
ponenter och i lösning, varpå han överförde samma beskrivning på 
munhålan och de dentala materialen. Snart använde både han och utfrå-
garen begreppet galvanisk korrosion för att beteckna precis det som 
annars brukar definieras som oral galvanism.544 Det första utfrågaren 
gjorde var med andra ord att genom en begreppslig omdefinition söka 
rita in problemet inom Plevas kompetenssfär. 
 Utifrån denna grund fortsatte sedan förhöret med att ta upp till 
bedömning och kritisera utifrån korrosionsvetenskaplig synpunkt en 
rad aktuella studier och arbeten. Bergman och Ginstrups metodartikel 
kritiserades på mättekniska grunder, och för att de inte använt just 
begreppet korrosion.545 Krister Nilners avhandling togs också upp och 
diskuterades på liknande premisser.546 Det var enligt Pleva tydligt att 
inga materialspecialister eller kompetenta på elektrokemiska mätningar 
varit involverade, och att de inte hade kunnat få tillförlitliga mätningar 
med de metoder som använts. 

?: Har du några ytterligare synpunkter […]?

P: Jo, jag tycker uppriktigt sagt att dom här arbeten[sic!] […] håller en 
överraskande låg nivå. Det är mej en gåta hur någon t ex tandläkare 
skulle kunna försöka göra diagnostiska mätningar efter en sådan 
obestämd beskrivning som den i avhandlingen. Jag tycker att det 
framgår tydligt att ingen kompetent person har anlitats för att granska  
t ex den mättekniska delen. Trots att det finns […] elektrokemisk 
kompetens i landet och det är synd tycker jag att professor Bergman, 
professorn Glantz som odontologer och professor Ginstrup som 
analytisk kemist har författar[sic!] och lagt mycket arbete på en 
avhandling som inte är användbar för att det skulle kunna bli bättre 
resultat om man skulle samarbetat. Och det är lika obegripligt att det är 
möjligt att avlägga doktorsexamen på en högskola utan att en relevant 
granskning av arbete [sic!] genomförs. [---] Speciellt […] i och med att 
den mätmetodiken är behäftad med så grova fel att resultatet blir 

544 Här framgår inte av transkriptionen vem det är som frågar ut Pleva. De repliker 
som inte är Plevas är märkta med »?:« istället för de brukliga första bokstäverna  
i efternamnet på den som talar. Troligtvis, av frågornas karaktär att döma, är det 
Hanson som intervjuar Pleva i det här skedet, men det är alltså inte säkert. 

545 Se Bergman och Ginstrup, »Oral galvanism«. Artikeln sammanfattas och 
diskuteras i kapitel 2.

546 Krister Nilners doktorsavhandling Studies of Electrochemical Action in the  
Oral Cavity sammanfattas och diskuteras i kapitel 2.
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felaktigt måste rimligen konsekvenserna bli att samtliga arbeten som är 
baserade på den metodiken är värdelösa. Det är min kommentar.547

Korrosions- och materialteknisk kompetens var det som behövdes för 
att förstå problemet med oral galvanism, och eftersom man saknat det så 
hade den forskning man producerat inget eller väldigt begränsat värde. 
Frågan om relevant kompetens, vilken den var och om Pleva hade den 
eller inte, fortsatte att stå i centrum när Glantz tog över en dryg tredjedel 
in i förhöret. Precis som med Grönquist tidigare på morgonen inledde 
Glantz med att fråga om vittnets bakgrund och kompetens. Den här 
gången var det dock inte fråga om vetenskaplighet kontra icke-veten-
skaplighet, utan om rätt sorts vetenskaplighet. Där Pleva, Sternung och 
Hanson tidigare sökt muta in amalgam- och galvanismproblematiken 
för korrosionskemins räkning, så jobbade Glantz nu intensivt för att 
flytta tillbaka gränserna så att frågan åter i första hand skulle befinna sig 
inom odontologins hägn. 

G: Anser ni att korrosion [är e]n miljöberoende typ av process?

P: Ja.

G: Är den synnerligen miljöberoende?

P: Ja. 

G: Eftersom vi nu behandlar oralkorrosioner och orala korrosiva 
processer så skulle jag då gärna vilja veta vad ni har för kunskaper om 
oral miljö. Har ni avlagt tandläkarexamen?548

På detta svarade Pleva nej, liksom på följdfrågorna, där Glantz radade 
upp sex odontologiska ämnensamt toxikologi och frågade om vittnet 
genomgått utbildning i dessa.549 Här försökte Glantz inte bara knuffa 
tillbaka gränsen och muta in huvudproblemet för odontologins räkning, 
han lät dessutom korrosionsprocessen så att säga ligga kvar och även den 
omfamnas av den egna vetenskapen. Snarare än att avfärda påståendet 
att korrosionskännedom skulle vara nödvändig för att lösa problemet, 
bekräftade han det och koloniserade det på en och samma gång: korro-
sion var essentiellt att förstå i sammanhanget, men den måste förstås 
med den orala miljön som grund. Odontologin var primär, och i den mån 

547 »[Förhör m. Pleva]«, 8.

548 Ibid., 16.

549 De odontologiska ämnena var oral fysiologi, oral biokemi, oral hygien,   
oral patologi, oral medicin och odontologisk teknologi.
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korrosionskemi av Plevas snitt kunde anses relevant så fanns den redan 
representerad inom densamma. Senare i förhöret lyfte Glantz fram tre 
utländska amalgamforskare, vars bakgrund beskrevs som »ganska lik för
att inte säga nästan identisk med er«, som alla bestämt avvisat det som 
Pleva hävdade.550

 Precis som under Grönquists förhör var Plevas eget arbete med amal-
gam uppe till diskussion, och även här var det metodologiska spörsmål 
som avhandlades. Jämfört med Grönquists förhör blev metoddiskussio-
nen i Plevas fall mindre allmänvetenskaplig och mer tydligt inriktad på 
att anlägga odontologiska aspekter på vad Pleva behandlat som rent kor-
rosionskemiska problem. Huvudpunkterna innefattade bland annat 
kontaminering genom påverkan vid utborrning, förvaring och hante-
ring av fyllnigsprover och metoder för grundämnesanalys. Dessutom 
ifrågasattes om de metallhaltiga beläggningar som iakttagits och studer-
ats på fyllningarna verkligen var korrosionsangrepp och inte karies eller 
plack:

[G:] Om jag säger att jag har visat den här bilden för ett stort antal 
personer som är vana att se […] på extraherade tänder i svepelektron-
mikroskop och dom säger entydigt att ni visar [sic!] är plack ur morfolo-
gisk synpunkt.551 

Och senare:

Likadant som att det är för en odontolog omöjligt att undgå att tänka sej 
att bilderna 5 och 6 mycket väl kan vara karies som har följt med 
fyllningen ut […].552

Det var som representant för odontologin, den i sammanhanget etable-
rade disciplinen framför andra, som Glantz gjorde sina anmärkningar. 
Framför sig hade han denna gång ingen vetenskaplig lekman, och han 
möttes därför inte av samma följsamhet som i det föregående förhöret. 
Här blev det mer mothugg och debatt; mer gränstvist än invasion. 
 Slutligen, som svar på frågan om Pleva »vill göra gällande att han 
vetenskapligt har bevisat något mer med sitt arbete än att korruktion 
[sic!] kan förekomma i munhålan«, utvecklade Pleva sina tankar om vad 
vetenskap var och varför det var viktigt att definiera i de här samman-

550 »[Förhör m. Pleva]«, 32.

551 Ibid., 24.

552 Ibid., 25.
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hangen.553 Detta eftersom »vi kan komma till samma problem och miss-
förstånd som om vi talar om galvanism, vet inte vad det är, ingen har 
definierat ordet. Samma med vetenskap. Vad är det?«554 Vetenskap, sade 
Pleva, handlade om att förutsättningslöst söka sanningen, att ompröva 
och omvärdera, och att »inte hela tiden påstå att vi ska arbeta efter 
beprövad erfarenhet«.555 Helhetsbilden var målet, fakta måste tolkas och 
förstås och användas till att skapa en sådan. Mot detta ställde han en 
ökad specialisering inom forskningen, en tendens som måste motverkas 
genom samarbeten mellan vetenskapliga discipliner. I det här specifika 
fallet handlade det förstås om att även materiallära och -kemi måste vara 
med vid sidan av odontologi, medicin och toxikologi. 
 Förhören med Grönquist och Pleva följde ungefär samma mönster: de 
handlade om sakkunnigvittnenas egen forskning om amalgam, och de 
var båda exempel på gränstvister, där odontologin försvarade sina episte-
miska positioner gällande galvanism- och amalgamproblematiken. 
Dessa positioner, som i hög grad etablerats utanför rättegången, för-
stärktes och konsoliderades under dessa två förhör. Detta bidrog i sin tur 
till hur förhören med statens vittnen kom att gestalta sig. 

Statens vittnen

Förhöret med Ivar Mjør inleddes av byråchef Fischerström för statens 
räkning med en uppräkning av vittnets kompetens och erfarenhet, den 
längsta och odontologiskt sett tyngsta under rättegången.556 Utöver 
tandläkare, professor och chef för NIOM, var Mjør även redaktör för 
internationella vetenskapliga tidskrifter, liksom erfaren både som oppo-
nent vid disputationer och som sakkunnig vid professors- och docent-
tillsättningar. Advokat Sternung tog över förhöret i ett tidigt skede, och 
han inledde med att ställa frågor om hur enskilda fall förhåller sig till 
andra typer av undersökningar, om vad Mjør ansåg vara bevis och inte, 
och om vilka biverkningar av tandlagningsmaterial – om några – som 
kunde anses bevisade. Mjørs ståndpunkt var att enstaka fall bevisade 
inget generellt, för det krävdes stora grupper att jämföra. Några sådana 
studier hade aldrig gjorts gällande amalgam men det var inte heller nöd-

553 Ibid., 33.

554 Ibid., 34.

555 Ibid.

556 »[Vittnesförhör med Ivar Mjør]«, 25 april 1983, Stenungsunds tingsrätt,  
mål T 104/81, Göteborgs tingsrätts arkiv.
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vändigt givet den drygt hundraåriga kliniska erfarenheten, menade 
Mjør. Att det fanns biverkningar kopplade till odontologiska material 
stod helt klart, men dessa var enligt Mjør av lindrig art och inte värre än 
för de flesta läkemedel.
 Vidare diskuterades NIOM:s verksamhet och befogenheter. Mjør 
berättade att institutet främst ägnade sig åt att testa material och upp-
rätta listor som sedan spreds via nationella myndigheter och tandläkar-
publikationer. Sedan var det upp till tandläkarna vad de använde för 
material i sin praktik. Sternung ifrågasatte då det rimliga i att enskilda 
tandläkare skulle åläggas att följa med i den internationella forskningen, 
och fick till svar att det var just därför NIOM fanns, så att tandläkarna 
kunde utgå från deras listor och rekommendationer i stället.557 
 Hanson skötte sedan huvuddelen av förhöret, och precis som i det 
tidigare förhöret med Bergman, visade sig Mjørs odontologiska auktori-
tet styrande för utfallet. Hanson hänvisade till specifika studier och 
 litteraturöversikter ur den egna inlämnade bevisningen och frågade 
Mjør om inte den ena eller andra studien visade på den ena eller andra 
biverkningen av tandlagningsmaterial. Amalgam och kvicksilver stod 
i  fokus, men här lyftes också oral galvanism, andra metaller som till 
exempel nickel, samt cancer. Mjørs avfärdanden av Hansons påståenden 
skedde i huvudsak på två sätt. Antingen menade han att det vetenskap-
liga underlaget, om än det var korrekt och bra, inte var relevant för frå-
gan eller för den samtida odontologin. Ofta påpekade han till exempel 
att artiklar som hade några decennier på nacken beskrev terapiformer 
och metallkombinationer som inte längre användes. När bevisningen 
avfärdades på något mer generella vetenskapliga grunder, som exempel-
vis att man endast lyft enskilda fall eller att man refererat till andra sor-
ters artiklar än publicerade studier (dessa kunde till exempel vara av 
typen brev till redaktören eller konferens- och diskussionsreferat), var 
Mjør inte sällan snabb med att påpeka att Hanson, så vetenskapsman 
han själv var, borde kunnat begripa på egen hand att dessa inte var bevis 
för någonting alls. Mjør uttryckte vid flera tillfällen förundran över den 
typ av bevisning som lagts fram, ibland med uttryck som »fullständig 
kortslutning«, »total felvärdering« eller »[d]etta må ju docenten veta som 
själv är vetenskapsman«.558

557 Ibid., 14.

558 Ibid., 15, 40, 24-25.
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 Hanson och Mjør ägnade sig i förhöret åt gränsdragningsarbete på 
olika nivåer. Där Hanson ägnade mer tid åt organisationer, yrkesgrupper 
och institutioner genom att ställa sig frågande till odontologins och 
i  synnerhet NIOMs samarbeten och kompetens på exempelvis korro-
sionsområdet, siktade Mjør oftare in sig på personer, såväl Hanson själv 
som de forskare han hänvisat till. Särskilt tydligt blev det när han åter-
gav sin egen reaktion på Hansons mediala utspel vintern 1981: »Och det 
första jag gjorde då vi fick ’pressmedlingen’ om docent Hansson, […] var 
att checka upp […] om det var ett namn jag hade missat i kvicksilver- 
amalgamlitteraturen, och fann inget.«559 Mot slutet återknöt Glantz till 
detta och bad Mjør utveckla. Till skillnad från Mjør, som konsekvent såg 
till att försvara sin arbetsplats då denna attackerades under förhöret, lät 
Hanson för det mesta Mjørs attacker passera utan att reagera nämnvärt. 
Dock inte denna gång:

I.M: […] Men jag tror att det är rätt, att det fortsatt icke finnes någonting 
i litteraturen, odontologisk litteratur, om amalgam publicerat av Mats 
Hansson.

Doc. H: Det finns det. I tandläkartidningen har jag skrivit en artikel.

I. M: Ja, vi »la« och snacka om vetenskaplig litteratur.560

Att den odontologiska kompetensen var den auktoritära här rådde inga 
tvivel om. Vid ett tillfälle antydde Mjør dock att just de frågor som rätte-
gången rörde kanske ändå inte kunde besvaras av odontologin allena. 
När Hanson ställde frågor om Nilners avhandling, ledde det till en dis-
kussion om gränserna mellan odontologin och medicinen, och vikten av 
att hålla sig till sin egen domän. Hansons huvudpoäng var att Nilner 
enligt honom bekvämt valt att inte lyfta fram alla de kroppsliga symp-
tom som tidigare listats som möjliga följder av oral galvanism. Innan 
Mjør svarade att det inte var god vetenskap att urskillningslöst återge 
allt som tidigare sagts, utan att tidigare forskning måste användas för att 
ringa in just det problem man håller på med, sa han: 

Det vill jag tro en odontolog icke vill göra, försöka ha en generell 
medicinsk värdering. Vi har vissa områden vi bör hålla oss till. Vi som 
odontologer bör hålla oss till den orala miljön. Det betyder att vi skall se 
bort ifrån och minska betydningen av medicinsk insikt i vårt yrke. [---] 
Vi har vissa gränser uppdragna och dessa bör vi hålla oss till.561

559 Ibid., 19.

560 Ibid., 63.

561 Ibid., 35.
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Odontologer skulle alltså inte bedriva medicinsk forskning, och inte 
hålla på med allmänna kroppsliga symptom, utan de skulle hålla sig till 
den orala miljön. Detta sa Mjør mot slutet av ett långt förhör där just 
sådana symptom kopplade till dentala material varit i fokus. På ett sätt 
hade alltså den här gränsen hela tiden överskridits, även av Mjør själv, 
men på ett annat sätt var förhöret ett tydligt exempel på upprätthållan-
det av just densamma. Dels var det i citatet ovan fråga om faktiska fors-
kare och vad de bör ägna sig åt, medan förhöret i stort handlade om att 
utifrån värdera forskning, vilket förstås inte är samma sak; dels tog Mjørs 
kritiska bedömningar i så gott som alla fall sin utgångspunkt i odontolo-
giska metodologiska och andra överväganden.
 Förhöret med Bergman inleddes av Glantz med den nu bekanta redo-
görelsen för bakgrund och kompetens. Det framhölls att Bergman var 
tandläkare, odontologie doktor och professor i odontologisk teknologi. 
Mycket snabbt kom samtalet in på det som Pleva lyft fram om bristande 
samarbete med korrosionskunniga forskare generellt. Glantz frågade 
Bergman om hon varit inblandad i några sådana samarbeten, på vilket 
hon svarade jakande. Bergman nämnde dels den då nyss framlidna kolle-
gan vid Umeå universitet Olle Ginstrup, docent i oorganisk kemi och 
ansvarig för kemisternas korrosionskurser, dels ett nyligen inlett sam-
arbete med forskare vid Korrosionsinstitutet. Glantz gjorde då en poäng 
av att Pleva fått delar av sin utbildning vid detta institut. 
 Pleva var också ingången i nästa samtalsämne, som var Nilners avhand-
ling. Kärandesidan och Pleva hade kritiserat arbetet för dess sätt att 
mäta av korrosionsströmmar, men det menade Bergman var missvisande 
eftersom man aldrig sagt sig mäta just korrosionsströmar. Bergman för-
klarade att syftet med Nilners arbete främst hade varit att nå en kliniskt 
användbar diagnosmetod, inte att exakt mäta strömmar i munnen. Ur 
det perspektivet var det storleksordningen på de orala strömmarna sna-
rare än exakta värden som var det intressanta. Att Nilner legat rätt i  detta 
avseende ansåg Bergman senare ha blivit bekräftat med nyare mätteknik 
och i liknande studier som gjorts efteråt. Nilners arbete var av ett slags 
pionjärtyp, och det var som sådant det hade »ett stort vetenskapligt 
värde«, enligt Bergman.562 Efter lunchpausen tog Bergman två diabilder 
till hjälp för att ytterligare driva hem den poängen. Hon visade då deras 
beräknade strömstyrkor i diagram tillsammans med direktuppmätta 
strömmar från en senare studie, och pekade på att dessa rörde sig inom 

562 »[Vittnesförhör med Maud Bergman]« 26 april 1983, 5, Stenungsunds tingsrätt, 
mål T 104/81, Göteborgs tingsrätts arkiv.
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samma storleksområden och korrelerade i termer av att samstämmigt 
indikera låga respektive höga värden. 
 När Hanson tog över förhöret, var det till en början strömmätningar 
som stod i fokus. Den nya direktmätningsmetod som Bergman nämnt 
kunde bara användas för att mäta spänningen mellan två olika fyllningar 
som kommit i kontakt med varandra vid till exempel tuggning, men inte 
strömmar som uppstod i spalterna mellan fyllningar och tandvävnad. 
För Hanson innebar detta att metoden var diagnostiskt oanvändbar, 
eftersom det fanns kunskap om att mycket av den korrosion som skedde, 
skedde just där. Bergman invände mot detta, och menade att man måste 
kritisera vetenskapliga metoder för vad de faktiskt är till för, och inte 
vad de aldrig ens påstått sig kunna klara av. Ingen tillgänglig metod 
kunde direkt mäta korrosion inom enstaka fyllningar, men kliniskt- 
diagnostiskt var detta inte direkt avgörande, då korrosionen mellan fyll-
ningar enligt Bergman torde vara den betydligt större faktorn av de två. 
Hanson ställde samma fråga som han gjort till Mjør, om Nilners sätt att 
ur den äldre forskningen utesluta symptombeskrivningar som var av 
mer allmän art. Symptomen i fråga, svarade Bergman, var så många och 
så allmänna att man i dem »möter […] så att säga alla sjukdomar och 
prövningar som man kan tänkas mötas av från vaggan till graven«, och 
det var inte att betrakta som ett vetenskapligt förhållningssätt att okri-
tiskt bara ta med allt det.563 Resten av förhöret gick ut på ungefär detta, 
att diskutera slutsatser och metoder i arbeten som lämnats in av kärande-
sidan. Till skillnad från Glantz när han förhörde Grönquist och Pleva 
gjorde Hanson inga direkta försök att ifrågasätta Bergmans trovärdighet 
som forskare eller sakkunnig. I stället var det just den här typen av 
 riktade angrepp och specifika påståenden som var huvudvapnet. Då för-
höret i huvudsak kretsade kring hennes eget expertisområde, stod Berg-
man aldrig svarslös. 
 Utfrågningen av statens två vittnen följde en dramaturgisk kurva och 
uppvisade en dynamik som tydligt skilde sig från förhören med kärande-
sidans vittnen. I de senare, särskilt för Plevas del, ägnades mycken möda 
åt att legitimera den förhördes kompetens som relevant för spörsmålet, 
medan detta togs för givet när det gällde statens vittnen. Deras kompe-
tens redogjordes noggrant för, men dess relevans behövde aldrig motive-
ras, och den ifrågasattes heller aldrig av motståndarsidan. Där Glantz 
närmast aggressivt siktade in sig på respektive vittnes vetenskapliga, 

563 Ibid., 19.
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odontologiska och medicinska bristfällighet, föresatte sig alltså Stern-
ung och Hanson i stället att inom den odontologiska legitimitetens ram 
– om än med odontologiskt kontroversiella underlag – försöka etablera 
ett samband mellan främst amalgam och sjukdom. De ville förstås också 
frammana bilden av ett omfattande hälsoproblem som negligerats av 
myndigheter och andra, varför de dessutom ägnade sig åt NIOM:s, 
Social styrelsens och tandläkarnas roller och ansvar i förhållande till 
rådande forskningslägen i olika tider. 

DOMEN OCH ÖVERKLAGANDET

I domen, som avkunnades den femtonde juni 1983, slog rätten fast att 
det vare sig förelegat vetenskaplig dokumentation som styrkt den gene-
rella kausaliteten, eller något formellt lag- eller regleringsgivet ansvar 
för Socialstyrelsen eller Produktkontrollnämnden att förbjuda den-
talmaterial eller diktera forskningen därom. I domen sammanfattades 
vad som yrkats av käranden och hur staten ställt sig till detta. Kvinnans 
berättelse och sjukdomsbeskrivning återgavs, och lämnades med kon-
staterandet att rätten inte ifrågasatte att hon behandlats på det sätt som 
uppgivits, eller att hon efter detta upplevt sjukdomssymptom, men att 
man genom detta inte tagit ställning till orsakssambanden. 
 Kärandens inställning i kausalitetsfrågan, som inför domen »samman-
ställts och framförts av Hanson«, sammanfattades översiktligt.564 Oral 
galvanism nämndes en gång, i övrigt var det amalgam och kvicksilver-
förgiftning som stod i centrum. De centrala delarna kretsade kring rap-
porter om sådan förgiftning, liksom om förbättring vid avlägsnande av 
amalgamfyllningar, att kvicksilver påvisats i vävnader och blod, samt att 
selennivåerna i kroppen var avgörande för reaktionen mot kvicksilvret. 
Statens motargument, i domen sammanfattade av Glantz, kretsade dels 
kring den långa positiva erfarenheten som fanns av amalgam och de eta-
blerade samarbets- och kommunikationsvägar som fanns mellan landets 
högskolor, NIOM och Socialstyrelsen, dels kring de odontologiska pro-
blemens komplexa art och motståndarsidans bristande insikter på detta 
område. Materialtekniska kunskaper var av central betydelse i dessa 
sammanhang, slog han fast, men »[d]et är endast mot bakgrund av rele-
vanta kunskaper och tekniska färdigheter inom alla involverade områ-
den som en nödvändig kompetens kan uppnås«.565 Den åberopade bevis-

564 »Mellandom«, 10.

565 Ibid., 12.
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ningen beskrevs som »en provkarta på irrelevant, ofullständig eller 
vetenskapligt lågkvalitativ litteratur«, och de hörda experterna känne-
tecknades av »[b]rister på det helt basala odontologiska eller på det 
vetenskapliga metodologiska och statistiska planet«.566 I sin egen bedöm-
ning skrev rätten att:

Kärandens litteratursammanställning har gjorts av Hanson, vars 
ämnesområde är zoofysiologi, medan granskningen av artiklarna för 
statens räkning gjorts av Mjör och Friberg, båda experter på de områden 
som artiklarna berör. Till de båda senares bedömning har Glantz, som 
även är expert på förevarande område och dessutom kliniker, anslutit 
sig. De av staten sålunda anlitade experterna torde p g a denna sin 
speciella sakkunskap vara bättre än Hanson skickade att bedöma  
den ifrågavarande litteraturen.567

Rätten betonade också att Grönquist under förhöret i allt väsentligt 
anslutit sig till statens uppfattning, och att Nilners avhandling i för-
hören med Bergman och Mjør visats hålla god vetenskaplig kvalitet, 
trots den kritik mot den som framförts av Hanson. Därför ansåg sig 
rätten kunna godta Nilners slutsatser om att sambandet mellan oral 
 galvanism och sjukdom inte tycktes föreligga. 
 Trots att rätten redan i och med detta funnit att kärandens talan 
måste avvisas, ansågs det med tanke på målets status som pilotfall ange-
läget att även fälla avgörande i ansvarsfrågan. Här konstaterade rätten 
att varken Socialstyrelsen eller Produktkontrollnämnden haft befogen-
heter att förbjuda dentalmaterial eller styra forskning. Inte heller grun-
dat i sin befogenhet att utfärda rekommendationer avseende dentalma-
terial, och sin funktion som informationsspridare till tandläkare och 
tandläkarutbildare, fann rätten att Socialstyrelsen brustit på de sätt som 
hävdats, eftersom dessa verksamheter inte var att betrakta som myndig-
hetsutövning.
 Rätten konstaterade alltså att även om orsakssambandet hade belagts 
så hade staten likväl inte varit skadeståndsskyldig, eftersom inget sådant 
ansvar fanns. I grunden låg dock som synes hela tiden Socialstyrelsens 
möjligheter att utfärda rekommendationer och, om än outtalat, SAOM:s 
uppdrag att sammanställa kvalitetssäkringslistor över odontologiska 
material. Dessa kompetenser gavs fortsatt tyngd, samtidigt som de även 
framgent skulle skyddas från otillbörlig extern inblandning. Ett formellt 

566 Ibid., 14.

567 Ibid., 14–15.
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ansvar att agera givet vissa typer av vetenskapliga rön, kunde öppna för 
att aktörer utifrån gavs möjlighet att beslå Socialstyrelsen med oaktsam-
het eller bristande inblick, något som undveks genom det i Stenugsund 
fastslagna bevarandet av rådande gränskonfigurationer. 
 Domen överklagades, och fallet togs upp året därpå i Hovrätten för 
västra Sverige. Sternung drev inför prövningen i stort sett samma argu-
mentation som i tingsrätten, även om han denna gång än starkare beto-
nade juridikens och medicinvetenskapens ofta inkompatibla orsaksbeg-
grepp. Det ideala juridiska förloppet, där enskilda diskreta händelser 
kopplas samman i tydliga orsakskedjor, var inte tillämpligt i sådana här 
fall, menade Sternung. I stället måste man arbeta med ett medicinskt 
orsaksbegrepp som »förutsäger hur större grupper av enskilda händelser 
kommer att förhålla sig till varandra i form av genomsnittliga talrelatio-
ner.«568 Den vetenskapliga bevisbörda som lagts på kärandesidan i tings-
rätten var alltså, menade Sternung, oskälig och borde lättas av hovrätten. 
Staten å sin sida drev linjen att överklagan borde avgöras utan huvud-
förhandling, eftersom inget nytt egentligen kommit fram. Rätten avslog 
begäran, med hänvisning till målets särställning som pilotfall, och för-
handlingar ägde rum i maj 1984. Återigen var Hanson och Glantz på 
plats som sakkunnigbiträden, och än en gång höll Hanson inlednings-
anförande. »Oral korrosion« var rubriken, men de elektrokemiska pro-
cesserna i munnen berördes endast i någon enstaka mening. I stället var 
det klicksilvrets giftighet och utsöndring från amalgam som behand-
lades. Käranden kallade denna gång inga vittnen, medan staten åter satte 
både Bergman och Mjør, jämte tillskottet Dag Brune, docent och 
NIOM-anställd forskare, i vittnesbåset. 
 I domen, som meddelades den fjortonde juni 1984, gick hovrätten helt 
på tingsrättens linje, och dömde att ingen anledning funnits för berörda 
myndigheter att ingripa.569 Än en gång överklagades domen, men Högsta 
domstolen fann inte skäl att pröva fallet.570 

568 Bengt Sternung, »Kompletterande vadeinlaga och bevisuppgift«, 13 oktober 1983, 
2, Hovrättens för västra Sverige arkiv, vol. GI:2081, mål T 365/83, Landsarkivet  
i Göteborg.

569 Hovrätten för västra Sverige, »Dom i mål T 365/83«, 14 juni 1984, Stenungsunds 
tingsrätt, mål T 104/81, aktbilaga 130, Göteborgs tingsrätts arkiv.

570 Högsta domstolen, »Protokoll vid tillståndsprövning, mål/ärende 346/84«, 28 
februari 1985, Hovrättens för västra Sverige arkiv, vol. GI:2081, mål T 365/83, 
Landsarkivet i Göteborg.
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EN FORMALISERAD GRÄNSTVIST     
I KONTROVERSENS BRÄNNPUNKT

Under åren 1981–1983, då Stenungsundsprocessen pågick, formades 
amal gamkontroversen i den svenska offentligheten. Diskussionen om 
den orala galvanismen hade under det föregående halva decenniet blivit 
alltmer konfliktfylld, inte minst på tidningssidorna. Vid sidan om allt 
tydligare avfärdanden av vetenskapliga samband från odontologiskt och 
andra vetenskapliga håll, innebar de många rättsprocesser som inleddes 
runt om i landet att tongångarna hårdnade från alla håll. I december 1981 
riktade Hanson uppmärksamheten mot amalgamet. Han skrädde inte 
orden i sin anklagelse mot Socialstyrelsen och tandläkarprofessionen. 
Liksom debatten i stort försköts rättsprocessens fokus samtidigt från 
oral galvanism till amalgam, och precis som i den större kontroversen 
intog Hanson en nyckelroll i rättsfallet. 
 Det blev allt tydligare att frågan utöver de rent vetenskapliga fråge-
ställningarna också hade sociala och politiska dimensioner som spelade 
en viktig roll. Det tycktes också stå klart att det rörde sig om en gräns-
tvist, i flera bemärkelser. Etablerad kunskap utmanades från andra 
vetenskapliga fält, Socialstyrelsens etablerade praktiker för att övervaka 
och agera på aktuell forskning – dess upprättade kontroller längs grän-
sen mellan vetenskap och samhälle – utmanades, och den medicinska 
vetenskapens tolkningsföreträde ifrågasattes av enskilda och organise-
rade patienter. Rättsprocessen iscensatte denna gränstvist i ett specifikt 
formaliserat sammanhang, där attacker och försvar längs flera gränser 
utspelade sig enligt en förutbestämd koreografi. På ena sidan stod en 
patient, företrädd av för medicinen och odontologin utomstående veten-
skapliga experter. På den anklagades bänk satt staten, företrädd av eta-
blerad odontologisk expertis. I och med beslutet att vid mellandomen 
skjuta frågan om orsakssambandet i kvinnans specifika fall åt sidan, kom 
rättegången främst att ägnas åt vetenskapliga samband på generell nivå, 
om än slutmålet hela tiden var att utröna huruvida ansvar kunde utkrä-
vas eller inte. 
 Under processens gång bytte gränstvisten fokus. Under de inledande 
förberedelserna låg fokus till stor del på gränsen mellan vetenskap och 
politik och hur rörelser över denna gräns skulle regleras och fungera. 
Specifikt handlade det om Socialstyrelsen och hur denna myndighet 
bevakade, tolkade och tillämpade vetenskapliga rön. Inarbetade struktu-
rer med vetenskapliga råd och arbetsgrupper reglerade flöden över grän-
sen – kunskap och forskning in, policyförslag och rekommendationer ut 
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– och tolkade betydelsen för myndigheten och dess verksamhet av det 
som flödade inåt. Det var dessa strukturer som åberopades och togs i  för-
svar när anklagelser om bristande handlingskraft eller insikt riktades 
mot myndigheten. I denna del ägnade sig Socialstyrelsen åt det Gieryn 
kallat protection of autonomy, gentemot forskarsamhället såväl som 
tandläkarprofessionen. Genom de etablerade »kattdörrarna« kanalise-
rades och tolkades vetenskap och forskning och omvandlades till rekom-
mendationer till tandläkarprofessionen. Legitimiteten i det systemet 
byggde på förtroendet för de inarbetade strukturerna och för de veten-
skapliga representanter som befolkade dem; att det var de som var bäst 
lämpade att tolka vetenskapen och göra den praktiskt tillämpbar. Det 
var också det som sedan stod i centrum under själva rättegången. 
 När de sakkunniga vittnena förhördes var det framför allt vetenskap 
och forskning som dryftades. Det formella målet var att avgöra om 
vetenskapen stödde påståendet om amalgam som hälsofarligt eller inte. 
Det som i realiteten blev resultatet var att rätten bedömde sakfrågan 
med de närvarande experterna som måttstock. Det var experternas 
meriter och ställning som framför allt låg till grund för rättens ställ-
ningstagande i den vetenskapliga frågan. I de veritabla boxningsmatcher 
som förhören ibland utgjorde, var det också just detta som direkt eller 
indirekt avhandlades. Kärandesidans zoofysiologiska och korrosions-
kemiska expertis företog ett invasionsförsök – ett försök till expansion 
med Gieryns terminologi – på odontologins fält, ett försök som möttes 
med olika taktiker. Expulsion-taktiker, vars syfte var att utdefiniera 
motståndarna som vetenskapligt inkompetenta eller irrelevanta, använ-
des särskilt i relation till Grönquist för att utdefiniera denne från det 
odontologiska fält han som tandläkare i någon mån var en del av. Även 
sakkunnigbiträdet Hanson bemöttes med expulsion-retorik i diskussio-
ner om hur vetenskapliga resultat tolkades. När korrosionsspecialisten 
Pleva satt i vittnesbåset, använde utfrågaren Glantz snarare protection 
of autonomy-retorik, ämnad att kvarhålla kunskapsobjekten (amalgam, 
oral korrosion och galvanism) inom odontologins hägn. 
 Det här speglade kontroversen som den kommit att utspela sig och 
framstå i offentligheten i stort. I pressen och i tandläkarprofessionens 
tidskrifter framstod det som just en attack utifrån. Även inom Tand-
vårdsskadeförbundet framställdes det på liknande vis, om än snarare 
som ett slags välbehövlig intervention än en attack. De många rätts-
processerna förstärkte denna bild, och Stenungsundsrättegången målade 
upp den med än större tydlighet. Jasanoffs idé om samproduktion  bygger 
på tanken att vetenskapen och samhället blir till i gemensamma proces-
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ser, antingen de betraktas som i huvudsak vetenskapliga eller sociala. 
Rättsprocesser är speciella i det här sammanhanget, menar Jasnoff, dels 
för att de ofta – i USA mer än i Sverige, men också i detta specifika fall 
– utgör den första samhälleliga instans som undersöker uppkomna 
kontro verser rörande teknologi, vetenskap och hälsa, dels för att proces-
sen är så hårt reglerad. Det är det som gör termen formaliserad gränstvist 
användbar, genom att blicken riktas mot hur den gränstvist som upp-
kommit och existerar utanför rättssalen formaliseras och tröskas genom 
en förutbestämd process innanför rättens väggar, samt mot hur denna 
process i sin tur formar bilden av kontroversen, vetenskapen och tekno-
login. I Stenungsund iscensattes amalgamkontroversen som en konflikt 
mellan två numerärt jämbördiga sociala fält med olika världsbild, vars 
kunskapsanspråk kunde legitimeras av deras respektive positioner 
i  vetenskapssamhället, deras sociala fält och intressen. Det var också så 
kontroversen under och efter rättegången alltmer kom att uppfattas av 
andra aktörer och betraktare. 
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KAPITEL 7

Medborgare, konsument eller 
mitt emellan? Tandvårdsskade-
förbundet under 1980-talet
Tandvårdsskadeförbundets medlemstidning Tf-bladet utkommer en 
gång i kvartalet, och har gjort det sedan 1980. Nummer två 1980 innehöll 
en presentation av det då relativt nystartade förbundet, skriven av ord-
föranden Sixten Särnholm. Numrets framsida pryddes av en knuten 
näve och texten: »Presentation av en kämpande konsumentorganisation: 
tandvårdskadeförbundet [sic!].«571 Radikal kamp för social rättvisa, sida 
vid sida med ett konsumentbegrepp som på vårdens område främst för-
knippats – i senare debatt såväl som humanvetenskaplig forskning – 
med nyliberala idéströmningar, avregleringar och tilltagande individua-
lisering av samhället. 
 Syftet med det här kapitlet är att undersöka Tandvårdsskadeförbun-
dets tidiga positioneringar i relation till begreppen konsument, sam-
hälle och kunskap. På vilka sätt förstod förbundet begreppet konsument 
och det egna förbundet som en konsumentorganisation? Hur förhöll sig 
konsumentidentiteten till synen på vad det innebar att vara dels med-
borgare, dels patient i ett kraftigt utbyggt offentligt sjukvårdssystem? 
Vad var kunskap i dessa sammanhang, och vilken roll spelade den för 
nämnda positioneringar?
 Idag är patientrörelserna ett vardagligt inslag i vårdpoliotiken och 
-debatten. Föreningarna spänner över allt från folksjukdomar som 
 cancer och diabetes till mer kontroversiella diagnoser som el- och doft-
överkänslighet. Det finns också, åtminstone utanför Sverige, mer all-
männa patientsammanslutningar utan någon särskild diagnos eller sak-
fråga som huvudfokus. Gemensamt för dem alla är deras ambitioner att 
förändra och påverka vårdpolitikern i någon riktning. Bland stapel-
varorna i förbundens arsenal återfinns ett intensivt och ofta välutvecklat 
lobbyarbete, utbrett gräsrotsengagemang samt täta kontakter med 
utvalda forskare. Patientrörelserna har i många fall utvecklat en egen 
kunskapsproduktion i nära samarbete med universitets- och sjukhus-
forskare eller, inte sällan beroende på diagnosens natur och status, mer 

571 »[framsida]«, Tf-bladet 1, nr 2 (1980).
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Figur 5. Kamp för social rättvisa, konsumentretorik och kunskapsförmedling var alla en del av 
hur Tandvårdsskadeförbundet presenterade sig själva. Tf-bladet, nr. 2, 1980.
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fristående forskarsammanslutningar. Denna kunskapsproduktion, lik-
som all annan dito, mobiliserar och synliggör politiska, kulturella och 
sociala resurser och strukturer. 
 En gren av den historiskt inriktade forskning som finns om 1900-talets 
patientrörelser har intresserat sig för rörelsernas koppling till idéer om 
medborgarskap och till nyliberala politiska och ekonomiska idéström-
ningar under 1980- och 90-talen. Vid den här tiden har ett skifte identi-
fierats hos patientrörelserna; från medborgerlig till konsument  orien terad 
argumentation, från kollektiv till individ.572 Detta står i  överens stämmelse 
med en övergripande historieskrivning där 1980-talet beskrivs som det 
individualistiska och nyliberala årtiondet, och med forskning om hur den 
svenska patienten mer allmänt kommit att betraktas som kund.573 Sam-
tidigt som patienter under just dessa årtionden tenderar att förses med 
prefixet »aktiva«, i betydelsen organiserade, pålästa och medvetna om 
sina rättigheter, har de när det gäller just den här förändringen ändå givits 
en påfallande passiv roll: de omvandlades till och började agera som 
 kunder som ett resultat av utifrån och ovanifrån kommande krafter. 
 Den existerande beskrivningen kan problematiseras på ett par punk-
ter, och så har i viss mån också skett. För det första är de sociala rörelser-
nas 1960- och 70-tal inte patientrörelsernas ursprung, vilket ofta antagits 
vara fallet. Företeelsen har, som Ylva Söderfeldt och andra visat, betyd-
ligt djupare historiska rötter än så.574 Människor har organiserat sig kring 
delade sjukdomserfarenheter, i syfte att både finna gemenskap och att 
påverka den medicinska professionen och vetenskapen, sedan innan det 
förra sekelskiftet. 
 För det andra är uppdelningen mellan medborgerlig och konsument-
inriktad patientrörelse långt ifrån given, utan behöver ytterligare bely-
sas empiriskt. Idén att patienter som konsumenter och talet om patient-
rättigheter hänger ihop med nyliberala idéers och praktikers spridning 

572 Se t.ex. Alex Mold, Making the Patient-Consumer. Patient Organisations and 
Health Consumerism in Britain (Manchester: Manchester University Press, 2015); 
Josephson, »En ’medborgerlig’ patientrörelse«; Trägårdh, »Patientmakt i Sverige, 
USA och Holland«.

573 Kjell Östberg och Jenny Andersson, Sveriges historia. 1965–2012. (Stockholm: 
Norstedts, 2013), 297–321; Nordgren, Från patient till kund; Meijling, Marknadise-
ring.

574 Söderfeldt, »The Truth Within«; Gregg Mitman, »Hay Fever Holiday. Health, 
Leisure, and Place in Gilded-Age America«, Bulletin of the History of Medicine 77, 
nr 3 (2003): 619–20; Söderfeldt, Berglund, och Lindström, »Towards Mining the 
History of the Active Patient«.



229

på 1980-talet äger utan tvekan giltighet. Samtidigt kan det vara frukt-
bart att erinra sig att detta synsätt till viss del utgår från det som kom 
efteråt – 1990-talskrisen, avregleringar och marknadifiering – och söker 
dess rötter bakåt. Ett omvänt perspektiv skulle kunna bidra till att histo-
risera 1980-talets patienter och patientorganisationer. En blick på den 
svenska konsumentens historia ger antydningar om en tät och historiskt 
djupgående sammanflätning mellan medborgare och konsument.575 Tan-
ken att konsument-patientrådgivningen och patienträttighetsdiskursen 
varit frånvarande före 1980-talets slut, liksom att patienterna själva 
skulle ha varit mer eller mindre passiva i utvecklingen, är således öppna 
för diskussion. 
 Genom att studera Tandvårdsskadeförbundet under 1980-talet hoppas 
jag kunna fördjupa förståelsen av amalgamkontroversen, och samtidigt 
kunna bidra till en historisk förståelse av patientrörelser i Sverige, pro-
blematisera dikotomin medborgerlig-konsumentinriktad, samt ge nya 
perspektiv på nyliberaliseringen och patienternas egen roll i skapandet 
av det sena 1900-talets patient-konsument. Jag har utgått från Tand-
vårdsskadeförbundets medlemstidning Tf-bladet, samt förbundets arkiv 
som förvaras på Riksarkivet. Utöver några få exkursioner in i 1990-talet, 
är undersökningen avgränsad till perioden 1977–1989. Medlems-
tidningen har studerats i sin helhet, medan arkivstudiet avgränsats till 
framför allt styrelse- och stämmoprotokoll samt verksamhetsberättelser.

BILDANDE OCH ÖVERGRIPANDE HISTORIK

Den 31 augusti 1977 samlades ett fyrtiotal personer i en källarlokal 
i  Gamla stan i Stockholm. Temat för mötet var risker i tandvården, och 
arrangör var AGT: Aktionsgruppen för giftfri tandvård. Gruppen hade 
bildats samma höst av stockholmsborna Olga Ricknell, Sixten Särnholm 
och Ole Becker, och man hade redan hunnit med att dela ut flygblad och 
»tapetsera Stockholms innerstad med en ganska dramatisk dödskalle-
affisch«.576 
 Tandvårdsskadeförbundet föddes ur AGT, med en interimsstyrelse 
vars kärna var samma trio (ibland kallad TF-trion) som startat AGT. Det 
konstituerande mötet hölls på Sveavägen i Stockholm den 26 februari 

575 Elsässer, Att skapa en konsument; Alexius och Löwenberg, »Shaping the Consu-
mer«; Anna Eriksson-Trenter och Hanna Hodacs, »Konsumenten, producenten, 
medborgaren och staten. Några konsumentpolitiska perspektiv på efterkrigsti-
den i Sverige och USA«, Historisk Tidskrift 124, nr 2 (2004): 2–7.

576 Jacobsson-Becker, »En kort tillbakablick«, 3.
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1980.577 Förbundets organisationsstruktur, som under 1980-talets första 
år utvecklades och beskrevs i medlemstidningen, var (och är) starkt 
präglad av en riksförbundsmodell där regionala och lokala grupper var 
i  hög grad självstyrande. De bedrev egen verksamhet med egen budget, 
valde egen styrelse och arbetade med lokala frågor och kampanjer.578 
 Tandvårdsskadeförbundet var från starten inriktat på kvicksilver och 
amalgam, redan innan Hanson gjorde det till huvudfokus för debatten 
om oral galvanism. Av allt att döma hade förbundet och Hanson ingen 
kontakt med varandra innan Hansons utspel i slutet av 1981, utan de 
fann varandra först efteråt. Impulsen till förbundets inriktning på 
kvicksilver kom enligt deras egen historik från kemisten Matts Berg-
marks bok Farligt att förtära, inandas och beröra. En bok om gifter och för-
giftningar.579 I den står inget om amalgam, men mycket om kvicksilver.580 
Dessutom plockade man tidigt upp idéer och rön från det Österrikiska 
medicinalrådet Thomas Till, som var uttalad amalgamkritiker vid tiden 
för Tandvårdsskadeförbundets bildande.581 
 Att samla, tolka och sprida kunskap var centralt för de sociala rörel-
serna, inte minst miljörörelserna, under 1960- och 1970-talen.582 Det-
samma gäller patientorganisationer, både i Sverige och i andra länder, 
särskilt sådana som formerats kring omstridda diagnoser.583 Tandvårds-
skadeförbundet arbetade med detta på flera sätt. Förbundet organiserade 
ett system med regionala ombud, medlemmar som via sina privata num-

577 »Förslag till dagordning vid TF:s årsmöte 80.02.26«, 26 februari 1980, Tandvårds-
skadeförbundets arkiv, Samlade handlingar, vol. 1, Riksarkivet.

578 »Små, lokala kontaktgrupper«, Tf-bladet 2, nr 1 (1981): 7–9.

579 Jacobsson-Becker, »En kort tillbakablick«.

580 Matts Bergmark, Farligt att förtära, inandas och beröra. En bok om gifter och 
förgiftningar, 3:e uppl. (Stockholm: Prisma, 1970).

581 Jacobsson och Becker, »Den österrikiske professorn Thomas Till’s forskningar.«

582 Se t.ex. Jamison, The Making of Green Knowledge; idem., »Sociala rörelser och 
vetenskap«; Gustafsson, From Biocides to Sustainability.

583 Murphy, Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty; Hess, »Medical 
Modernization«; Steven Epstein, »Patient Groups and Health Movements«, i The 
Handbook of Science and Technology Studies, red. Edward J Hackett m.fl., 3:e uppl. 
(Cambridge, MA: MIT Press, 2007), 499–539; Rachel Morello-Frosch, Phil 
Brown och Stephen Zavestoski, »Introduction. Environmental Justice and 
Contested Illnesses«, i Contested Illnesses. Citizens, Science, and Health Social 
Movements, red. Phil Brown, Rachel Morello-Frosch och Stephen Zavestoski 
(Berkley: University of California Press, 2011); Josephson, »En ’medborgerlig’ 
patientrörelse«; Söderfeldt, »The Truth Within«.
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mer tog emot samtal från andra medlemmar. Dessa fungerade som både 
kunskapsförmedlare och som medmänskligt stöd. Vidare arbetade för-
bundet aktivt för att få ut sitt budskap i medier. Medlemmar figurerade 
i dagspressen både som drabbade patienter och som insändarskribenter, 
och vetenskapliga företrädare eller allierade till förbundet presenterade 
sina rön och kunskaper i press, radio och TV. Utöver att förmå journalis-
ter att ta upp amalgamfrågan, arbetade förbundet även med att bland 
medlemmar sprida och kommentera den rapportering som skedde. 
 Förutom press och andra medier, uppvaktade Tandvårdsskadeförbun-
det även politiker, departement och myndigheter, både genom brev-
skrivning och möten. Från riksdagsåret 1981–82 och framåt syntes en 
stadig ström av motioner med uppenbar Tandvårdsskadeförbundet- 
prägel. Flera riksdagspolitiker hänvisade uttryckligen till förbundet 
i  sina motioner, och förbundet i sin tur lyfte fram dessa politiker i sina 
kanaler. Förbundet bevakade även noga myndigheternas hantering och 
utspel och kommenterade snart sagt allt vad Socialstyrelsen, Riksförsäk-
ringsverket och andra beslutade och uttalade i amalgam- och tandvårds-
frågor. Så småningom började myndigheter och andra instanser också 
vända sig till förbundet för att de skulle bistå med experter till utred-
ningar, hearings och dylikt. Tandvårdsskadeförbundet blev med andra 
ord en aktör att räkna med inte bara i den medierade debatten, utan även 
i den politiska och förvaltningsmässiga hanteringen av amalgamproble-
met.
 Inte minst tack vare medieuppmärksamheten i skarven mellan 1970- 
och 1980-tal såg förbundet en snabb medlemstillväxt. Vid konstitueran-
det hade föreningen nästan 200 medlemmar, ett år senare ungefär 1 000. 
Mot slutet av 1980-talet närmade sig medlemsantalet 10 000. Under hela 
1990-talet låg antalet över 10 000, med en toppnotering vid utgången av 
1993 på 14 850 medlemmar. Andra halvan av 1990-talet såg medlems talen 
sjunka för första gången i förbundets historia, och när 1999 summerades 
fanns åter färre än 10 000 medlemmar. 
 Ordförande från början var Sixten Särnholm. Han avsade sig upp-
draget på hösten 1984, varpå Hanson tog över. Han satt kvar till årsstäm-
man 1991, då mångårige sekreteraren och vice ordföranden Lennart 
Svensk valdes. Vid samma stämma blev Margaretha Molius vald till 
sekreterare, och hon tog sedan över ordförandeklubban 1993. Molius satt 
som ordförande i inte mindre än 23 år, till dess att hon år 2016 ersattes av 
nuvarande ordförande Ann-Marie Lidmark. 
 Medlemstidningen Tf-bladet startades 1980, och utkommer sedan dess 
i regel kvartalsvis. I den berättas om patienters upplevelser, rapporteras 
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om ny forskning, om distriktens verksamheter, bevakning av politik och 
riktlinjer, samt ges tips och råd om hur medlemmar ska navigera i vård-
apparaten och hur de ska gå till väga för att byta ut sina plomber. Under 
de första åren var tidningen i mångt och mycket en hemmasnickrad pro-
dukt, stencilerad på kopiator och innehållandes en hel del handskrivet 
material. År 1986 genomgick tidningen en första skinnömsning, om 
man så vill, och gavs ett något mer professionaliserat utseende. Den blev 
flerspaltig och genomgående maskinskriven, med tydliga impulser från 
den vetenskapliga litteraturen, med vilken dess nya ansvarige utgivare 
Hanson var väl förtrogen. Under åren som följde förändrades utform-
ningen gradvis mot ett något mer magasinsartat uttryck. Färgbilder blev 
vanligare, ofta valdes en sorts stämningsbilder föreställande blommor, 
landskap och dylikt för att ackompanjera artiklarna, som också sattes 
alltmer luftigt på sidorna. Under åren har tidningen gått än mer åt det 
hållet, mot en i allmänhet lättsammare framtoning. Den kritiska udden 
finns kvar, men den agitatoriska tonen har skruvats ner under åren. 

Figur 6. Tandvårdsskadeförbundets medlemsutveckling 1978–2016. Uppgifterna är hämtade 
från förbundets verksamhetsberättelser samt års- och styrelsemötesprotokoll. Från och med 2003 
redovisades inte medlemsantalet i verksamhetsberättelser eller protokoll. För åren därefter har 
antalet därför uppskattas med hjälp av uppgifter om medlemsavgiftens storlek och redovisade 
intäkter. Undantag är åren 2010 och 2011, vars medlemsantal finns redovisade i en bilaga till en 
bidragsansökan från 2012. För åren 1978, 1981, 1984 och 2006 har jag inte kunnat hitta några 
uppgifter alls, varför medlemsantalet för dessa år extrapolerats med hjälp av intilliggande år.
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»ALLA ÄR VI TANDVÅRDSKONSUMENTER!«  
– KONSUMENTIDENTITETEN I TF-BLADET

I medlemstidningen Tf-bladet är kund- och konsumentidentiteten i hög 
grad närvarande. Redan i första numret 1980 omnämndes tandvårdens 
kunder eller konsumenter tre gånger. Detta i ett häfte på sexton sidor. 
I  relation till patientidentiteten, som också var stark, var konsument-
identiteten i första rummet en kollektiv identitet. När enskilda perso-
ners öden och möten med sjukvård och tandvård skildrades, då var de 
patienter. Detta var den i grunden förenande identiteten, den erfarenhet 
som fört dem alla samman. I förbundets kollektiva sammanhang och 
i  det gemensamma agerandet och kommunicerandet gentemot samhälle 
och myndigheter, blev medlemmarna dock till konsumenter. 
 Konsumentidentiteten fyllde flera olika funktioner, som alla går att 
knyta till konsument- och patientrörelser på olika sätt. Den var också 
flytande i det att den rörde sig mellan individer och kollektivet i termer 
av vems rättigheter som skulle tillvaratas, och vems ansvaret för att för-
bättra tandvården var. I grund och botten var det dock så att konsument-
identiteten förstods och gjordes främst på ett kollektivt och samhälle-
ligt plan, som en slags förlängning eller utveckling av medborgarskapet. 
I första numret formulerades det på följande vis: »Tandvårdskade-
Förbundet representerar ju praktiskt taget varje samhällsmedborgares 
intressen i vår strävan att främja EN KONTROLLERAD TANDVÅRD. 
Alla är vi tandvårdskonsumenter!«584 Konsumentkollektivets räckvidd 
sträckte sig bortom de direkt amalgamskadade, det blev ett sätt att vidga 
förbundets relevans (det var inte fråga om en stor förening under de 
tidiga åren; behovet av att nå ut brett ska inte underskattas). Från och 
med första årgångens andra nummer flankerades innehållsförteck-
ningen konsekvent av en slags programförklaring där, i något skiftande 
ordalag, detta gjordes klart: »Förbundet tillvaratar således ALLA tand-
vårdskonsumenters intressen och är därför öppet för alla (inte bara tand-
vårdsskadade), som vill arbeta för saken, eller vill ge sitt stöd enbart 
genom att vara medlem.«585 
 Begreppet konsument betydde något annat vid tiden för Tandvårds-
skadeförbundets bildande än vad det gör idag. När vi idag talar om 
patienter som konsumenter menas i allmänhet ett slags nyliberalt sub-
jekt som agerar upplyst, självständigt, rationellt och i eget intresse på en 

584 »Från tf-verksamheten«, Tf-bladet 1, nr 1 (1980): 14, emfas i original.

585 »Innehåll«, Tf-bladet 2, nr 3 (1981): 2.
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marknad som främst erbjuder individuella valmöjligheter. Det är också 
utvecklingen av denna konsument-medborgare som stått i fokus för den 
forskning som analyserat patientorganisationer och patientskap under 
det sena 1900-talet.586 Konsumenten har då förståtts som en social figur 
främst konstruerad i ekonomiska termer, i det närmaste en motsats till 
medborgaren, förstådd som en politiskt konstruerad dito.587 I det ljuset 
framstår Tandvårdsskadeförbundets hybridposition, deras betoning på 
sig själva som både konsumenter och medborgare, nästan som en 
 anomali. 
 Men, som sociologen John Clarke och medarbetare skriver, så har 
medborgaren och konsumenten samexisterat i olika konstellationer så 
länge stater och marknader existerat.588 Det nya i den senmoderna kon-
figurationen är inte så mycket att konsumentidentiteten kommit att 
dominera på bekostnad av medborgaridentiteten, utan att de tycks ha 
smält samman så att även medborgarskapet alltmer förstås som ett 
kund-skap och definieras i ekonomiska termer. Tandvårdsskadeförbun-
dets konsumentidentitet måste alltså förstås mot bakgrund av hur 
 termen konsument förståtts i relation till medborgarskap i Sverige 
under samma tid. Gränserna mellan dessa två subjektspositioner har 
 historiskt varit suddiga, och ett genomgående drag hos den historiska 
forskning som studerat relationen mellan dem är betoningen av konsu-
menten som någon som skapats ur medborgaren.589 Clarke och kolleger 
påpkear också detta, att konsumenten och medborgaren är »co-constitu-
tive of each other: the ‘public’ figure of the citizen forms the other face 
of the ‘private’ figure of the consumer«.590

 Perioden 1973–1979 har av mediehistorikern Sophie Elsässer kallats 
»konsumentpolitikens storhetstid« i Sverige.591  Konsument ombuds  man nen 

586 Mold, Making the Patient-Consumer; Josephson, »En ’medborgerlig’ patientrö-
relse«; Nordgren, Från patient till kund; Trägårdh, »Patientmakt i Sverige, USA 
och Holland«; Briggs och Hallin, »Biocommunicability«.

587 För en diskussion om begreppen och deras relation till varandra, se John E 
Clarke m.fl., Creating Citizen-Consumers. Changing Publics & Changing Public 
Services (London: Sage, 2007).

588 Ibid., 8–9.

589 Detta fokus syns redan i flera av de tongivande verkens titlar: Elsässer, Att skapa 
en konsument; Alexius och Löwenberg, »Shaping the Consumer«; Clarke m.fl., 
Creating Citizen-Consumers; Mold, Making the Patient-Consumer.

590 Clarke m.fl., Creating Citizen-Consumers, 9.

591 Elsässer, Att skapa en konsument, kap. 5.
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instiftades 1971, Konsumentverket bildades 1973 genom sammanslagning 
av tre tidigare myndigheter, varpå de två slogs ihop till en enhetlig myn-
dighet med övergripande ansvar för konsumentpolitiken 1976. 
 Under 1900-talets första halva hade konsumentupplysning- och poli-
tik, präglad av hushållnings- och sparsamhetsrörelser och -ideal, främst 
syftat till att fostra kloka och ansvarstagande konsumenter i en värld där 
marknaden producerade alltmer av det som hushållen tidigare själva 
stått för. Idealet var framför allt konsumtionshämmande, skriver organi-
sationsforskarna Susanna Alexius och Leina Löwenberg.592 Genom 
grundliga behovs-, kvalitets- och prisanalyser kunde ideala konsum-
tionsbeteenden fastställas och sedan läras ut till de svenska hushållen. 
Statens och konsumentföreningarnas engagemang präglades av långt 
gången paternalism, samtidigt som tilltron var hög till marknadens vilja 
och förmåga till självreglering. Synen på medborgaren i rollen som kon-
sument var aningen mer ambivalent. Å ena sidan var tilltron till dennes 
förmåga att själv jämföra och korrekt värdera de många varor som stod 
till buds tämligen begränsad. Å andra sidan ställdes höga krav på den 
enskilde: 

Om konsumenternas makt inte skulle urholkas behövde de bli mer 
rationella och kunniga när det gällde att kategorisera varor i bättre och 
sämre både vad gäller kvalitet och estetik. Den medvetna konsument-
rollen ställde höga krav på den enskilde att inte låta sig manipuleras av 
handeln.593

Synen på konsumenten som den svagare parten på marknaden var 
genom  gående, upplysningsinsatser och andra åtgärder syftade till att 
stärka dennes ställning så att den inte föll offer för marknadsföring och 
ägnade sig åt slösaktig konsumtion av antingen lyx- eller slit-och-släng-
varor. 
 Under Konsumentverkets 1970-tal skiftade dock fokus från att stärka 
konsumentens egenmakt genom upplysning till att skydda denne genom 
lagstiftning.594 Till skillnad från sina föregångare, stod Konsument verket 
och Konsumentombudsmannen uttryckligen på konsumenternas sida, 
och under 1970-talet stiftades många av de konsumentskyddande lagar 
vi har idag. Lagen om otillbörlig marknadsföring trädde i kraft 1971, på 
livsmedelsområdet lagstadgades om bland annat hållbarhetsmärkning 

592 Alexius och Löwenberg, »Drömmen om den kloka konsumenten«, 29.

593 Ibid., 31.

594 Elsässer, Att skapa en konsument, 189.
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och innehållsförteckning.595 En konsument har under den svenska efter-
krigstiden varit detsamma som en medborgare som agerar på en mark-
nad. I sin roll som konsument har medborgaren befunnits vara i behov 
av hjälp och stöd för att hantera en ständigt ökande komplexitet på 
denna marknad. Vid tiden för Tandvårdsskadeförbundets bildande väg-
leddes samhällets insatser på konsumentområdet av tanken om »den väl 
skyddade konsumenten«: opålitliga marknadsaktörer skulle genom 
 reglering och lagstiftning hindras från att utnyttja konsumenternas 
underläge.596

Dentalbolagen och marknaden

En grundbult i konsumentperspektivet som det framträder hos Tand-
vårdsskadeförbundet är synen på tandvården som en marknad. Dels 
 spelar tandvårdens historiska utveckling roll här: tandläkaryrket har, 
folktandvård och tandvårdsförsäkring till trots, förblivit ett entrepre-
nöriellt värv i betydligt högre utsträckning än läkaryrket, som knutits 
nästan helt till den offentliga sjukvården. Men det var framför allt på 
materialsidan som marknadsförståelsen blev viktig för Tandvårdsskade-
förbundets positioneringar. Som jag visat i tidigare kapitel uppfattades 
den orala galvanismen ofta som just ett marknadsrelaterat problem, av 
de drabbade såväl som av tandläkare och odontologer. Uppfattningen var 
att marknaden för dentalmaterial hade expanderat bortom kontroll, att 
det helt enkelt fanns för många material och ingen möjlighet att kont-
rollera dem alla eller veta vad de innehöll. NIOM i Oslo var till stor del 
ett svar på detta, liksom SAOT, Socialstyrelsens arbetsgrupp för odonto-
logisk teknik, tillsatt efter den stora tandvårdsreformen 1974. 
 Förståelsen av problemet som skapat av en marknad syns tydligt 
i  Tf-bladet, framför allt under det tidiga 1980-talet, när Sixten Särnholm 
var ordförande. I presentationen av den kämpande konsumentorganisa-
tionen 1980 skrev han: »Det [oral galvanism] har emellertid under senare 
år blivit alltmer förekommande. Anledningen kan vara ett ökat antal 
fabrikat av restaurationsmedel och dessas kemiska sammansättning.«597 
Det var den rådande förståelsen av vad det innebar att vara konsument 
som kom fram: att i underläge försöka navigera en allt komplexare 

595 Ibid., 196.

596 Ibid., 189.

597 Sixten Särnholm, »Presentation av en kämpande konsumentorganisation. 
Tandvårdskadeförbundet«, Tf-bladet 1, nr 2 (1980): 8.
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marknad. Många av förbundets argument och krav riktades in på hård 
reglering av denna marknad. En del av problemet ansågs vara svårig-
heten att hålla reda på vad varje enskild patient hade i munnen. En 
patient kanske hade fått en tand lagad hos en tandläkare, en bro isatt hos 
en annan, och så vidare. Eftersom patienternas sjukdom, särskilt tidigt 
under oral galvanism-fasen, ansågs härröra från olämpliga kombina-
tioner av material i munnen, blev insyn i de här processerna en viktig 
sakfråga för förbundet. De förslag på konkreta åtgärder som lades fram, 
hämtades i stor utsträckning från forskare som Rune Söremark, Maud 
Bergman, Björn Hedegård, med flera.598 Förbundet krävde att alla fabri-
kanter skulle tvingas att förse sina produkter med innehållsförteck-
ningar. Dessutom efterlystes ett slags receptsystem, liknande det som 
rådde inom allmänmedicinen, där tandläkare och tandtekniska labora-
torier skulle åläggas att förteckna samtliga ingående material i de kon-
struktioner och fyllningar som sattes i patienters munnar. 
 Kritik riktades mot företagen på marknaden, de som tillverkade och 
distribuerade dentalmaterialen. Dessa beskrevs som en mäktig mot-
ståndare som med alla medel motarbetade de sjuka och tystade ner de 
som talat i deras sak. »Dentalbranschens motto: gör livet till lotto« var 
rubriken på redaktionens ledare i ett nummer av bladet, i vilken också 
stod att läsa: »Fabrikörerna av tandvårdsmaterial de såkallade dental- 
bolagen har haft god tid på sig att använda SINA säkerligen väl tilltagna 
ekonomiska tillgångar för att forska fram ett mindre riskabelt standard-
fyllningsämne än amalgamet.«599 Liksom miljörörelsen tidigare gjort 
riktade Tandvårdsskadeförbundet udden mot storbolag och -finans, och 
en uppfattat människofientlig girighet som antogs genomsyra hela verk-
samheten. De åtgärder som förespråkades genomsyrades av det före-
gående decenniets aktiva och utbyggda konsumentpolitik, med krav på 
transparens och lagstiftning för att tillvarata konsumenternas intressen 
gentemot marknaden. 

598 Se kapitel 2 för en sammanfattning och diskussion av dessa forskares syn på 
problemet.

599 »Dentalbranschens motto: gör livet till lotto«, Tf-bladet 1, nr 2 (1980): 3, emfas i 
original.
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Samhälle och medicin:      
Rättigheter, medborgare och ekonomi

Ett större kollektiv än medlemmarna och andra tandvårdsskadade kunde 
också från gång till annan ingå i tandvårdskonsumentskaran. Förbun-
dets strävan beskrevs då som en kamp som rörde hela samhället och inte 
minst kommande generationer. Här fanns både explicita och implicita 
kopplingar till miljörörelsen och andra sociala rörelser under sextio- och 
sjuttiotalen, inte minst genom ordet kamp. Ett återkommande bildtema 
var den knutna näven; kamp för social rättvisa i radikal sextiotalsanda 
sammanföll här med konsumentens strävan efter trygghet och förutsäg-
barhet på marknaden.
 Dentalindustrin betraktades som en del i ett mycket större komplex, 
dit även tandläkarhögskolor, medicinska fakulteter, socialstyrelse och 
andra myndigheter räknades. Huvuddelen av de förslag förbundet lade 
fram hade politiker och myndigheter som adressat, det var här de före-
ställde sig att problemen kunde hanteras och lösas. Att betrakta företag, 
myndigheter och vetenskap som både sammanflätade och korrumper-
bara var ett synsätt som vunnit mark under 1970-talet.600 Jonas Anshelm 
har i sin studie av den svenska kärnkraftsdiskursen identifierat några av 
kärnkraftskritikens huvudlinjer, så som de framträdde vid 1970-talets 
mitt. En av dessa, som ligger särskilt i linje med Tandvårdsskadeförbun-
dets sätt att vända sig mot ett uppfattat maktkonglomerat med andra 

600 Josephson, »En ’medborgerlig’ patientrörelse«; Östberg, 1968; Cronqvist, 
Sturfelt, och Wiklund, 1973.

Figur 7. Amalgammotståndet i Sverige formerades i opposition mot industri, expertis och 
makthavare. Tonen var konfrontativ, och bruket av frekventa demonstrationer och offentliga 
möten, liksom av illustrationer som de här avbildade, antydde släktskapet med föregående 
decenniers sociala aktivism och rörelser. Bilder av Ole Becker, ur TF-Bladet 1980–1985.
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värden än medborgarnas bästa för ögonen, är vad han kallar den demo-
kratiskt inriktade kritiken. Den typen av argumentation riktar in sig på 
beslutsprocesserna, och ser dessa som korrupta. Experter med en egen 
agenda, formad av starka band till industri och myndigheter, manövrerar 
och manipulerar politiker utan djupare insyn i de tekniska sak frågorna.601 
Denna tankefigur fanns också hos andra patientrörelser i Sverige under 
det sena 1970-talet.602 
 Frågan om hur det egentligen var att vara patient i den svenska vård-
apparaten hade under 1960- och 70-talen kommit alltmer i förgrunden. 
Konflikten kring det omstridda cancermedlet THX satte patientskapet 
under lupp under 1970-talets andra hälft, liksom även P. C. Jersilds Babels 
Hus – en skildring av den enskilde patientens vanmakt i en hyperratio-
naliserad vårdstruktur – utgiven som roman 1978 och sänd som TV-serie 
i SVT 1982.603 Dessa tidiga patienträttsdiksussioner handlade till stor del 
om mänskligt bemötande inom vården och patientens rätt till själv-
bestämmande. Det var framför allt en fråga om mänskliga rättigheter 
i  vården, snarare än specifika patienträttigheter.604 Utgångspunkten var 
först och främst medborgerlig: det var i kraft av medborgare och skatte-
betalare som patientens rättigheter skulle tillgodoses. Rätten till vård 
förstods inom ramen för ett (i Storbritanniens och Sveriges fall) under 
efterkrigstiden kraftigt utbyggt allmänt välfärdsprogram. I Storbritan-
nien talade organiserade patienter redan på 1960-talet om sig själva som 
konsumenter, men liksom den samtida svenska idealkonsumenten upp-
visade denna patientkonsument fler likheter med medborgaren i det 
starka samhället än med den moderna livsstilskonsumenten.605 
 Till sin grundhållning var Tandvårdsskadeförbundet inget undantag 
från detta. Medborgarpositioneringen syntes redan i organisationen; ett 
riksförbund med höggradigt autonoma distrikt, stämmor och represen-
tativ demokrati. En del av kärnverksamheten var från första början att 
anordna offentliga möten, för att informera allmänheten om förbundet 
och om faran med amalgamet. En annan var lobbyverksamheten, som 

601 Anshelm, Mellan frälsning och domedag, 136–42.

602 Josephson, »En ’medborgerlig’ patientrörelse«.

603 Idem., »En ’folklig’ medicinsk moral?«; Jersild, Babels hus. Se kapitel 1 för en 
utförligare diskussion om hur patientskap och sjukvård debatterades på 
1970-talet.

604 Trägårdh, »Patientmakt i Sverige, USA och Holland«.

605 Mold, Making the Patient-Consumer; Alexius och Löwenberg, »Drömmen om  
den kloka konsumenten«.
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utöver medierna nästan uteslutande riktade sig till myndigheter, riksdag 
och regering. I den argumentation som fördes där blev det tydligt att 
förbundet inte var emot en stark stat, utan menade att den korrum-
perats. Ett socialdemokratiskt solidariskt arv frammanades, liksom 
bilden av hur samtidens politiker och myndighetsföreträdare vanskött 
detsamma. 
 På ett allmänt plan har patienträttighets- och valfrihetstänkandet kopp-
lats samman med ökade spar- och prioriteringskrav inom vården under 
den här perioden.606 Än viktigare för Tandvårdsskadeförbundets positio-
neringar torde dock sjukförsäkringsdebatten ha varit. Vid 1970-talets mitt 
hade den allmänna sjukförsäkringen genomgått ett antal förändringar som 
gjort den mer generös: antalet karensdagar hade sjunkit från tre till en, och 
ersättningarna höjdes både 1967 och 1974. Samtidigt förändrades finansie-
ringen: egenavgiften för den försäkrade slopades till förmån för en finan-
sieringsmodell byggd främst på arbetsgivaravgifter. Dessutom hade det så 
kallade sjuktalet, det vill säga antalet utbetalda sjukpenningdagar per för-
säkrad och år, ökat konstant sedan försäkringens införande 1955. Vid 
 mitten av 1970-talet hördes röster om faran med för höga sjukskrivnings-
tal. I den debatt som följde varnade näringslivsföreträdare för missbruk 
och överutnyttjande av en alltför generös försäkring, medan fackför bunden 
tolkade sjuktalen som ett tecken på problem med arbetsmiljön.607 
 Sjukförsäkringens betydelse för amalgamfrågan i allmänhet, och för 
Tandvårdsskadeförbundet i synnerhet, kan knappast överskattas. Rätten 
till sjukskrivning med kvicksilverförgiftning från amalgam som diagnos 
var, vid sidan av reglering och kontroll samt tillgång till vad man upp-
fattade som adekvat behandling, ett grundläggande krav från allra första 
början. I en skrivelse till Socialstyrelsen i november 1979 framförde 
Särnholm å förbundets vägnar kravet »att ’oral galvanism’ blir ett legali-
serat sjukdomsbegrepp som på sjukintyget – i likhet med andra sjuk-
domar – berättigar till vård och vila samt ev. erforderlig sjukskrivning«.608 
Den inskjutna satsen om likhet med andra sjukdomar antyder att detta 
var en fråga om lika villkor och rättigheten att som medborgare och 

606 Trägårdh, »Patientmakt i Sverige, USA och Holland«; Nordgren, Från patient   
till kund.

607 Björn Johnson, Kampen om sjukfrånvaron (Lund: Arkiv, 2010), 40–42.

608 Sixten Särnholm till Socialstyrelsen, »Med all sannolikhet är Socialstyrelsen 
redan underrättad om det högaktuella problemet rörande s.k. ’galvaniska 
sjukdomar’ framkallade av olämpligt tandmaterial«, 19 november 1979, 
Tandvårdsskadeförbundets arkiv, Samlade handlingar, vol. 23, Riksarkivet.
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skattebetalare få ta del av de gemensamma trygghetssystemen. I ett 
öppet brev till statsminister Ingvar Carlsson 1986 skrev barnboks för-
fattarinnan Gunilla Wolde, efter att ha beskrivit svårigheten att som 
drabbad få hjälp av vården: 

Än mindre får jag hjälp av den sociala omsorgen (sjukförsäkringen)  
som jag själv varit med om att bygga upp, om jag inte finner mig i att 
förgiftningen är en psykisk sjukdom! Resultatet av det bemötande jag 
– och mina meddrabbade – fått och får är att vi känner oss helt satta ur 
spel från det demokratiska samhälle som Du, regeringen och socialde-
mokratin kämpar för. Jag ber Dig, som är landets statsminister i en 
socialdemokratisk anda och som vill påverka miljön till medborgarnas 
bästa […]. Jag vädjar till Dig, inte så mycket för min egen skull, som 
mina barn och barnbarn, Dina barn och barnbarn och de barn och 
barnbarn som skall fortsätta bygga ett demokratiskt samhälle!609

Vidare var det en rent samhällsekonomisk fråga. Att förstå sjukdomen 
och korrekt diagnosticera förbundets medlemmar var det ekonomiskt 
rationella, inte att neka dem tillgång till den vård de ansåg sig behöva. 
Särnholm skrev: 

Rent samhällsekonomiskt måste det vara nödvändigt att åtgärda detta 
snarast. [---] Det måste ligga i allas vårt intresse att söka filtrera bort 
sjukdomstillstånd så snart man börjar märka att de uppträder här  
och var.610

Senare skrev han, i förbundets yttrande till Riksdagens socialutskott 
i  samband med utskottshandläggningen av ett antal motioner om oral 
galvanism:

Vi har en bättre läkarvård och större läkartäthet än tidigare. Kostnader-
na därför är oerhört stora. Ändå stiger sjukfrånvaron på våra arbets-
platser. Vi tror inte att det primärt beror på att människor är lata, hellre 
stannar hemma och att man struntar i arbetet därför att man ändå har 
månadslön. Vi vill bli friska och vi vill arbeta, det är inställningen hos 
våra medlemmar.611

609 Gunilla Wolde, »Till statsminister Ingvar Carlsson [faksimil av brev daterat   
16 april 1986]«, Tf-bladet 7, nr. 2 (1986):19.

610 Särnholm, »Presentation av en kämpande konsumentorganisation. 
Tandvårdskade förbundet«, 10.

611 »Förbundets yttrande till riksdagsberedningen om oral korrosion«, Tf-bladet 3,  
nr 3 (1982): 13.
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Det svenska samhällskontraktet byggde i rörelsens tappning på recipro-
citet: medborgaren är produktiv och bidrar så långt denne är förmögen, 
och för det står hjälp att få när det behövs.612 Det var det här kontraktet 
som ansågs brutet när patienterna inte fick det erkännande som efter-
strävades. Det var också detta kontrakt som satts i blickfånget i sjukför-
säkringsdebatten generellt, när missbruk och överutnyttjande diskute-
rades. 
 I sin argumentation och retorik hämtade Tandvårdsskadeförbundet, 
liksom Maria Josephson har visat även THX-rörelsen, föreställningar 
och samhällsbilder ur den svenska välfärdsstatens näraliggande och 
djupa historia.613 Det starka samhället, med arbetsamma och självstän-
diga medborgare uppburna av utbyggd allmän välfärd och vittfamnande 
trygghetssystem, var det ideal man återkom till. Med Lars Trägårdhs och 
Henrik Berggrens begrepp den svenska statindividualismen, går det att 
säga att målet var frihet genom staten snarare än frihet från staten.614 
I  detta sammanhang var etiketten konsument inte en anomali eller 
något som stod i motsats till det folkhemska medborgaridealet. Det var 
tvärtom en integrerad del av detsamma. Det sena 1970-talet och tidiga 
1980-talet präglades av lågkonjunktur och ekonomisk kris, samtidigt 
som regeringsskiftet och den borgerliga regeringen 1976–1982 innebar 
en allt synligare kritik av den aktiva konsumentpolitiken på ideologisk 
grund.615 Under 1980-talet minskade också statens engagemang i både 
konsumentpolitik och -upplysning, samtidigt som konsumtionen i allt 
högre grad individualiserades.616 
 Synen på konsumenter och konsumtion hade alltså vid 1980-talets 
ingång så sakteliga börjat förändras. Men Tandvårdsskadeförbundets 
konsumentinriktade argumentation hämtade alltjämt sina föreställ-
ningar ur den framför allt kollektivt och medborgerligt inriktade konsu-

612 Maria Josephson för ett liknande resonemang om THX-rörelsen, vilken hon 
menar »[inte] argumenterade […] för ett nytt samhällskontrakt, snarare för 
legitimiteten av ett samhällskontrakt där medborgarnas skyldighet var att 
arbeta och bidra till det gemensamma, och statens skyldighet var att styra,  
men på ett sådant sätt att medborgarnas produktivitet upprätthölls«. Josephson, 
»En ’medborgerlig’ patientrörelse«, 54.

613 Idem., »En ’medborgerlig’ patientrörelse«.

614 Henrik Berggren och Lars Trägårdh, Är svensken människa? Gemenskap och 
oberoende i det moderna Sverige (Stockholm: Norstedts, 2006).

615 Elsässer, Att skapa en konsument, 260–68.

616 Ibid., 320–23.
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mentdiskurs som rått under decenniet före. Således var det samhället, 
och inte individerna eller industrin, som förväntades kunna lösa proble-
men. Samhällets instanser sågs som delar av samma helhet: social-
styrelse, riskdag och regering uppfattades som sammanflätade, närmast 
att betrakta som en enhetlig aktör med en enhetlig agenda.

VETENSKAP, EXPERTIS OCH KUNSKAP

Om THX-rörelsen skriver Maria Josephson att den »föreställde sig den 
skolmedicinska vetenskapen som en politiskt påverkbar verksamhet 
som kunde förändras om opinionen blev tillräckligt stark«.617 Likadant 
var det med Tandvårdsskadeförbundet, de gjorde sig få illusioner om 
vetenskapens neutralitet, utan betraktade i stället tandläkarhög skolorna, 
myndigheterna och politiken som delar av samma helhet. Tandvårds-
skadeförbundet hade, liksom många av de samtida miljö- och patient-
rörelserna, ett något ambivalent förhållande till vetenskap och expertis: 
samtidigt som förbundet kritiserade etablerad vetenskap för okänslig-
het, undanhållanden och korruption, var de i grunden positivt inställda 
till vetenskapen som sådan. De forskare som höll med förbundet i sak-
frågan, och som ansågs med sin forskning kunna bekräfta amalgamets 
farlighet, blev otroligt viktiga för arbetet. Personer som Hanson, Pleva, 
Grönquist med flera framhölls ständigt, och deras vetenskapliga meriter 
ställdes i förgrunden. 
 I den kritik av sakernas tillstånd som formulerades med denna utgångs-
punkt, kom några av förbundets föreställningar om både vetenskap och 
samhälle i dagern. Kritiken mot expertväldet löpte som en röd tråd 
genom Tf-bladets produktion under hela 1980-talet. Grundproblemet var 
som förbundet såg det inte att politiken behövde vetenskapen och exper-
terna för att fatta beslut, utan att vissa experter och professioner hade 
lagt beslag på maktens öra och omöjliggjort demokratiska beslut. Gång 
på gång, till exempel i samband med att Socialstyrelsen 1982 skulle utreda 
påståendena i Hansons skrivelse från året innan (se kapitel 3), vände de 
sig emot de val av experter som gjordes i amalgamfrågan.618 
 I nummer ett 1984 handlade ledarsidorna om institutions- och profes-
sionsväldet, under den med årtalet i åtanke valda rubriken »Storebror 
vårdar dig«. Övergripande handlade texten om vilka som fått vara 

617 Josephson, »En ’medborgerlig’ patientrörelse«, 47.

618 Det var förbundets malmödistrikt som uppvaktade Socialstyrelsen i ärendet. 
Om detta rapporterades i bladet: »Från våra distrikt«, Tf-bladet 3, nr 1 (1982): 14.
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remissinstanser när amalgam och oral galvanism förts på tal i riksdags-
motioner. »Vem har då fått bedöma, utreda och forska, när det gäller 
denna sak, och vilka har fått vara remissinstanser? Jo, just de institutio-
ner och företrädare för de professioner, som enligt sakens natur måste 
känna sig trampade på sina ömma tår! De har fått utreda sig själva!«619 
I  texten definierades professioner, genom en läsning av en handfull pro-
fessionsforskare, främst i termer av kunskaps- och yrkesmonopol: en 
fastslagen akademisk utbildning gav tillträde till yrkets utövande. I för-
längningen handlade det om en mer allmän makt över tanken: »Fast vem 
som helst som har förutsättningarna kan skaffa sig insikt och kunskap 
på ett område, då [sic!] har de med monopol på viss akademisk yrkesut-
övning också i vårt medvetande ’ensamrätt’ eller ’monopol’ på kunska-
pen om ämnet […].«620 
 Förbundet strävade efter en utvidgning av den sorts kompetens som 
tilläts komma till tals. Etablerade gränsdragningar mellan vetenskaps-
fält ifrågasattes. Hansons bakgrund som zoofysiolog blev ett emblem för 
denna strävan: »Det har lagts forskaren Mats Hansson i Lund till last att 
han ej är tandläkare och alltså ej kompetent att yttra sig i dentala frågor. 
Det är tursamt att Mats Hansson har annan bakgrund, annars skulle han 
inte kopplat samman de rön han gjort till de teorier han framför.«621 Här 
skymtar en förståelse av vetenskap och forskning som sociala fält, vars 
gränser är förhandlingsbara, och vars gränser framför allt spelar roll. 
Världsbilden påverkas av hur fälten ser ut. 

Expertis och upplevelsens epistemologi

Det handlade också om kunskapssyn, om vilka erfarenheter som kunde 
bilda legitim grund för kunskap om amalgamets effekter. De båda lägren 
i kontroversen var oense om tolkningen av snart sagt all forskning på 
området, men en återkommande skiljelinje som var av helt avgörande 
betydelse var värdet av personliga erfarenheter och upplevelser. Mer 
specifikt handlade ett huvudtema i den vetenskapliga debatten om sam-
banden mellan patienters subjektivt upplevda symtom och olika objek-
tivt mätbara markörer. Om någon till exempel kunde påvisa ett statis-
tiskt säkerställt samband mellan elektrisk spänning i munhålan eller 
uppmätta kvicksilverhalter i blod, urin, avföring eller utandningsluft å 

619 »Tf-ledaren. Storebror vårdar dig!«, 4.

620 Ibid.

621 »Förbundets yttrande till riksdagsberedningen om oral korrosion«, 16.
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ena sidan, och upplevda besvär å den andra, ansågs detta styrka tesen om 
dentalmaterialens farlighet. Dylika försök utfördes av båda sidor i kon-
troversen – som exempel kan nämnas Nilners avhandling om ström-
mätning i relation till symtom och Uppsalagruppens blodvärdes-
mätningar av kvicksilver och selen – och de blev nästan ofelbart föremål 
för hätsk diskussion. Tandvårdsskadeförbundet rekommenderade också 
apparater av olika fabrikat för mätning av galvaniska strömmar, och de 
införskaffade egen mätutrustning för analys av kvicksilver i utandnings-
luft. 
 När det kom till kritan var sådana mätningar av olika halter och ström-
mar emellertid – om än de hade potential att bekräfta det som redan 
ansågs vara känt – sekundära i jämförelse med patienternas erfarenheter. 
Dessa var den fasta referenspunkten som hela tiden återkom, i politisk 
såväl som vetenskaplig argumentation. Själva mängden berättelser från 
patienter ansågs i sig utgöra ett bevis för amalgamets farlighet, liksom 
den utbredda mediedebatten. Tandläkaren Göran  Olsson skrev i Tf- 
bladet: »Visst kan pressen ibland göra en höna av en fjäder. Men det går 
inte att hålla läsarens intresse vid liv om inte någon kan identifiera sig 
med problemet.«622 En delad erfarenhet av ohälsa fungerade som episte-
mologisk underbyggnad för kunskapsanspråken de ville göra. Strategin 
att samla vittnesmål och erfarenheter till en enad och enande erfaren-
hetsmassa var vanlig hos flera av de rörelser som vunnit mark under 1960- 
och 1970-talen. Kvinnorörelsen byggde en stor del av sin kunskapsbas på 
det sättet, liksom även många lokala miljö aktivistgrupper som organise-
rats kring specifika utsläpp och fabriker.623 Även för de rörelser som 
 bildats på hälso- och sjukvårdsområdet – noterbart sjuka hus och HIV/
AIDS – var detta en central epistemologisk praktik och ett sätt att utmana 
och  problematisera etablerad vetenskaplig expertis.624 
 Det handlade delvis om två kunskapsparadigm som stod emot varan-
dra, vilka skiljde sig åt främst i fråga om människors subjektiva upp-
levelser som grund för allmänt giltig kunskap, men det handlade också 

622 Göran Olsson, »Graverande trakasserier av skadade patienter«, Tf-bladet 4, nr 2 
(1983): 10.

623 Kathy Davis, The Making of Our Bodies, Ourselves. How Feminism Travels Across 
Borders, Next Wave (Durham, NC: Duke University Press, 2007); Phil Brown, 
»Popular Epidemiology and Toxic Waste Contamination. Lay and Professional 
Ways of Knowing«, Journal of Health and Social Behavior 33, nr 3 (1992): 267–81.

624 Murphy, Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty; Epstein, Impure 
Science.
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om de omstridda sjukdomarnas specifika egenskaper. Antropologen 
Joseph Dumit har beskrivit dessa som emergent illnesses, det vill säga 
sjukdomar som blir till via kluster av symtom som länkas till grupper av 
patienter.625 Eller som antropologen Kyra Landzelius skriver: 

It could be speculated that, in short, people suffering disorders that are 
contested or denied must organize, in order to literally author into 
existence ‘their’ respective diseases. Far from following upon a bio-
medical diagnosis, organization rather becomes the catalyst, which is 
vital to securing a »science of the disorder«’626

Eftersom organiseringen i sin tur bygger på en uppfattat gemensam sjuk-
domsupplevelse, liksom i många fall tillfrisknandeerfarenhet, är den sub-
jektiva levda erfarenheten både den sociala och den kunskapsmässiga 
grunden för sjukdomens existens. Annorlunda uttryckt skulle det kunna 
hävdas att patientens levda erfarenhet är såväl ontologiskt som epistemo-
logiskt primär när de gäller de omstridda diagnoserna.
 Enligt Josephson riktades den vetenskapliga kritiken av Elis Sandbergs 
THX-försök till stor del mot hans sätt att mäta effekten av medlet: han 
frågade hur folk mådde före och efter behandling och jämförde  svaren.627 
Hansons och Tandvårdsskadeförbundets sätt att utvärdera effekten av 
amalgamsanering var likadant, och möttes av samma typ av kritik. När 
LEK-utredningens ledamöter avfärdade den enkätundersökning Hanson 
genomfört 1986 som vetenskapligt underlag till utredningen, handlade 
kritiken om urvalsprocessen, avsaknad av kontrollgrupp och brist på sätt 
att objektivt verifiera symptom, kvicksilverbelastning och tillfrisk-
nande.628 När Hanson i sin reservation mot utredningens rapport gick till 
motangrepp, var det till försvar för patienternas upplevelser. Utred-
ningen hade, menade han, konstaterat att människor de aldrig träffat 
inte led av kvicksilverförgiftning. I och med detta hade inte bara patien-
terna »förklara[t]s mindervärdiga«, vetenskaplig redlighet hade dessutom 

625 Joseph Dumit, »Illnesses You Have to Fight to Get«. I någon mån är det Dumit 
säger sant för alla sjukdomar, men det som skiljer ut emergent illnesses är att de 
så att säga stannar där. Oavsett om de blir vedertagna eller inte, knyts de inte 
som infektions-, brist-, genetiska eller andra sjukdomar till en särskild 
biomedicinsk orsak.

626 Landzelius, »Patient Organization Movements«, 532, emfas i original; se även 
Söderfeldt, »The Truth Within«.

627 Josephson, »En ’medborgerlig’ patientrörelse«, 45.

628 Se kapitel 4 för en sammanfattning och diskussion om LEK-utredningen och 
Hansons undersökning.



247

åsidosatts, menade Hanson: »Naturvetenskapens grund är att iaktta verk-
ligheten, systematisera iakttagelserna, dra slutsatser och anställa experi-
ment. Detta har vi gjort; experimentet är att ta bort amalgamet. Resulta-
tet visar att slutsatserna var riktiga.«629

 Det var en fråga om stringent vetenskaplig metod, men i Tandvårds-
skadeförbundets föreställningsvärld var den frågan närmast oskiljaktig 
från de sociala och politiska dimensionerna. Maktrelationen i mötet 
mellan läkare och patient sattes i fokus. Att ta medlemmarna på allvar 
som vuxna människor och fullvärdiga medborgare var att erkänna amal-
gamförgiftningens realitet. Även på det epistemologiska planet förstod 
förbundet kontroversen som en fråga om demokrati och medborgerliga 
rättigheter. 

DEN MEDVETNA TANDVÅRDSKONSUMENTEN: 
VALFRIHET OCH LIVSSTIL

När det gället talet om patientmakt och -rättigheter inom den svenska 
sjukvården »så framstår tiden innan 1990 som om inte en enda stor vit 
fläck så åtminstone tämligen ödslig terräng«, skriver Trägårdh.630 Fors-
kare både i Sverige och internationellt har pekat ut det sena 1980-talet 
som den tidpunkt då patienten blev konsument. Historikern Alex Mold 
menar att det var då som de brittiska patientrörelserna övergick från ett 
socialt eller medborgerligt patientskap till ett marknadsinriktat, med 
fokus på individuell valfrihet.631 Det svenska diabetesförbundet slog 1995 
fast att det bästa för framtiden var att »[lämna] rollen som patient-
organisation och [gå] in i rollen som aktiv konsumentorganisation«.632 
Utvecklingen från medborgerliga till konsumentinriktade rörelser 
beskrivs som något som främst kommit uppifrån och som patientrörel-
serna sett sig mer eller mindre tvungna att anpassa sig till. National-
ekonomen Lars Nordgren beskriver hur en marknadsliberal och new 
public management-inriktad diskurs vann mark i Sverige och så små-

629 Hanson, »Särskilt yttrande«, 151.

630 Trägårdh, »Patientmakt i Sverige, USA och Holland«, 13.

631 Mold, Making the Patient-Consumer.

632 »Svenska Diabetesförbundet i framtiden: Förbundsstyrelsens yttrande och 
förslag med anledning av strategiöversynen.«, 7 april 1995, citerad i Trägårdh, 
»Patientmakt i Sverige, USA och Holland«, 32.
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ningom infiltrerade sjukvården och dess organisation.633 Trägårdh menar 
att valfrihet, patientautonomi och övergången till civila rättigheter blev 
viktiga inom vården som en följd av välfärdens kris.634 Den gamla folk-
hemsdrömmen om vård åt alla gick an att nära så länge tillväxten höll 
i  sig och framstod som evig, men när pengarna började tryta och spar-
krav och prioriteringsbeslut hamnade högst på dagordningen blev 
patientmakt och valfrihet främst ett politiskt verktyg för att skapa 
effektivitet i systemet, lyder denna berättelse.
 I konsumentrörelsens- och politikens historia finns en liknande över-
gång beskriven för det sena 1980- och det tidiga 1990-talet, då den 
svenska idealkonsumenten omvandlades från en måttfull och ansvarsta-
gande konsument som främst konsumerade för välfärdens och folk-
hemmets skull, till en upplyst superkonsument som både vill välja och 
har alla de kunskaper – ekonomiska, tekniska, juridiska – samt färdig-
heter – driven, skicklig på att förhandla – som krävs för att fatta  rationella 
beslut till gagn för sig själv och för marknaden.635 Även här tycks konsu-
menten själv, som individ eller som organisation, haft tämligen lite att 
göra med vad som hände: 

I jämförelse med den amerikanska citizen consumer, hemmahörande  
i olika gräsrotsrörelser, framstår den svenska efterkrigstidens ideal-
typiska konsument som politiskt sett relativt initiativlös. Konsumtions-
beteenden verkar inte ha förknippats med drivandet av olika sak-
frågor.636

Det finns som jag ser det inga skäl att ifrågasätta den här bilden på ett 
allmänt plan, men Tandvårdsskadeförbundets tidiga historia indikerar 
likväl behovet av att nyansera och problematisera delar av den. För det 
första har konsument som vi sett betytt olika saker i olika tider. För det 
andra, menar jag, rymde Tandvårdsskadeförbundets konsumentposi-
tionering – trots sin tydliga hemvist i efterkrigstidens framför allt med-
borgerliga konsumentbegrepp – element av individuell valfrihet och 
medvetenhet som gör att bilden av patienternas passivitet i sin egen 
omdaning till (post)moderna valfrihets-konsumenter kommer i delvis 
annat ljus. 

633 Nordgren, Från patient till kund.

634 Trägårdh, »Patientmakt i Sverige, USA och Holland«.

635 Alexius och Löwenberg, »Drömmen om den kloka konsumenten«, 42–43.

636 Eriksson-Trenter och Hodacs, »Konsumenten, producenten, medborgaren och 
staten«, 255, emfas i original.
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 Redan från första numret 1980 fanns den sedermera återkommande 
sidan »Sockerspalten« med i Tf-bladet. Det övergripande syftet med spal-
ten var att avråda från överdriven sockerkonsumtion och därigenom 
minska behovet av att laga tänderna. Det främsta motivet var att låta 
kommande generationer »slippa vårt tandvårds-elände«, men såväl 
 privat- som samhällsekonomi lyftes också när en sockerfri diet föreställ-
des som en besparing för både individen och skattebetalarna.637 Den 
främsta antagonisten var sockerindustrin (sockerbolag, läsk- och godis-
tillverkare och så vidare) och deras reklamkampanjer. I denna del för-
kroppsligade sockerspalten framför allt ett äldre svenskt konsument-
ideal, där konsumenter främst skulle fungera som samhällsbärande 
motvikt till marknaden.638 I appeller för särskilda skatter och avgifter för 
sockerstinna produkter frammanades samtidigt också ett äldre, redan 
gällande socialt kontrakt, med en stark stat som garant för individers 
hälsa och frihet: »I ’det riktiga priset’ skulle således i god nationalekono-
misk anda även inräknas kostnaderna, som sådana produkter medför till 
hela samhällets nackdel.«639 Över lag var sockerspalten dock riktad till 
individer, som själva genom att förändra sina konsumtionsvanor kunde 
undvika att insjukna i kvicksilverförgiftning. Läsaren uppmanades att 
i  stället för godis och läsk unna sig »sånt som smakar i sej själv utan att 
behöva tillsättas socker«, som till exempel frukt, charkuterier och goda 
ostar.640

 År 1982, i bladets andra nummer för året, introducerades temasidorna 
»Apollonias spalt«. Apollonia är tandvårdens traditionella skyddshelgon, 
och spalten hade undertiteln »Från konsument till konsument«. Spalten 
behandlade ett brett spektrum av frågor, främst inriktade på att skapa 
upplysta och medvetna tandvårdskonsumenter. Liksom på flera andra 
håll i tidningen rapporterades här om nya forskningsrön och gav beskriv-
ningar av kvicksilverförgiftningens symtom, förlopp et cetera. Fokus låg 
på att ge verktyg för medlemmar att själva tolka sina symtom och navi-
gera i mötet med vården. Till att börja med gällde det att överhuvudtaget 
vinna gehör hos tandläkaren eller läkaren för att det faktiskt var kvick-

637 Christina Jacobsson, »En sockerspalt – det är väl inte vår avdelning?«,  
Tf-bladet 1, nr 1 (1980): 15.

638 Alexius och Löwenberg, »Drömmen om den kloka konsumenten«; idem., 
»Shaping the Consumer«.

639 Ole Becker, »Slutord. Coke & Pepsi«, Tf-bladet 2, nr 3 (1981): 16.

640 »Sockerspalten«, Tf-bladet 2, nr 4 (1981): 15.
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silverförgiftning man led av. Här uppmärksammades ofta vetenskapens 
centrala roll i frågan, liksom statusskillnaden mellan lekmannen och 
den skolade: »En lekman kan ju inte åberopa sig personliga vetenskap-
liga meriter, vilka räknas för rätt mycket i den här debatten«, skrev för-
bundsstyrelsen i Tf-bladet 1980, varpå man föreslog medlemmarna att ta 
med ett forskningsreferat ur föregående nummer, »så er tandläkare själv 
kan kontrollera, vad som har forskats fram«.641 Här deklarerades också 
det primära syftet med att införa artiklar om ny forskning: »de är avsedda 
att vara ’argumentationsverktyg’ inför ’motsträviga ’ eller oförstående 
vård-utövare. Vi ska låta högt estimerade forskare vara våra talesmän.«642 
Under hela den studerade perioden bereddes forskning och forskare 
stort utrymme i bladet, vars läsare därigenom försågs med allt fler argu-
ment för sin sak. 
 Hur en säker amalgamsanering bäst skulle genomföras var ett annat 
återkommande tema. Försiktighet var nyckelordet, det skulle inte borras 
ut flera fyllningar i taget, utan de skulle tas ut en och en med veckor 
emellan. Vid själva utborrningen kunde nämligen stora mängder kvick-
silver frigöras, och ett alltför hastigt saneringsjobb kunde göra patienten 
akut sjuk. Andra försiktighetsåtgärder som isolerande kofferdamduk 
och ordentligt luftsug rekommenderades också. Dessutom ordinerades 
förebyggande intag av vitaminer och mineraler enligt bestämda sche-
man för att motverka den kraftiga reaktionen. Det var framför allt selen, 
som ansågs motverka tungmetallförgiftning, som rekommenderades. 
Detta blev en fråga för den enskilde: eftersom Socialstyrelsen inte ville 
rekommendera selentillskott, och eftersom det inte skrevs ut på recept 
till amalgamförgiftade patienter (vilket förbundet ansåg att det borde), 
så fick patienterna ta saken i egna händer. Medlemmar informerades om 
hur de skulle gå till väga för att få en selenstatusanalys, och hur de skulle 
lägga upp intaget dag för dag. 
 Förbundet och Tf-bladet kom på detta sätt i stor utsträckning att fung-
era som konsumentrådgivningsorgan. En viktig uppgift för distrikten 
och de lokala grupperna blev att skaffa och förmedla kunskap om vilka 
tandläkare i området som stod på de drabbades sida och utförde amal-
gamsanering. I bladet annonserades då och då efter sådana tandläkare 
och läkare, så att dessa kunde rekommenderas till medlemmar. Ett sys-

641 Christina Jacobsson och Ole Becker, »Förbundsstyrelsen har ordet«, Tf-bladet 1, 
nr 2 (1980): 14.

642 Ibid.
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tem, aktivt än idag, inrättades med lokala telefonombud som svarade på 
frågor från medlemmar. Som motiv till denna konsumentupplysnings-
verksamhet angavs framför allt nödvändigheten: i avsaknad av »någon 
offentlig kontroll värd namnet«, fick patienterna helt enkelt ta saken 
i  egna händer.643 
 År 1984 tog Hanson över som ordförande för förbundet. Under åren 
som följde genomgick förbundet, liksom dess tidning, stora föränd-
ringar. I takt med att medlemsantalet växte stadigt, utökades förbundets 
verksamhet. Större budget, mer erfarenhet och fler aktiva innebar att 
förbundet delvis professionaliserades. Fler och fler arbetsutskott, med 
ansvar för olika granar av verksamheten, bildades. Ersättningar och 
arvoden utgick i högre grad, exempelvis till Hanson för arbetet med att 
hålla sig à jour med forskningsfronten. Efter hand tog Hanson även över 
redaktörskapet för medlemstidningen. I samband med det lades tid-
ningens utformning ut på byrå, och utseendet förändrades markant. 
Tidningen fick ett mer enhetligt och professionellt utseende, som på 
många sätt speglade förbundets mognadsprocess. Ett smärre perspek-
tivskifte ägde också rum, där de personliga berättelserna och de uttryck-
liga råden till enskilda blev färre, till förmån för större fokus på veten-
skap och forskning samt politik och juridik. Apollonias spalt och 
Sockerspalten togs bort, kvar blev en stående kortfattad instruktion om 
säker sanering. 
 Samtidigt började det talas mindre om marknads- och varukontroll, 
och mer om diagnosmetoder, forskning och utredningar. Till stor del 
kan detta förstås som en följd av att debatten under mitten av 1980-talet 
fokuserades till amalgam och kvicksilver och inte längre handlade om 
oral galvanism. Det gjorde att grundproblemet fick en mer teknisk och 
forskningsmässig karaktär och inte längre sågs som direkt marknads-
relaterat. Dessutom fortsatte, om inte till och med intensifierades, den 
direkta informations- och upplysningsverksamheten bland medlemmar, 
vilket också kan förklara att den tonades ner i bladet. Det var inte så att 
tips om alternativa material, tillskott och så vidare försvann, men inram-
ningen förändrades. Den konsumentidentitet som uttryckligen beto-
nats under de första åren försvann ganska snart. 
 På bladets första insida, jämte innehållsförteckningen, återfanns som 
tidigare nämnts ett slags allmän programförklaring, vars förändring över 
tid är en indikation. Till en början förklarades här, i något skiftande 

643 »Apollonias spalt«, Tf-bladet 3, nr 2 (1982): 6.
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ordalag, att »TandvårdskadeFörbundet tillvaratar alla tandvårdskonsu-
menters intressen genom sitt arbete för en riskfri tandvård«.644 Redan 
1982 ändrades formuleringen till: »TF är en idéell [sic!] förening, som 
bl.a. arbetar för en bättre, hälsosammare tandbehandling med icke- 
giftiga dentalmaterial. Förbundet representerar således ALLA tand-
patienters intressen […]«.645 År 1984 beskrev man här förbundet som »en 
samman slutning av tandpatienter«, och fortsatte: »Alla, eller nästan alla 
samhällsmedborgare, är återkommande patienter hos tandvården: TF 
verkar alltså för allas bästa.«646 Från och med 1985 försvann även ordet 
patient, och man började betona medborgarskapet tydligare: »TF är en 
ideell förening som bl a arbetar för en bättre och hälsosammare tand-
vård med icke giftiga dentalmaterial. Förbundet representerar således 
alla med borgares intressen […]«647 
 Snarare än en slags rörelse från en konsument- till en medborgar-
inriktad förståelse, motsatt den som skrivits fram i forskningen hittills, 
vill jag för det första hävda att den upplysta och handlingskraftiga 
konsu menten snabbt blev så självklar för Tandvårdsskadeförbundet som 
ideal eller referenspunkt att den inte behövde uttalas. För det andra 
menar jag att valfriheten och konsumentmakten för förbundet framför 
allt behövdes inom ramen för den starka och utbyggda välfärdsstaten. 
Det marknads- och livsstilsorienterade konsumentideal som vann mark 
under 1980-talets andra hälft rimmade illa med medlemmarnas utsatta 
position och krav på jämlik och rättvis vård. 
 Trots det banade Tandvårdsskadeförbundets arbete väg för den nya 
patient-konsumentens inträde i offentligheten. I en artikelserie betitlad 
»Framtidens tandvård« skrev Göteborgs-Postens Marianne Borgström 1987 
att tandläkarna i allt större utsträckning blivit konsulter, och att tand-
vården alltmer kommit att handla om estetik och personliga livstilsval. 
»Tandläkaren byter nu succesivt rollspel, från att ha varit den magiske 
medicinman vi villkorslöst överlämnat oss åt till den konsult vi rådgör 
med.«648 Bakom detta stod enligt Borgström och de två tandläkare som 
intervjuades i en av artiklarna, »den nya tidens anda i businessclass med 

644 »Innehåll«, Tf-bladet 1, nr 2 (1980): 1, emfas i original.

645 Tf-bladet 3, nr 1 (1982): 2, emfas i original.

646 Tf-bladet 5, nr 4 (1984): 2, emfas i original.

647 Tf-bladet 6, nr 1 (1985): 2.

648 Marianne Borgström, »Yrke i förvandling. Magiker har blivit konsult«, Göte-
borgs-Posten, 18 maj 1987.
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attachéväska och en ökad självmedvetenhet«, men också amalgamdebat-
ten. Som en följd av den, menade den intervjuade tandläkaren Sverker 
Toreskog, hade marknaden översvämmats av dåligt undersökta alterna-
tiva material. I artikelseriens andra del, ett reportage från NIOM och 
deras arbete med att testa nya material, tecknades samma bild: »En mer 
än hundra år beprövad metod att laga tänder med har börjat ifrågasättas. 
Detta samtidigt som erfarenheter av nya tandfyllnadsmaterial bara står 
i sin allra första början.«649 I alla händelser kunde nu tandläkaren erbjuda 
ett brett utbud av behandlingar, vilket ställde »helt andra krav på både 
tandläkare-konsulten och patient-kunden«.650 Den senare tvingades nu 
ta ställning till materialen utifrån om denne tyckte att skönhet, håll-
barhet, lågt pris eller något annat var det viktigaste. För många var det 
inget problem att behöva göra om fyllningar efter fem år eller så, det var 
det värt för att själv kunna styra över processen. »Tidigare drömda mar-
drömmar inför tandläkarbesök kan således dra något gammalt över sig!«, 
avslutades artikeln. »Framtidens tandkonsult står redan, avklädd sin 
 steril-vita rock, i dörren och frågar, varmed han kan stå sin kund till 
tjänst!«651

 Ett perspektivskifte kan skönjas i kvällspressen under 1980-talets sista 
år. Faktarutor med tips om »Så tacklar du läkaren« eller »100 symptom vid 
kvicksilverförgiftning« dök upp i Aftonbladets söndagsbilaga.652 I ons-
dagsbilagan Hälsobladet, lanserad 1986 och 1989 omdöpt till Aftonbladet 
Hälsa, var texterna ofta direkt riktade till läsaren som patient- 
konsument, med tips och råd om hur man kan bli av med förgiftning, 
lägga om sin kost eller motionera på nya sätt. Amalgam var ett återkom-
mande ämne. På en helsida i juni 1988 sammanställdes råd och tips för 
den som vill byta sina plomber.653 Det gällde att hitta rätt tandläkare, en 
som följer alla de riktlinjer för säker amalgamsanering som finns. Dessa 
beskrevs på ett i det närmaste identiskt sätt som tidigare gjorts i Tf - 
bladet tidigare. Här återfanns råden om kofferdamduk, extra stark sug 
och snabb borr samt avkylning, liksom uppmaningar att överdosera 

649 Marianne Borgström, »Istället för amalgam: 30 olika plaster för dina tänder«, 
Göteborgs-Posten, 19 maj 1987.

650 Borgström, »Yrke i förvandling«.

651 Ibid.

652 Ingegerd Ekstrand, »Socialstyrelsens generaldirektör Majbritt Sandlund: Vi bör 
ta människors oro på allvar«, Aftonbladet, 8 december 1985; idem., »Vad händer  
i våra munnar?«, Aftonbladet, 8 december 1985.

653 Tippi Engström, »Välj rätt tandläkare«, Aftonbladet, 15 juni 1988.
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selen och E-vitamin samt dricka alkohol i samband med utborrning.654 
Den som behövde hjälp att hitta rätt tandläkare uppmanades till slut 
vända sig till sin lokala gren av Tandvårdsskadeförbundet. 
 Amalgamet omskrevs under slutet av 1980-talet bland annat i en 
hälso journalistik som i allt högre grad skrev fram hälsa som en fråga om 
personliga val och preferenser. Borta var samhället, politiken och konsu-
mentskyddet. Det var en fråga om att den som upplevde negativa aspek-
ter med amalgam själv skulle kunna välja att byta ut det, och att ge 
denne förutsättningar för detta. Vems kostnaden var, eller ansvaret, 
omtalades inte. Det var ett konsumentideal som låg i tiden och som låg 
ganska långt ifrån Tandvårdsskadeförbundets förståelse av konsumen-
ten som medborgare. Journalistiken förändrades i den riktningen vid 
den här tiden, liksom både konsumentpolitiken och andra politikområ-
den. Ändå illustreras just härigenom hur patienter, Tandvårdsskade-
förbundet i det här fallet, genom att ringa in och lyfta fram det lilla 
valfrihetsutrymme som fanns, deltog aktivt i skapandet av vad som 
skulle komma att bli den moderna patient-konsumenten.

SLUTSATSER

Som rådgivande organ för sina medlemmar fungerade Tandvårdsskadeför-
bundet som patientorganisationer före dem gjort: råden var inriktade på 
att bota och hantera den sjukdom man menade sig lida av. De kretsade 
kring att hitta och sprida argument som kunde användas i mötet med 
läkare och myndigheter, samt att välja rätt metoder och material för sina 
tänder. I denna del var råden inte vad som skulle kunna kallas marknadsbe-
jakande, snarare tvärtom. Förbundet såg mycket av problemets grund i en 
otyglad marknad, och menade att samhället borde utöva mer kontroll. 
Konsumentrådgivningen blev i detta sammanhang främst en motkraft 
mot marknaden, att jämföra med statens offentliga konsumentrådgivning. 
 Genom att använda beteckningen konsumentrörelse om den egna 
föreningen, och kalla medlemmarna för konsumenter, placerade för-
bundet sig självt och sin strävan i det svenska välfärdssamhällets nära-
liggande historia. Det var inte fri marknad och individuell valfrihet man 
var ute efter, men man såg sig nödgad att så att säga karva ut den lilla 
skärva av valfrihet som fanns att tillgå, eftersom man ansåg att de sam-
hälleliga systemen inte fungerade som de skulle. Grundläggande föränd-

654 Detta var en återkommande rekommendation från Tandvårdsskadeförbundet. 
Att dricka måttliga mängder alkohol just innan utborrning av amalgam ansågs 
lindra de skuta symptomen av det inandade kvicksilvret.
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ring av samhället och av patientskapets konnotationer var inte målet, 
men allt eftersom hälsa och sjukvård i allt större utsträckning kom att 
förstås och diskuteras i termer av valfrihet, rättigheter, patientmakt och 
individualisering, välkomnades det delvis som en möjlig väg mot att bli 
av med amalgamet. 
 Dessutom präglades den individualiserade patient-konsument-    dis kursen 
i medierna av just den typ av rådgivning och upplysning om valmöjligheter 
som utvecklats inom Tandvårdsskadeförbundet. Den stora skillnaden var 
att där Tandvårdsskadeförbundet i sina upplysnings- och rådgivnings spalter 
hela tiden refererat till samhället i stort och bäddat in konsumentupplys-
ningen i en kritik av politik och myndigheter och av professions- och 
expertvälde, var samhället i den mediala diskursen i stort sett frånvarande. 
På så vis spelade Tandvårdsskadeförbundet en aktiv roll i  s kapandet av den 
moderna patient-konsumenten, trots att det konsumentideal de i grunden 
företrädde var ett annat. 
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KAPITEL 8

Amalgamets mediala    
om vandlingar och patient-
upplevelsens mediala    
epistemologi
Mediernas betydelse för amalgamkontroversen kan knappast överskat-
tas. Det sena 1970-talets rapportering i Expressen, Aftonbladet och 
Svenska Dagbladet blev startskott för det som sedan skedde. Utöver 
Socialstyrelsen, var det till pressen Hanson vände sig då han 1981 gav sig 
in i debatten och förändrade den i grunden. Hänvisningar till medier 
och deras roll förekom regelbundet genom hela kontroversen. Bland de 
som tyckte att faran var överdriven uttrycktes ofta uppfattningen att 
det hela var en kontrovers skapad av medier, i motsats till en legitim 
kunskapskon trovers. Medieuppmärksamheten angavs som grund för 
vetenskapliga  studier, utredningar och riksdagsmotioner. Rättegångs-
processer drevs av landets mest mediala jurister. Tandvårdsskadeförbun-
det pekade ut medier som en viktig faktor i sitt bildande. Medierna kan 
med andra ord betraktas som inte bara en arena för debatt, utan som en 
central aktör i  kontroversen om amalgamet. 
 Syftet med det här kapitlet är att visa hur rikspressen i sin rappor-
tering om amalgam och amalgamkontroversen bidrog till att forma och 
omforma kontroversen i sig, men också hur den uttryckte och skapade 
föreställningar om patientskap och om den medicinska kunskapens 
natur, produktion och plats i samhället. Ett för kapitlet centralt begrepp 
är biokommunikabilitet, genom vilket journalistik om medicinska och 
hälsofrågor betraktas som medskapare av den medicinska kunskapens 
samhälleliga kartografi. Genom att förmedla beskrivningar och ideal-
bilder av medicinsk kunskapskommunikation blir journalistiken en del 
i skapandet av föreställningar om hälsa, medicin, vetenskap och sam-
hälle, samt av de gränser som får dessa att framträda som distinkta från 
varandra. Med en genomgång och analys av de cirka 5 700 tidningssidor 
från perioden 1975–2010 som returnerats vid sökning på Kungliga biblio-
tekets databas Svenska dagstidningar,655 studeras hur pressen bidrog till 

655 Kungliga biblioteket, »Sök bland svenska dagstidningar«, Svenska dagstidningar, 
åtkomstdatum 19 oktober 2021, https://tidningar.kb.se/.
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att forma frågan om amalgamets farlighet: vilken typ av fråga eller feno-
men framställdes diskussionen om oral galvanism och amalgam som? 
Hur förhöll sig journalistiken till kontroversen och dess dimensioner? 
Vilka föreställningar om medicinsk kunskapsproduktion och -spridning 
uttrycktes och skapades?
 En sökning i databasen ger en översiktsbild av medieuppmärksamhe-
ten kring frågan. Det syns ett tydligt uppsving under 1980-talet, och ett 
lika tydligt nedåtgående under 2000-talet. Undersökningen i det här 
kapitlet är framför allt koncentrerad till 1980-talet då amalgamfrågans 
närvaro i pressen etablerades. Denna kronologiska avgränsning moti-
veras närmare nedan, i relation till en genomgång av hela materialet. 

JOURNALISTISKA REGIMER     
OCH VERKLIGHETSKONSTRUKTIONER

1980-talet var en period när det svenska medielandskapet förändrades 
snabbt och genomgripande. Aktualitetsjournalistikens ideologiska för-
ändringar och förhållande till samhällsinstitutioner och publik under 
1900-talet har givits en periodisering som är intressant att ta upp i rela-
tion till pressrapporteringen om amalgamet. Periodiseringen utgår från 
idén om journalistiska regimer, av Djerf Pierre definierat som »specifika 
[konstellationer] av verklighetsuppfattningar, värderingar och hand-
lingsorienteringar som strukturerar journalistikens sociala fält under en 
viss tidsperiod«.656 Vad som betonas i relation till de olika regimerna, hur 
de benämns, och vilka exakta perioder de innefattar, har varierat från 
forskare till forskare.657 Det jag är ute efter är den grundläggande idén 
om förändring och övergripande mönster. Figur 8 ger en överblick över 
de journalistiska regimerna.

656 Djerf Pierre, Gröna nyheter, 378.

657 Djerf Pierre identifierar i avhandlingen Gröna nyheter fyra regimer under 
1900-talet: den paternalistiska (1925–1957), den objektivistiska (1958–1970), den 
samhällskritiska (1971–1990) och den kommersiella (från 1991). Hos Ulla B. 
Abrahamsson heter den sista regimen den publiktillvända, och tidsangivelserna 
är något annorlunda. Djerf Pierre och Lennart Weibull låter i sin bok Spegla, 
granska, tolka år 1985 vara brytpunkpunkten mellan vad de kallar de granskande 
och tolkande idealen i den svenska nyhetsjournalistiken. Abrahamsson, I 
allmänhetens tjänst; Djerf Pierre och Weibull, Spegla, granska, tolka. Se även 
Elsässer, Att skapa en konsument; idem., »Educator, Mirror, Watchdog. Interpreter. 
Regimes of News and Current Affairs Journalism in Public Service Broadcasting 
1925–2005«, i A History of Swedish Broadcasting. Communicative Ethos, Genres and 
Institutional Change, red. Mats Ekström och Monika Djerf Pierre (Göteborg: 
Nordicom, 2013), 307–28.
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Det jag framför allt vill rikta uppmärksamheten mot är vad som sker 
under 1980- och 90-talen. Ett granskande samhällskritiskt ideal övergick 
enligt samtliga beskrivningar i ett publiktillvänt underhållningsideal. 
Det är såklart inte fråga om ett tydligt brott, utan om en process, där 
utblickar och ideal existerar sida vid sida med de dominerande. Model-
len bygger på studier av etermedier, varför dess överförbarhet på avhand-
lingens pressmaterial inte ska tas för given. Den övergripande trenden 
under den studerade perioden bekräftas dock till viss del av till exempel 
medievetaren Jan Ekecrantz och historikern Tom Olsson, som i diskurs-
analyser av dagstidningsartiklar från några utvalda år under 1900-talet 
gjort liknande iakttagelser.658 
 Under den samhällskritiska regimen beskriver Djerf Pierre och 
medievetaren Lennart Weibull (de kallar den för granskningsperioden) 
hur »ett aktivt påverkansideal introducerades både i förhållande till 
publiken och till det omgivande samhället«. Journalistiken skulle 
»utjämna kunskapsklyftor och få medborgarna att aktivera sig politiskt«, 
samt »lyfta fram brister och missförhållanden i samhället«.659 Journa-
listens lojaliteter skiftade, från parti och tidning till det egna yrket och 

658 Jan Ekecrantz och Tom Olsson, Det redigerade samhället. Om journalistikens, 
beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia (Stockholm: Carlssons, 
1994); se även Jan Ekecrantz m.fl., Tre tidstablåer. Journalistik som kommunika-
tion, Forskningsprogrammet Journalistikens roller, 1994:1 (Stockholm: Stock-
holms universitet, 1994).

659 Djerf Pierre och Weibull, Spegla, granska, tolka, 360.

Figur 8. Journalistiska regimer. Nyhetsjournalistiken präglades under 1960, -70 och 
-80-talen av kritisk granskning och samhällsbevakning i en dokumentär och realistisk stil.  
Mot slutet av 1980-talet rörde sig idealet mot ett mer underhållningsinriktat berättande, 
präglat av en dramatiserande berättarstil och journalisten som personlighet och expert. 
Källa: Abrahamsson, I allmänhetens tjänst, sid. 228 & Djerf Pierre, Gröna nyheter, sid. 383.
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läsaren. Medierna ville på ett än mer medvetet sätt än tidigare vara med 
och sätta agendan för det offentliga samtalet, inte bara återge det. Under 
hela 1900-talet genomgick journalistyrket en gradvis professionalisering, 
och på 1960- och 70-talen kom journalistutbildningen att frikopplas 
från tidnings- och partiorganisationerna, något som också kopplats till 
ett tydligare kritiskt och aktivistiskt journalistpatos.660 
 Nästa fas, den publiktillvända med början 1990 i tabellen ovan, präglas 
framför allt av kommersialisering och ett tilltal som adresserar läsaren 
som konsument. Tidningsbranschen har varit kommersiell och starkt 
konkurrensutsatt sedan den uppstod på 1800-talet, och inte sällan gått 
i  polemik med etablerade samhällsintressen. Dagspressen blev likväl, 
i  köl vattnet av förändrade ägarstrukturer där allt fler tidningsbolag 
börs noterades och banden till partipolitik och -organisationer försvaga-
des, en ännu tydligare aktör med en egen agenda under 1980-talet.661 Det 
tidiga 1980-talet var dessutom en tid av dittills oöverträffad ekonomisk 
kris för den svenska dagspressen.662 Nyhetsjournalistiken under 1990-
talet har beskrivits i termer av popularisering, det vill säga det är vad den 
tilltänkta publiken antas vilja ha och kunna relatera till som styr nyhets-
värderingen, och snuttifiering, vilket innebär att berättelser hackas upp 
i  korta, lättsmälta snuttar på bekostnad av sammanhang. Samhällsrele-
vans byttes ut mot vardagrelevans. 
 Djerf Pierres och Weibulls benämning, tolkningsperioden, utgår från 
att samhället kommit att uppfattas som alltmer komplext och mång-
tydigt, varför journalistiken axlade uppgiften att tolka och begripliggöra 
nyhetsskeenden för publiken. Djerf Pierre skriver att 1970- och 80-talens 
miljöjournalistik i TV präglades av den dokumentärt realistiska berättelse-
formen, där utgångspunkten är rekonstruktioner i stället för händelser.663 
Nyhetsjournalistiken tjänade nu individen som kund snarare än med-
borgare, fokus flyttades till enskilda konsumtionsval som lösning på både 
samhälls- och individuella problem. För miljöjournalistikens del sam-
spelade detta skifte med en omorientering av miljöpolitiken mot att allt-

660 Elin Gardeström, Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 
1944–1970 (Göteborg: Daidalos, 2011).

661 Idem., »Då journalisterna tog makten«, i Sekelslut. Idéhistoriska perspektiv på 
1980- och 1990-talen, red. Anders Burman och Lena Lennerhed (Stockholm: 
Atlas, 2011), 175–92.

662 Lars-Åke Engblom m.fl., Den svenska pressens historia. Band 4: Bland andra 
massmedier (efter 1945) (Stockholm: Ekerlids, 2002), 287–88.

663 Djerf Pierre, Gröna nyheter, 286.
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mer betona individuella konsumenters roll.664 Att skapa engagerande och 
relaterbara berättelser blev det primära. Ett annat kännetecken för perio-
dens journalistik är att journalisten själv blev en expert, samt att den 
enskilde medborgaren tog plats som central lägesbeskrivare och utgångs-
punkt för den journalistiska händelsekonstrukionen.665 Liksom journalis-
ten själv, tillskrevs nu den enskilda individen en erfarenhets-, närhets- och 
sunt förnuft-baserad expertis i den mediala nyhetsdiskursen. 

BIOKOMMUNIKABILITET

I boken Making Health Public skriver Charles L. Briggs och Daniel C. 
 Hallin att varje hälso- och medicinrelaterad nyhetsberättelse förmedlar 
en modell för biokommunikabilitet, det vill säga flödet av medicinsk 
information i samhället: »Even as a health news story conveys biomedi-
cal content, providing information about a ‘new’ disease, treatment, risk 
factor, or the like, it also projects how knowledge about the phenome-
non emerges and circulates and who should attend to it and how.«666 
Briggs och Hallin är ute efter att få syn på vad medicinska nyheter gör: 
hur de skapar föreställningar om hälsa, kunskap, medicin, kultur och 
samhälle, samt »how they separate […] such ’social fields’ as journalism, 
medicine and Public health and organise the types of knowledge they 
produce  hierarchically«.667 Det är med andra ord ett perspektiv som 
betraktar medier och journalistik inte bara som arenor för, utan som 
centrala aktörer i, de gränsdragnings- och samproduktionsprocesser som 
frambringar både kunskap, världsbilder och sociala strukturer.
 Briggs och Hallin beskriver och utvecklar tre modeller för biokommu-
nikabilitet: bioauktoritetsmodellen, patient-konsument-modellen och 
offentlighetsmodellen. Dessa beskrivs mer i detalj i avhandlingens intro-
duktion. Jag ska dock här kort introducera offentlighetsmodellens två 
återstående undermodeller. Jämte den redan diskuterade sociala rörelser- 
modellen, är dessa standardpolitikmodellen och samhällselitmodellen. 
Standardpolitikmodellen är nära besläktad med bioauktoritetsmodel-
len, och tillämpas vid rutinrapportering om policyfrågor som rör medi-
cin. Här frammanas informationsflöden styrda av politisk rationalitet 

664 Ibid., 301–302; Hermansson, Det återvunna folkhemmet.

665 Ekecrantz och Olsson, Det redigerade samhället; Djerf Pierre, Gröna nyheter, 
371–372.

666 Briggs och Hallin, Making Health Public, 8.

667 Ibid., 7.
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och partsintressen framför de medicinska professionernas övervägan-
den.668 Samhällselitmodellen framställer biomedicinsk kunskap som 
öppen, men alltjämt producerad inom och kontrollerad av särskilt 
privili gierade aktörer. Det är biomedicinska och andra auktoriteter som 
kommer till tals, men antagandet är att kunskapen kommer att vara 
omstridd och mottaglig för inflytande från politiska och ekonomiska 
intressen.669

 I analysen av pressdiskursen kring amalgamet har jag velat låta bio-
kommunikabilitetsmodellerna och de journalistiska regimerna kom-
plettera och berika varandra. I relation till regimerna, vilka rör sig på en 
generell journalistisk-diskursiv nivå, utgör biokommunikabilitets-
begreppet sålunda en precisering: de ligger närmare det faktiska stoffet 
i sitt fokus på hälsa och medicin. Det svarar också mot avhandlingens 
övergripande tes om kontroversen som ett fall av samproduktion av 
medicinsk kunskap, världsbilder och samhälle. Omvänt bidrar idén om 
journalistiska regimer genom sitt fokus på förändring över tid till att 
historisera biokommunikabiliteten, såväl inom kontroversens eget för-
lopp som i relation till journalistikens historia i stort. 

MATERIAL: URVAL      
OCH KVANTITATIV BESKRIVNING

Materialet till kapitlet har samlats in från Kungliga bibliotekets databas 
Svenska dagstidningar. Det är alltså pressen som studeras, och inte andra 
medier. Det främsta skälet till detta är att pressmaterialet har varit till-
gängligt och sökbart på ett sätt som TV- och radiomaterialet inte varit. 
Även etermedialt material finns digitaliserat hos KB, och det är sökbart 
via portalen Svensk m ediedatabas (SMDB). Här genererar söktermerna 
dock betydligt färre träffar än i pressdatabasen. Dels är SMDB mindre 
heltäckande längre bakåt i tiden, särskilt före 1979, dels fångar inte sök-
funktionen upp inslag i nyhetssändningar, vilket torde vara den absolut 
vanligaste redaktionella genren där amalgamfrågan togs upp i TV och 
radio (så var det i pressen). Via pressdatabasen har jag alltså haft tillgång 
till ett nära nog heltäckande material, som låtit mig studera amalgamets 
närvaro i mediekonsumentens vardag. 
 Initiala sökningar på sökorden »amalgam« och »oral galvanism« i olika 
former, och test av olika sökningar, ledde fram till en söksträng som

668 Ibid., 40.

669 Ibid., 41–42.
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sedan användes för att söka efter tidningssidor under perioden 1975–
2010. Sökningen genererade cirka 5 700 träffar.670 
 På bilden över sökresultatet syns amalgamets närvaro under 1990-talet 
tydligt. För att förstå mer om vad detta bestod i, har jag kategoriserat 
samtliga tidningssidor enligt åtta kategorier. Kategoriseringen syftar 
framför allt till att urskilja två huvudtyper i materialet: redaktionellt 
och icke-redaktionellt samt irrelevant. Som redaktionellt material kate-
goriserade jag artiklar och notiser skrivna av anställda journalister eller 
nyhetsbyråer, ledare och opinionstexter, krönikor och kolumner samt 
debattartiklar och insändare. Kort sagt alla fall där någon form av nyhets-
värdering eller journalistiskt/redaktionellt övervägande legat bakom 
publiceringen. Kategorin icke-redaktionellt material innefattar främst 
annonser av olika slag, samt TV- och radiotablåer. Irrelevant var sådant 
material som nämnde något sökord, men som inte hade någon som helst 
koppling till kontroversen eller debatten. 

670 För den exakta söksträngen, samt en diskussion om insamling och sökresulta-
tets skiftande storlek, se avsnittet om källmaterial i inledningen.

Figur 9. Sökresultat från Kungliga bibliotekets pressdatabas Svenska dagstidningar 
(http://tidningar.kb.se) 2021-03-19.  

 

 Redaktionellt Icke-redaktionellt & icke-relevant 

Artiklar 1 260 Annonser 1 322

Notiser 463 Övrigt 1 964

Insändare 380  

Debattartiklar 95  

Ledare 34  

Spalt & kolumn 171    

Summa (42%) 2 403 Summa (58%) 3 286

Figur 10. Pressmaterialet sorterat i kategorier.
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Det icke-redaktionella och irrelevanta materialet utgör nästan tre 
femte delar av det totala materialet (fig. 10). Annonser har inom denna 
mängd särskilts som en egen underkategori, resten återfinns i »övrigt«- 
kategorin. Dessa kategorier utgör inte kapitlets huvudmaterial, men de 
berättar likväl en egen historia om amalgamkontroversen och dess kom-
plexa mediala närvaro.671 
 I diagrammet från Svenska dagstidningar syns en topp 1992, följt av ett 
ihållande högkonjunktur under 1990-talets mitt. Kategoriseringen ger 
en något mer nyanserad bild. Den visar att de stora topparna 1992 och 
1993 inte speglar ett ökat redaktionellt intresse för amalgamfrågan, utan 
främst består av material i den icke-redaktionella och irrelevanta kate-
gorin. Om man rensar bort denna kategori, och zoomar in på det redak-
tionella materialet, återstår 2 403 tidningssidor. Över tid fördelar sig 
dessa enligt figur 11.

671 Genom TV- och radiotablåerna till exempel, framträder hur medier korsar 
varandra och hur en stark etermedial närvaro i viss mån innebär en närvaro även 
i tryckta medier. Annonsmaterialet vittnar om hur amalgamet gick från en helt 
naturlig del av tandläkares och dentalbolags utbud, till något vars frånvaro 
utgjorde ett säljargument. Här syns också, framför allt, hur de organiserade 
patienterna gjorde sin existens känd genom annonser inför torgmöten, föredrag 
och andra evenemang.

Figur 11. Pressmaterial kategoriserat som redaktionellt (artiklar, notiser, ledare, kolumner, 
kåserier, debattartiklar och insändare) fördelat över tid.
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Åren 1992 och 1993 sticker här inte ut på samma sätt som i det totala 
materialet. I stället lägger man märke till 1981, 1985 och 1988, samt note-
rar ett jämnt och relativt högt intresse under perioden 1988–1998 (om än 
något trunkerat 1992 och 1997).672 
 För kapitlet har materialet avgränsats till att omfatta de fyra stora 
rikstäckande dagstidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet. Fördelningen över tid är för dessa tidningar är 
snarlik som för samtliga publikationer, med ett något mindre markant 
ihållande intresse under 1990-talet. Både dessa diagram och de man får 
vid sökning på Svenska dagstidningar visar absoluta tal. Det är med andra 
ord möjligt att amalgamets relativa närvaro är konstant, och att det 
i  stället är volymen tidningssidor under utgivning som skiftar. Under 
perioden ökade de fyra stora rikstidningarnas sammanlagda utgivning 
stadigt från knappt 65 000 sidor 1975 till nästan 200 000 år 2010.673 I figur 
12 representerar staplarna det redaktionella materialet utvunnet ur sök-
strängen som en procent av det totala antalet tidningssidor för de fyra 
publikationerna. Kurvan uppvisar samma övergripande mönster som de 
tidigare figurerna gjort, och bekräftar således bilden av rikspressens 
intresse för amalgamfrågan. Det falnande intresset under 2000-talet 
accentueras något ytterligare. 
 Eftersom jag framför allt velat studera journalistiken och hur den har 
gripit in i kontroversen, har jag för analysen avgränsat det redaktionella 
materialet i de fyra tidningarna till nyhetsartiklar (823 st) och ledar-
texter (22 st). Debattartiklar och insändare har således valts bort. Deras 
införande i  tidningen speglar förvisso ett redaktionellt intresse för frå-
gan, men innehållsmässigt representerar de framför allt andra aktörers 
än journalistikens sätt att förstå densamma. Även notiser har valts bort, 

672 Bland publikationerna märks de rikstäckande Dagens Nyheter, Aftonbladet, 
Svenska Dagbladet och Expressen, samt de västsvenska Göteborgsposten, Arbetet 
och Göteborgs-Tidningen. Det har mer att göra med databasens beskaffenhet och 
vilka tidningar som finns digitaliserade än att det skulle vara något särskilt med 
amalgamfrågan och Göteborgsregionen (om än Tandvårdsskadeförbundets 
ordförande 1993–2016 verkade från Trollhättan). Detsamma gäller för övrigt för 
åren 2013 och framåt, då träffarna i databasen för nästan vilket sökord som helst 
skjuter i höjden eftersom det var då de flesta tidningar började leverera 
digitaliserade tidningar direkt till KB.

673 Siffrorna har inhämtats genom sökning med tomt fält i databasen Svenska 
dagstidningar. Det returnerar hela beståndet för en viss tidning ett visst år.  
Det är förstås tänkbart att det finns en skevhet i vad som finns digitaliserat, 
men som jag förstått databasen så är den i stort sett likvärdigt komplett år för  
år under den här perioden.
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då de på grund av det korta formatet inte bedömts tillföra tillräckligt 
mycket i  förhållande till artiklarna. 
 I arbetet med kapitlet har jag läst samtliga nyhetsartiklar, för att sedan 
kunna presentera centrala aspekter av eller skiften i den journalistiska 
berättelsen om amalgamet. Här har min egen förförståelse varit väg-
ledande för vad jag har valt att lyfta fram. Kapitlets empiriska del är 
disponerad på följande vis: först beskrivs hur den nyhetsmediala berät-
telsen om oral galvanism och amalgam etablerades och förändrades 
under framför allt 1980-talet, därefter beskrivs och analyseras den medi-
ala berättelsen om amalgampatienten, och hur denna grep in i kontro-
versen och samhället. Kronologiskt uppehåller sig kapitlet främst vid 
1980-talet. Skälet till det är, som analysen också visar, att amalgamet i de 
studerade tidningarna från och med 1990-talets början blev till ett 
bevakningsområde bland andra, men att det inte längre var ett fenomen 
som man sökte djupare förståelse för eller fördjupade sig i. Det var 
främst under 1980-talet som förståelsen av amalgamkontroversen 
mejslades fram i pressen, därefter tycks den ha varit ganska klar. Några 
exempel från och resonemang kring 1990-talet finns dock med, framför 
allt i det senare avsnittet om patientberättelsen och patientkonsu-
menten.

Figur 12. De fyra stora rikstidningarnas (Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet  
och Expressen) redaktionella material om oral galvanism och amalgam i procent av den totala 
utgivningen över tid.
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MEDIALA OMVANDLINGAR: AMALGAM FRÅN  
KUNSKAPSPROBLEM OCH KONFLIKT TILL  
SAMHÄLLSFRÅGA OCH POLITIKOMRÅDE

Den orala galvanismen äntrade den svenska pressen under 1977 och 1978, 
med artiklar och artikelserier i Expressen, Aftonbladet och Svenska Dag-
bladet.674 Dessa tidiga texter om den nya sjukdomen och de som led av 
den innehöll många av de element som skulle komma att prägla amal-
gamkritiken och kontroversen i stort. Återkommande teman var tand-
läkarnas bristande kunskap i andra ämnen, läkarkårens oförmåga att 
förklara sjukdomen, dentalindustrins hemlighetsmakeri och den för-
nedring många patienter upplevt. 
 Ett framträdande tema var sjukdomen som ett dolt, smygande hot. 
Bildspråket liknade miljörörelsens och -journalistikens. »Detta är inget 
annat än en ny förgiftningskatastrof« sa Göte Hanemark till Expressen.675 
Under de föregående decennierna hade skandaler på såväl medicin- som 
miljöområdet, exempelvis hormoslyr, BT-Kemi, entero-vioform och 
neurosedyn, varit omdebatterade och medialt synliga fenomen. De två 
sistnämnda nämndes särskilt av just Hanemark i Aftonbladet i oktober 
1977.676 Dessa utgjorde en sorts hot som människan konceptualiserat och 
börjat leva med i och med miljöuppvaknandet, och det var den typ av 
hot som senare kom att teoretiseras av sociologer som Ulrich Beck och 
Anthony Giddens.677 Här kan man också tillåta sig en exkurs till SVT 
och programmet Magasinet från februari 1981, där programledaren, jour-
nalisten Bo Holmberg, avslutade ett entimmasprogram om oral galva-
nism på följande vis: 

674 Dessa redogörs för i närmare detalj i kapitel 2. De aktuella texterna är Larsson, 
»Guldbrygga gav henne fyra års lidande«; idem., »Metallerna i munnen ger 
galvanisk ström«; Leopold, »Kan vi bli sjuka av metallerna i munnen?«; idem., 
»– Guldbryggan förstörde mitt liv!«; idem., »Tandskadade vittnar«; Faleij, 
»Gunnar Wiklund: – Mitt liv har blivit ett enda lidande«; Lundberg, »Det känns 
som att alltid ha ett batteri i munnen«; Hogfors, »Har vi ett bilbatteri i mun-
nen?«; idem., »Okända giftrisker i tandvårdstekniken«.

675 Leopold, »– Guldbryggan förstörde mitt liv!«

676 Faleij, »Gunnar Wiklund: – Mitt liv har blivit ett enda lidande«.

677 Ulrich Beck, Risk Society. Towards a New Modernity (London: Sage, 1992); 
Anthony Giddens, Modernitetens följder, övers. Joachim Retzlaff (Lund: 
Studentlitteratur, 1996).
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På många sätt liknar kanske detta det tidiga 60-talet då vi omgivna av 
kemiska ämnen och lösningsmedel egentligen inte trodde att det var 
något farligt alls, även om många jobbare trodde att just deras problem 
kom från lösningsmedel. Sen dess har vi då lärt oss. Miljöskandal efter 
miljöskandal.678

Den orala galvanismen var i sin mediala existens inte bara ett sjukdoms-
tillstånd, den sågs också som ett av flera fenomen som hade att göra med 
vetenskapens och medicinens relation till både samhället och den enskilda 
medborgaren. Den knöts på så vis till den höjda medvetenheten kring 
miljöfrågor och miljöförstöring.
 Men det var som ett kunskaps- och informationsproblem den orala 
galvanismen främst skrevs fram på tidningssidorna under de första åren. 
Dels framträdde ett fenomen som ingen tycktes veta tillräckligt om, dels 
gavs intrycket att den kunskap som fanns inte kom de som behövde den 
till del. För Svenska Dagbladet berättade Bergman i februari 1978 att 
tandläkarhögskolorna hade listor över material och materialkombina-
tioner som var väl kända och beprövade, och som studenter kunde hålla 
sig till för att undvika komplikationer. Problemet var bara att skolorna 
av konkurrensskäl var förhindrade att lämna ut den till andra än just 
studenter.679 Ett biokommunikativt flöde fungerade inte som det skulle, 
vilket orsakade problem. 
 Jämfört med dagstidningen Svenska Dagbladet, var det delvis andra 
biokommunikativa kartografier som ritades upp i kvällspressen. Såväl 
Expressens som Aftonbladets artiklar och serier om oral galvanism tog 
framför allt fasta på namngivna drabbades berättelser. De skrev också 
fram en tydligare konflikt mellan dessa och den sjukvård som behandlat 
dem. Den enskilda medborgaren, eller den lilla människan, ställdes mot 
makten: staten, medicinen, sjukvården. Här var det de biokommunika-
tiva flödena mellan läkare och patient som havererat, och som skulle 
ersättas av nya. I Aftonbladets första Gunnar Wiklund-artikel 1977 beto-
nade huvudpersonen att »[v]ilka [metaller som ingår i bryggan] har jag 
inte fått reda på, men jag vet att de är många, tunga bl a«.680 Hanemark 
lyfte i samma artikel fram en schweizisk undersökning som »tycks vara 
okänd för den svenska läkarkåren«, och förklarade för reportern hur 
fenomenet oral galvanism fungerade. I Expressen citerades Hanemark 

678 »Magasinet«.

679 Hogfors, »Okända giftrisker i tandvårdstekniken«.

680 Faleij, »Gunnar Wiklund: – Mitt liv har blivit ett enda lidande«.
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några veckor senare: »Sanningen är den att varken tandläkare eller tand-
tekniker har klart för sig vad tandvårdsmaterialen […] innehåller.«681 
I  båda kvällstidningarna blev Hanemark till experten som kunde för-
klara vad som skedde, en roll som underströks av att han i båda texterna 
beskrevs med yrkestiteln elektrotekniker, men som framför allt kom sig 
av hans egen erfarenhet som drabbad i kombination med ordförande-
skapet i De tandvårdsskadades förening.  
 I rikspressens artiklar från den här tiden framträdde flera av de bio-
kommunikabilitetsmodeller som beskrivits av Briggs och Hallin. På ett 
övergripande plan var det offentlighetsmodellen som i olika former 
dominerade: frågan om den orala galvanismen skildrades i termer av 
sociala fält och medicinska sanningsanspråk som rör sig mellan dessa 
fält. Samtidigt som bioauktoritetsmodellens starka ställning i viss mån 
syntes i val av intervjupersoner, var det tydligt att de etablerade veten-
skapliga och kliniska auktoriteterna inte förväntades leverera de slut-
giltiga svaren. I stället framträdde dessa som en av flera parter, varav 
patienterna – enskilda och som kollektiv – var de som satte kunskap 
i  rörelse och som bestämde agendan. Sociala rörelser-modellen var, om 
än den inte nödvändigtvis dominerade helt, den modell som låg till 
grund för rapporteringen. Ett annat tydligt drag var den rutinmässiga 
polarisering mellan medborgare och makthavare som enligt Djerf-Pierre 
och Weibull blev allt vanligare i slutet av 1970-talet, under gransknings-
periodens andra halva.682

 I grafen över de fyra rikstidningarnas oral galvanism- och amal-
gamrapportering är 1981 också det första år som sticker ut. Under detta 
år hårdnade kontroversen generellt sett. De stämningar som skulle leda 
till pilotfallsrättegången i Stenungsund 1983 lämnades in, den orala 
galva nismen stod i centrum för striderna om de så kallade medicin-
målen, odontologer och Tandläkarförbundet avvisade på ett mer direkt 
sätt anklagelserna från patienterna och deras allierade, och Hanson 
gjorde sina första utspel. Kontroversens allt tydligare konfliktlinjer åter-
speglades i rikspressen, som nu i allt större utsträckning började omtala 
det hela som just en konflikt. I Dagens Nyheters rapport från Odontolo-
giska riksstämman 1981 stod det att tandläkarna ansåg att »oral galva-
nism huvudsakligen är en medieprodukt«.683 Bildtexten som ackompan-

681 Leopold, »– Guldbryggan förstörde mitt liv!«

682 Djerf Pierre och Weibull, Spegla, granska, tolka, 303–5.

683 Grundström, »Oral galvanism unikt fenomen«.
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jerade ett foto på två demonstranter utanför mässan, tydliggjorde att 
detta var en konflikt: »Patienter och tandläkare har olika uppfattningar 
om oral galvanism. Medan professorerna på tandläkarstämman menade 
att kanske tio svenskar lider av oral galvanism demonstrerade en långt 
större grupp patienter för att oral galvanism ska ersättas.«684 Här var det 
återigen sociala rörelser-modellen som utgjorde grunden för hur frågan 
förstods. Samtidigt innebar Hansons uppdykande på scenen att beto-
ningarna kom att skifta något. 
 I december 1981 omskrevs Hanson i Svenska Dagbladet, Aftonbladet 
och Expressen som en person som i tio år forskat om gifter i nervsyste-
met.685 Den inramningen gav legitimitet åt hans konstaterande att det 
rörde sig om en förgiftningskatastrof, något som också upprepades i alla 
tidningar. Hanson blev den första vetenskapliga experten att utan förbe-
håll gå i clinch med tandläkarorganisationer och myndigheter. I pressen 
uppfattades det hela nu allt tydligare som en konflikt mellan likar: där 
det tidigare primärt handlat om patienter mot läkare och tandläkare, 
handlade det nu allt oftare om forskare mot forskare. »Infekterad debatt 
om tandfyllningar« var rubriken på en artikel av Svenska Dagbladets 
medi cinreporter Inger Atterstam den 8 juli 1982 (se fig. 4, sid. 112).686 
Hansons bild placerades till vänster på tidningssidan, Per-Olov Glantz 
på den högra. Hanson beskrevs som »banérförare i dagens kamp« mot 
amalgam, Glantz som »en av de främsta försvararna«. I de vetenskapliga 
legitimeringar som gjordes i artikeln underbyggdes bilden av en revir-
strid, med Hanson som den utifrån kommande anfallaren. Där Glantz 
gavs en mer klassisk auktoritet som odontologiprofessor, forsknings-
ledare och expert utsedd av Socialstyrelsen, var Hansons auktoritet av 
ett mer personligt slag: »Docent Mats Hanson, säger detta helt utan upp-
hetsning. För honom som flera år forskat som zoofysiolog med effek-
terna av giftiga ämnens spridning i djurens nervbanor är det alldeles 
självklart och invändningsfritt.« Legitimeringen av Hanson i det här 
sammanhanget byggde helt på idéer om vetenskapliga ämnesmässiga 
gränser, om gränser för vetenskapligt beteende och om hur man som 
vetenskapsman för sig i samhället och i vetenskapssamfundet: 

684 Ibid.

685 Atterstam, »Risk att amalgam ger kvicksilverförgiftning«; »Amalgam i tänderna 
– en giftkatastrof«; Sehlström, »Oral galvanism – är gåtan löst?«

686 Atterstam, »Infekterad debatt om tandfyllningar«.
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Han utmanade den utbredda opinionen bland flera av landets tand-
läkare, läkare och etablerade myndigheter som kraftigt motsatt sig den 
utbredda föreställningen om skadeverkningar av oral galvanism och 
därmed av modern tandvård. Han utmanade de akademiska rutinerna 
genom att gå ut i pressen med hypoteser – misstankar – utan egen 
forskning som styrker åsikterna. Han utmanade den akademiska 
reviruppdelningen genom att som renodlad djurforskare klampa in  
på medicinens och odontologins marker.687

I den journalistiska rapporteringen – och än viktigare: som en följd av 
den journalistiska redaktionella inramningen – framträdde här alltså en 
bild av vetenskap och medicin som sociala fält, som en terräng av olika 
territorier, med gränser, vakter och arméer. Offentlighetsmodellen 
dominerade alltjämt, men värt att notera är den förskjutning från soci-
ala rörelser-modellen till mer av en samhällselitmodell som blev effek-
ten av att vetenskapsmannen Hanson fick alltmer uppmärksamhet och 
utrymme i debatten. 
 År 1985 är det andra året som sticker ut i grafen över dagspressens 
skriverier om amalgam och oral galvanism. Det året präglades starkt av 
nya forskningsrön, då det var under detta år den första svenska toxikolo-
giska forskning som utformats med kontroversen som fond presentera-
des. De resultat som nåtts av både Statens miljömedicinska labora torium 
och Uppsalagruppen uppmärksammades stort i pressen. Dessa rön 
 presenterades med hänvisning till den pågående kontroversen, och 
framför allt Uppsalagruppens studier kritiserades av andra forskare 
i  debattartiklar, men någon debatt iscensattes inte kring dem av tid-
ningarna själva. I stället präglades rapporteringen av bioauktoritets-
modellen, där forskarna berättade om sina resultat och vad de betydde. 
Rubriker och ingresser formulerades i termer av fakta som upptäckts 
eller bekräftats.688 Dessa fakta kunde sedan användas som bakgrund till 
andra nyheter om amalgam och oral galvanism, och till mer utförliga 
journalistiska konstruktioner av amalgamfrågans dåtid, nutid och fram-
tid.

687 Ibid.

688 Kihlström, »Tandlagningar kan förgifta hjärnan«; »Kvicksilver orsakar oral 
galvanism?«; Löfvenhaft, »Svenska forskare: Kvicksilver kan orsaka oral 
galvanism«; Säll, »Svenska forskare spårar samband«; Malmström, »Forskare 
pekar på samband amalgam-oral galvanism«.
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 En artikel i Dagens Nyheter från oktober 1985 handlade om hur amal-
gam kunde vara farligt enligt flera olika amalgamkritiska röster. Ingres-
sen inleddes: »Forskarna har nu bevisat att amalgamet inte är stabilt och 
ofarligt.«689 I Svenska Dagbladet ställde journalisten Ola Säll under rubri-
ken »Fullt gräl om amalgamsjukan« tre hårt drabbade patienter i cen-
trum för en grundlig genomgång av de senaste rönen, debatten kring 
dem, Försäkringskassans regler och Socialstyrelsens hållning i frågan. 
Grundberättelsen var att många var sjuka och att experterna var oense, 
men att forskningen i allt högre grad tycktes bekräfta sambanden  mellan 
sjukdom, kvicksilver och amalgamplomber. Säll utgick från fallbeskriv-
ningarna, för att bygga en egen berättelse, inte bara om nuet utan också 
om det förflutna och framtiden. Det hade varit på ett sätt, men det 
kunde vara på väg att förändras. Nya forskningsrön – presenterade med 
en bioauktoritativ inramning – tycktes påkalla förändrade attityder från 
ansvariga myndigheters håll. Detta var den nya meta-berättelse som 
under 1985 trädde in bredvid konfliktnarrativet. Vid sidan av forsk-
ningsrönen från SML var ett nyckelelement i detta två personbyten 
under året på Socialstyrelsen: dels ersattes generaldirektör Barbro 
 Westerholm av Maj-Britt Sandlund, dels tillträdde Hans Sundberg som 
chef för Tandvårdsbyrån. I och med detta tog han också över rollen som 
styrelsens ansikte utåt i amalgamfrågan från övertandläkare Thomas 
Kallus. Där lag Westerholm-Kallus uppfattats som fyrkantiga och 
aningen kallsinniga teknokrat-byråkrater, framstod Sandlund-Sundberg 
i stället som inkännande och dialogvilliga.690 
 I en artikelserie av Svenska Dagbladets Holger Nilén, där han inter-
vjuade ett tjugotal experter och nyckelpersoner med olika ståndpunkter 
och infallsvinklar, illustrerades pressens berättelseförskjutningar i sin 
gränsdragande och -förhandlande roll. En del i serien kretsade kring 
synen på vetenskap och dess relation till myndigheters agerande. Grund-
berättelsen handlade om att många upplevde att Socialstyrelsen blivit 
mer mottagliga för idén om kvicksilverskador från amalgam. I ingressen 
kom både Sundberg och Kallus till tals: 

689 Sören Löfvenhaft, »Smygande förgiftning hotar«, Dagens Nyheter, 6 oktober 1985.

690 Ekstrand, »Socialstyrelsens generaldirektör Majbritt Sandlund: Vi bör ta 
människors oro på allvar«; Sören Löfvenhaft, »Nytt förslag om amaglamet: 
Förgiftade får nya fyllningar«, Dagens Nyheter, 15 oktober 1985; Ola Säll, 
»Socialstyrelsen ändrar attityd?«, Svenska Dagbladet, 23 juni 1985.
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– Kallus driver kanske kravet på vetenskap hårdare än vad jag gör. Det 
som eventuellt skiljer oss åt är att jag kanske är beredd att lyssna något 
tidigare, säger Hans Sundberg. Thomas Kallus kommenterar: – Jag har 
betalt för att formulera slutsatser baserade på data. Hans Sundberg som 
är policychef anser sig ha större möjlighet att lyssna på oron. Jag är inte 
lika lyhörd för oron.691

När Hanson dök upp på scenen 1981–82 skrev pressen fram ett slags 
skifte, en ny infallsvinkel i förståelsen av problemet. Mycket av det som 
skrevs om Hanson handlade då om hur hans erfarenhet och bakgrund 
skilde sig från de tandläkare och odontologer han allt som oftast kom 
i  ordväxling med, och huruvida detta gjorde honom till okunnig amatör 
eller nytänkare utan fördomar och med speciell kompetens. När berät-
telsen än en gång skiftade 1985, blev gränsdragningstematiken åter 
framträdande: denna gång mellan »policychefen« och »vetenskaps-
mannen«. Den stora skillnaden dem emellan blev i Kallus citat och 
Niléns framställning graden av lyhördhet inför människors oro och 
 personliga känslor.
 När LEK-utredningen presenterades i maj 1987 handlade nyheterna 
till viss del (bland annat i ett TT-utskick) om avrådan från amalgam för 
gravida, men framför allt var det beskrivningen av amalgamet som 
olämpligt som fångade pressens uppmärksamhet, liksom det nu uttalade 
målet att på sikt avveckla materialet till förmån för andra alternativ. Här 
kan man skönja ytterligare en förskjutning i den pressmediala berättel-
sen om amalgamet. Vid sidan av konflikttemat kom nu amalgamet att 
förstås som ett etablerat samhälls- och politiskt problem. I Dagens 
 Nyheter beskrevs LEK-utredningen som »en seger« för Tandvårdsskade-
förbundet och alla patienter, även om man hade lång väg kvar. I en ledare 
den 21 maj skrev samma tidning: 

Efter att i många år ha mött nonchalans och antydningar om »inbill-
ningssjuka« har äntligen tusentals personer som är övertygade om att de 
är amalgamförgiftade fått ett slags upprättelse och ett nytt hopp. 
Och vi andra har fått ett halvt amalgamstopp som med tiden blir helt. 
Skynda på!692

Samma dag skrev även Svenska Dagbladet på ledarplats om LEK-utred-
ningen. Under rubriken »Amalgam är giftigt« fastslogs att Socialstyrelsen 

691 Holger Nilén, »Mer tro än vetande?«, Svenska Dagbladet, 11 december 1985.

692 »Halvt amalgamstopp«, Dagens Nyheter, 21 maj 1987.
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gjorde »ett uppseendeväckande återtåg«.693 Detta var första gången amal-
gamet omskrevs på ledarplats i rikspressen, och det skedde sam tidigt 
i  båda dagstidningarna. 
 Amalgamet hade varit en politisk fråga på flera sätt under hela 1980-
talet, men det var i och med LEK-utredningens ställningstaganden och 
det symboliskt viktiga klivet in på ledarsidorna som det, i den mediala 
berättelsen, blev till en samhällsangelägenhet. Det omtalades fort-
farande som en konflikt, och som ett kunskapsproblem – forskning och 
forskningssatsningar var fortsatt nyhetsstoff – men från och med nu 
handlade det på ett övergripande plan i första hand om ett slags sam-
hällsproblem. En myndighet hade lovat åtgärder och skulle nu hållas till 
svars. Samtidigt framstod Tandvårdsskadeförbundet som en alltmer 
jämbördig och legitim aktör. Det var deras enträgna arbete som till slut 
hade fått samhället att reagera och ta problemen på allvar, vilket skildra-
des av exempelvis Malin Holmqvist på Dagen Nyheters »Inblick«-sektion 
i ett porträtt av förbundet i april 1988. Ingressen beskriver hur de som 
tio år tidigare betraktats »som en grupp galningar« nu hade blivit »en 
etablerad församling som får sitta med i expertutredningar«.694 
 På hösten 1988 hölls en utfrågning i riksdagens Socialutskott, där ett 
stort antal forskare och representanter för Tandläkarförbundet och 
Tandvårdsskadeförbundet frågades ut om amalgam.695 Anledningen var 
tio lagda motioner som alla förordade en snabbare avveckling än de tio år 
som Socialstyrelsen och LEK-utredningen föreslagit. Bland de utfrågade 
fanns representanter för båda sidor i kontroversen. I de nyhetstexter som 
skrevs om förhöret lyftes oenigheten fram, men det som stod i centrum 
var framför allt samhälleliga åtgärder och möjligheten att avveckla 
fort.696 Kontroversen var inte borta eller löst, men berättelsen övergick 
till att betona något annat. Svenska Dagbladets ledare den 15 oktober 
1988 framhöll att man förvisso inte var eniga om amalgamets farlighet, 
men »att det råder en bred enighet om att amalgamet, den kvicksilver-
dominerade metallegeringen, så snart som möjligt skall försvinna ur 

693 »Amalgam är giftigt«, Svenska Dagbladet, 21 maj 1987.

694 Malin Holmquist, »Amalgamsjuka tas på allvar av staten«, Dagens Nyheter,   
10 april 1988.

695 Bet. 1988/89:SoU7, Skadeverkningar av amaglam (Stockholm: Socialutskottet, 
1988).

696 Holger Nilén, »Ny syn på amalgam bäddar för forskning om skadorna«, Svenska 
Dagbladet, 15 oktober 1988; Sören Löfvenhaft, »Amalgamets avveckling 
närmare. ’Ersättningar finns’«, Dagens Nyheter, 14 oktober 1988.
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tand vården och att det till dess skall användas med största återhållsam-
het«. Tandhälsans snabba förbättringstakt lyftes fram, och sista stycket 
inleddes med orden: »Som allmänt problem är tandamalgamet statt 
i  snabb avveckling.«697 
 I och med att amalgamet blev etablerat på den politiska dagordningen 
och omskrevs som ett angeläget politikområde i pressen, rörde sig 
nyhetsrapporteringens biokommunikativa kartografi alltmer mot den 
som beskrivs av Briggs och Hallins standardpolitikmodell. Amalgamet 
förstods i de sammanhangen som en fråga där politisk rationalitet och 
partsintressen var av stor betydelse. Samtidigt gjorde Tandvårdsskade-
förbundets stärkta ställning att samhällselit- och sociala rörelser-model-
lerna gled in i varandra. Förbundet och dess representanter kunde skild-
ras som folkliga underdogs i opposition mot ett tänkt etablissemang, 
men också som erkända och auktoritativa aktörer på amalgamområdet.
 Under det tidiga 1990-talet fattades som sagt beslut om att avveckla 
amalgamet av miljöskäl. Om än det skulle dröja ytterligare nästan 20 år 
innan ett totalt förbud låg för handen, hade den ambition om avveckling 
som uttryckts i LEK-utredningen nu blivit till faktiska politiska beslut. 
Vid ungefär samma tid upphörde de journalistiska helhetsgreppen om 
amalgamkontroversen. Mycket hände med amalgamfrågan under 1990-
talet, på många sätt var den mer levande än någonsin. Särskilda vården-
heter inrättades, Socialstyrelsen tillsatte ytterligare en expertutredning, 
Tandvårdsskadeförbundet hade fler medlemmar än någonsin och var 
 synnerligen aktiva, Forskningsrådsnämnden höll välbesökta och upp-
märksammade konferenser 1997–98, et cetera. Allt detta bevakades och 
omskrevs i pressen, liksom vissa nya forskningsrön och återkommande 
patientporträtt i kvällspressen. Det som försvann var inte tidningstexter 
som nämnde amalgam – som framgick i början av kapitlet var dessa 
tvärtom vanliga under hela 1990-talet – utan det var de tolkande ansat-
serna, där journalisten på eget bevåg tog grepp om frågan och försökte 
förstå den. En journalistdriven, aktivt berättelse- och sammanhangs-
skapande amalgamjournalistik gav i rikspressen vika för en händelse-
driven och reaktiv nyhetsjournalistisk vinkel på frågan. 
 En del av förklaringen till denna förändring var att andra diagnoser 
tog allt större plats. Elöverkänslighet var en av dem, kroniskt trötthets-
syndrom en annan. Särskilt den sistnämnda tilldrog sig enormt intresse 
under sent 1980- och tidigt 1990-tal, inte minst i form av just stort upp-

697 »Tänder i riksdagen«, Svenska Dagbladet, 15 oktober 1988, även citatet innan.



275

slagna fördjupningar, reportage- och artikelserier. Det förefaller nästan 
som om amalgamet blev ersatt. Intressant nog förekom amalgam flitigt 
även i dessa sammanhang, men då inte som huvudfråga utan som förkla-
ring till utbrändheten. Både Expressen och Svenska Dagbladet publice-
rade omfattande artikelserier betitlade »Den stora tröttheten«, där jour-
nalister intervjuade olika experter och försökte förstå fenomenet.698 
I  bägge serier återkom intervjupersonerna till amalgam och tungmetall-
belastning från kost och miljö som förklaring till åkomman.699 En annan 
del av förklaringen var att amalgamet rent fysiskt ersattes i allt högre 
grad. De nya materialen var inte heller fullt ut testade och förstådda, och 
de figurerade i flera larmrapporter om biverkningar och annat.
 Amalgam blev alltså dels till ett slags givet nyhetsintresse, ett forsk-
nings- och politikområde som det rapporterades om men inte längre 
grävdes på djupet i, dels till en referenspunkt i berättelser om efter-
följande omstridda diagnoser. Amalgamets och den orala galvanismens 
livscykel i rikspressen kan som sagt ses i ljuset av nyhetsjournalistikens 
förändringar under samma period. Den uppvisar också mer generella 
mönster för hur vetenskapsnära ämnen och kontroverser skildras i mass-
medier. Sociologen Anna Olofsson har studerat genteknikdebatter 
i  Dagens Dyheter. Hon analyserar i sin avhandling fyra på varandra 
 följande vågor av kontrovers k ring genteknik, som alla handlar om olika 
specifika frågor, men som alla uppvisar samma interna mönster, där en 
kritisk och konfliktiscensättande rapportering av nya frågeområden 
med tiden ersätts av en neutralare, mer vardaglig skildring.700 Monika 
Djerf Pierres studie över miljöjournalistiken i TV visar på ett liknande 
mönster, där övergången från vad hon benämner den kritiskt dokumen-

698 Svenska Dagbladet gav ut delar av sin serie i bokform: Den stora tröttheten.   
En artikelserie ur Svenska Dagbladet (Stockholm: Svenska Dagbladet Förlags AB, 
1991). Expressens serie bestod av följande artiklar: Jonas Sima, »Den stora 
tröttheten«, Expressen, 10 november 1991; idem., »Det är som att gå in i en vägg«, 
Expressen, 10 november 1991; idem., »’Förbjud amalgam’. Hockeystjärnan är 
säker: Kvicksivler gjorde mig sjuk«, Expressen, 10 november 1991; idem., »Kvinnor 
drabbas hårdast av nya sjukdomen«, Expressen, 11 november 1991; idem., »En ny 
människa utan amalgam«, Expressen, 13 november 1991; idem., »De pigga är 
onormala«, Expressen, 25 november 1991.

699 Erik Sidenbladh, »Kronisk trötthet – del av stort metallsyndrom«, Svenska 
Dagbladet, 09 april 1991; idem., »’Äntligen tar man oss på allvar’«, Svenska 
Dagbladet, 12 april 1991; Sima, »Förbjud amalgam«; idem., »En ny människa  
utan amalgam«.

700 Anna Olofsson, Waves of Controversy. Gene Technology in Dagens Nyheter 1973–96 
(Umeå: Umeå univeristet, 2002), 147–48.
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terande miljöjournalistiken till den populariserade miljöjournalistiken 
till stor del kännetecknas av just de kritiska och förklaringssökande 
 perspektivens minskade frekvens till förmån för de mer vardagliga.701 
Detta sker dock över betydligt längre tid än Olofssons vågor, och knyts 
till de mer generella trenderna inom journalistiken. Det är med andra 
ord fråga om samtidiga processer och trender på olika nivåer, och amal-
gamets mediala uppgång och fall kan ur det perspektivet ses som en våg 
av medicinsk-vetenskaplig kontrovers kring en omstridd diagnos, där 
nästa våg utgörs av elöverkänslighet eller utbrändhet. 

UPPLEVELSENS MEDIALA EPISTEMOLOGI:   
OM PATIENTER OCH LEGITIM KUNSKAP    
I PRESSENS AMALGAMBERÄTTELSE

Kontroversen om oral galvanism och amalgamsjuka präglades, precis 
som sina syskonfrågor elöverkänslighet, utbrändhet, mobilstrålning och 
sjuka hus av en grundläggande epistemologisk konflikt: där den ena 
sidan lade stor vikt vid patienters vittnesmål och egna upplevelser, samt 
särskilt den ackumulerade tyngden av mängder av samlade patient-
vittnen, ville den andra se objektiva data och säkra statistiska samband. 
Spänningen är klassisk i medicinhistorien, och representerar en närmast 
tidlös slitning mellan medicin för individen och medicin för kollek-
tivet.702 Inom 1960- och 70-talens sociala rörelser var den personliga upp-
levelsen och återberättandet av den någonting epistemologiskt värde-
fullt, ur vilket allmängiltig och viktig kunskap kunde utvinnas. Globalt 
har den feministiska rörelsen spelat en viktig roll för att sprida idén om 
den personliga erfarenheten som kunskapsbas, inte minst på hälsoområ-
det.703 Strategier för att genom så kallad conciousness-raising – att  samlas 
i grupp och dela med sig av erfarenheter och lärdomar – begreppslig- 
och synliggöra förtryck och specifikt kvinnliga erfarenheter, användes 
på 1970-talet av kvinnliga kontorsarbetare för att kartlägga förtryck på 
arbetsplatsen och hälsoeffekter av monotont rutinarbete.704 Mot slutet 
av 1970-talet och början av 1980-talet riktades samma instrument mot 

701 Djerf Pierre, Gröna nyheter, 334–39; Se även Olofsson, Waves of Controversy, 
23–24.

702  Collins och Pinch, Dr. Golem, 1–7.

703 Davis, The Making of Our Bodies, Ourselves; Briggs och Hallin, Making Health 
Public, 42.

704 Murphy, Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty, kap. 3.



277

risker med kemikalier, mögel och dålig ventilering i kontorsmiljön. Även 
från miljörörelsen spreds liknande idéer och praktiker; kartläggningen 
av risker relaterade till giftavfallsdumpning och andra miljörelaterade 
risker byggde också på enkäter och vad som har kallats för populär-
epidemiologi.705 Historikern Michelle Murphy, som studerat debatten 
om sjuka hus i USA, skiver: »While toxicology held bodies to be predict-
able and universializable, popular epidemiology allowed bodies to be 
diverse in their reaction to a common environment.«706 Inom såväl den 
feministiska rörelsen som miljörörelsen knöts produktionen av alterna-
tiv lekmannakunskap till ett kritiskt aktivistpatos, en kombination som 
också syntes hos patientorganisationer, inte minst HIV-/aidsrörelsen.707 
En avgörande skillnad i jämförelse med den på organiserade patienters 
upplevelser byggda kunskap som Söderfeldt har visat skapades vid det 
förra sekelskiftet, låg i den publika räckvidden och möjligheten att 
i  offentligheten förbigå medicinsk vetenskap och auktoritet.708 Veten-
skaplig bekräftelse var alltjämt eftersökt och viktigt, men i det sena 
1900-talet var den inte nödvändig för att kunskapen skulle kunna få stort 
genomslag, särskilt i medier.
 Gripande och engagerande berättelser om enskilda patienter kan med 
andra ord läsas som epistemologiskt viktiga inlägg i kontroversen. Även 
om de inte alltid innehåller explicita referenser till organisationer eller 
faktiska rörelser, faller de för det mesta under Briggs och Hallins sociala 
rörelser-modell. De porträtterar ofta ett »biocommunicable failure«, och 
får som effekt att »reporters collaborate (implicitly) with activists and 
researchers in providing alternative circuits for disseminating health 
information«.709 Där offentliga och biomedicinska institutioner har miss-
lyckats, går journalisten in och öppnar upp nya kommunikationsflöden. 
De porträtterade patienterna fungerar som producenter och spridare av 
kunskap, från en position utanför biomedicinens institutioner. 
 Porträtt av patienter och deras historier lade grunden till det offent-
liga intresset för amalgmfrågan: det var med Ann-Hjördis Larssons 
artiklar om Göte Hanemark och ytterligare en patient i Expressen som 

705 Brown, »Popular Epidemiology«.

706 Murphy, Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty, 96.

707 Epstein, Impure Science; idem., »Patient Groups and Health Movements«; Hess, 
»Medical Modernization«.

708 Söderfeldt, »The Truth Within«.

709 Briggs och Hallin, Making Health Public, 43.
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det började i april 1977, det som skulle få sitt definitiva genomslag i   okto-
ber samma år med Christer Faleijs intervju med Gunnar Wiklund 
i  Afton bladet. Kända patienter som Wiklund och Christer Garpenborg 
blev, tillsammans med en handfull andra sångare och idrottare återkom-
mande referenspunkter för den berättelse som berättades i pressen. 
Dessa kända patienter blev till ett slags experter i frågan: deras förkla-
ringar och  perspektiv lyftes fram och gavs tyngd, och de ombads ofta 
kommentera aktuell utveckling på området, till exempel publicerade 
utredningar, lagförslag, etcetera. Som i exemplet i bilden (fig. 13), där 
Gunnar  Wiklund kommenterar de riktlinjer som Socialstyrelsen 1988 
gav ut som en följd av LEK-utredningen.710

710 Wolfgang Hansson, »’Ofarligt’ amalgam förstörde hans liv«, Aftonbladet, 16 maj 1988.

Figur 13. Patienternas erfarenheter och perspektiv stod i fokus för kvällspressens rapportering  
om amalgamet. De figurerade också i ett slags kommenterande expertroll – särskilt de som, likt  
Gunnar Wiklund på bilden, var kända för läsarna sedan innan. Aftonbladet 16 maj 1988.
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 Den enskilda patientens berättelse var ett konstant inslag i kvälls-
pressens oral galvanism- och amalgamrapportering under hela perioden. 
Samtidigt var den här typen av artiklar i det närmaste helt frånvarande 
i  de två dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I de säll-
synta fall då människor som led av de associerade sjukdomarna förekom 
i dagspressen gjorde de det som representanter för patientkollektivet och 
som kontrahenter i kontroversen.711 Det var frågan i stort som stod i  fokus, 
och inte som i kvällstidningarna den drabbade personen själv. Det här är 
en av de tydligaste skiljelinjerna mellan de studerade tidningarna, och 
det är i sig inget nytt fynd: att dagspressen vinklar på sakfrågor och 
kvällspressen på personer är väl etablerat.712 Mindre utforskat är hur detta 
speglar och påverkar vetenskapliga och medicinska kontroverser. 
 I standardberättelsen var patienten en aktiv och engagerad person. 
Likt kändispatienterna Wiklund och Garpenborg hade denne ofta 
många järn i elden, inte sällan eget företag eller verksamhet, alternativt 
heltidsjobb parat med stort ansvar för familjen (om det var en kvinna; 
barn och familj kopplades aldrig samman med de manliga patienterna). 
Till detta fogades ibland också att personen motionerade mycket och 
hade ett rikt socialt liv. Ofta beskrevs en tålighet och en psykisk mot-
ståndskraft som fungerade som ett slags motberättelse till bilden av 
sjukdomen som orsakad av stress eller psykiska trauman: »Jag visste 
redan då att jag inte tillhör de människor som stressar upp sig«, sa en 
kvinna till Afton bladets (bilagan Hälsobladet) reporter.713 Beslutsam-
heten och tuffheten gick sedan igen i beskrivningarna av hur patien-
terna vägrat ge upp och i  stället kämpat för att bli friska och få hjälp. 
 När det gäller hur besvären börjat fanns några typiska scener. Den 
vanligaste var att de uppträtt i samband med att personen varit hos tand-
läkaren och satt in lagningar. För de kvinnliga intervjuobjekten var även 
barnafödande eller återgång till arbete efter barnafödande ett typiskt 
scenario. I nästan samtliga fall beskrevs symptomuppträdandet som 
överraskande, dock inte nödvändigtvis plötsligt. Det kunde komma smy-
gande, men beskrevs som överraskande i termer av att personen sällan 
varit sjuk tidigare. Symptomen som beskrevs var många, och bilden 
skiljde sig åt för varje patient, men generellt rörde det sig om sådant som 

711 Se t.ex. Ola Säll, »Fullt gräl om amalgam-sjukan«, Svenska Dagbladet, 23 juni 
1985.

712 Engblom m.fl., Den svenska pressens historia 4, 43.

713 Susanna Öhrman, »Starkare och friskare utan amalgam«, Aftonbladet, 23 augusti 
1989.
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trötthet, andningsbesvär, dim- och dubbelsyn, koncentrationssvårig-
heter, värk, tarmbesvär och en tung känsla i benen. 
 Mötet med vården skildrades nästan uteslutande som en negativ upp-
levelse. Genomgående beskrevs hur patienten bollats mellan olika läkare 
och vårdinstanser och hur ingen lyckades ställa diagnos och förklara vad 
som var fel, men också hur de diagnoser som ställts uppfattats som krän-
kande och förnedrande. Återkommande användes formuleringar som 
»psykstämplad«, »de kallade mig inbillningssjuk«, och så vidare för att 
markera att en förklaring som pekar ut psykiska faktorer inte kunde 
accepteras, att den sågs som ett förnedrande sätt att avvisa patientens 
klagomål. Inte sällan framställdes den psykiatriska diagnosen som ett 
slags tvångsmedel, som patienten upplevt sig tvingad att acceptera för 
att få tillgång till sjukpenning och vård. 
 I de flesta berättelser fanns också en vändpunkt, ett tillfälle då patien-
ten slutligen förstått vad hens lidande berott på. Att via tips eller av en 
slump ha fått komma till »rätt« tandläkare eller läkare var ett vanligt sätt 
på vilket detta skedde. Ett annat var via medierna. I många berättelser 
var det efter att ha hört eller läst om amalgam och kvicksilver i TV, radio 
eller tidningar som patienterna började tolka sina besvär på det sättet, 
och själva sökte upp tandläkare och andra som kunde hjälpa dem. Åter-
kommande i detta skede var inte bara hur hälsotillståndet gradvis för-
bättrades, utan även hur patienten äntligen kände sig lyssnad på.
 Den genomsnittliga patientberättelsen innehöll slutligen ett slags 
comeback: »Nu känner jag mig som Tarzan« sa Wiklund till Aftonbladet 
1984, i samband med hovrättsförhandlingarna i Stockholm om Stenug-
sundsmålet.714 När Garpenborg återvände till löparbanan och vann 
SM-guld 1982, skrev sportsidorna om vad som beskrevs som hans mira-
kulösa tillfrisknande efter att ha bytt plomberna i munnen. Här hand-
lade det om kända personer, med karriärer som redan följdes av många 
svenskar, och vars comeback efter sjukdomen blev tacksamma historier 
att berätta i pressen. Comeback-temat var dock lika vanligt i porträtt av 
patienter som inte var kända. Här två exempel ur Aftonbladet 1989: »När 
[patient] mådde som sämst kunde hon inte ens kamma håret själv. 
 Hennes händer var förvärkta av reumatism. Nu spelar hon fiol.« »[Patient]
var så yr att han inte kunde stå på skidor på plan mark. Ett år senare åkte 
han slalom.«715

714 Leif Andersson, »’Nu känner jag mig som Tarzan’«, Aftonbladet, 9 maj 1984.

715 Båda citaten från Maria Torshall, »Han sanerar en miljökatastrof«, Aftonbladet,  
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 I patientberättelserna framträder flera av kontroversens nyckelement: 
här finns lekmannaexperten och den aktive patienten, liksom bilden av 
den lilla människan mot den stora staten. Journalistiskt linjerar de här 
berättelserna med kvällspressens dokumenterade personfokus, och med 
det gransknings- och vakthundsideal som präglat svensk aktualitets-
journalistik sedan 1960-talet.716 När det gäller kontroverser av detta slag, 
får den här typen av berättande dessutom till följd att kontroversens 
grundläggande epistemologiska dimension – tolkningen av patienters 
(enskilt och i kollektiv) upplevelser av sjukdom och tillfrisknande – 
belyses och kopplas till den sociala strukturens maktdimension. 
 De organiserade patienterna uttryckte ofta hur det de upplevde som 
 vårdens, experternas och samhällets oförmåga eller ovilja att ta hand om 
dem gjort att de tvingats agera på egen hand. Tandvårdsskadeförbundets 
berättelse om den egna tillkomsten och verksamheten centrerades 
 frekvent kring detta. Förbundet hade bildats för att ingen hjälpte dem, 
och vid sidan av offentlig debatt, politisk påverkan och kunskaps-
produktion var en av förbundets viktigaste funktioner enligt dem själva 
att ge patienterna möjligheter att hjälpa sig själva. Pressberättelsen om 
den tandvårdsskadade innehöll också ett sådant element: den aktive 
patienten som »[t]ill slut blir […] sin egen läkare, psykolog, kurator och 
advokat«, och vars kämpaglöd, personliga styrka och beslutsamhet blev 
nyckeln till att kunna tillfriskna.717  
 I många fall, inte minst de redan kända som Wiklund och Garpen-
borg, eller den senare mångåriga Tandvårdsskadeförbundet-ordföranden 
Margaretha Molius, kom engagemanget och den ansamlade kunskapen 
också att omvandlas till engagemang för andra och för själva saken. Även 
andra mindre kända patienter uttryckte en vilja att hjälpa andra, inte 
minst genom att träda fram i offentligheten. Den mediala patientens 
egna erfarenheter knöts i och med detta till den större frågan, på ett sätt 
som pekade ut alternativa biokommunikativa kopplingar och hierarkier, 
där patienter hade en röst i det offentliga rummet och kunde fungera 
som legitima kunskapsaktörer och uttolkare av fenomenet. Den egna 
erfarenheten, patientens inre upplevelse, gavs i och med detta en episte-
mologisk status, liknande den som annorstädes uttryckts av amalgam-
kritiska forskare och företrädare. Till sin själva form gestaltade dessa 

6 december 1989.

716 Djerf Pierre och Weibull, Spegla, granska, tolka.

717 Lundberg, »Det känns som att alltid ha ett batteri i munnen«.
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berättelser ett epistemologiskt argument och betraktelsesätt som satte 
individens upplevelse och det personliga vittnesmålet i centrum, och 
kopplade samman det med motståndet mot auktoriteter och etablerad 
medicinsk expertis: »Tro på dina egna lösningar av problemen även om 
andra inte håller med dig. Tolka dina egna signaler och se sambanden. 
Framför allt – var stark! En dag ordnar det sig«, som en patient uttryckte 
det i en intervju med Aftonbladet 1988.718 Patienterna och de amalgam-
kritiska forskarna och experterna gav explicit uttryck för denna stånd-
punkt i intervjuer med pressen. 
 Journalistiken återgav inte bara det här argumentet, den medskapade 
det; genom hur berättelserna var uppbyggda, genom vilka citat som val-
des och hur artiklar bildsattes och i den redaktionella texten. Patienter-
nas upplevelser och vittnesmål framstod som ett slags förståelse-ankare, 
det enda säkra i ett hav av osäkerhet: »Om oral galvanism verkligen kan 
orsaka värk, yrsel, dubbelseende och depressioner tvistar läkarvetenska-
pen om. Men en sak är säker: Christer Garpenborg har börjat må bättre 
sedan hans tänder börjat behandlas« skrev Expressens Tommy  Schönstedt 
i artikeln om sprintstjärnans sjukdom 1981.719 

JOURNALISTISKA STÄLLNINGSTAGANDEN  
OCH POSITIONERINGAR

Jag har hittills framställt journalistiken som en enhetlig, kollektiv och 
lite vag aktör, för att understryka att journalisterna ingick i större sam-
manhang och strukturer. Samtidigt är det viktigt att poängtera att också 
enskilda journalister spelade roll; hur de tog sig an och engagerade sig 
i  frågan, och hur de reproducerade och medskapade kontroversens soci-
ala och epistemologiska dimensioner. »Många, som för dyra pengar begärt 
och fått nya fyllningar, berättar om dramatiska förändringar«, skrev 
Aftonbladets Gunnar Rosell i spalten »Medicinmåndagar«  som maren 
1985, i en text som inletts med konstaterandet att en oerhörd mängd brev 
inkommit till redaktionen från »människor som anser sig illa behand-
lade, ofta också djupt kränkta, av både läkare och tand läkare«.720 Rosell 
fortsatte: »Placeboeffekt, replikerar läkarna. […] Jag har svårt att tro på 
sådana tvärsäkra påståenden.« Patienternas vittnesmål, i synnerhet själva 

718 Annika Sundbaum-Melin, »Monica har mått dåligt sen schlagerfestivalen«, 
Aftonbladet, 23 mars 1988.

719 Schönstedt, »Sprinterstjärnan som blev ett vrak«.

720 Gunnar Rosell, »’Läkaren kallade mig tokkärring’«, Aftonbladet, 10 juni 1985.
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mängden av dem, figurerade som grunden för kunskap och för antagan-
det att det åtminstone måste ligga någon sanning bakom det hela. Det 
var det ena kunskapsfundamentet i Rosells text. Det andra var ett slags 
historisk erfarenhet, som låg till grund för en skeptisk hållning gentemot 
tvärsäkerhet: »Den medicinska historien ger också allt för många besked 
om hur hypoteser, som senare bekräftats, har blivit föremål för etablisse-
mangets spott och spe« skrev Rosell, varpå han i ett stycke redogjorde för 
historien om Ignatius Semmelwiess. 
 Svenska Dagbladets Anita Lagercrantz-Ohlin skrev under vinjetten 
»Antecknat« för tidningens »I dag«-sida. Hon kom under andra halvan av 
1980-talet att skriva en hel del om elöverkänslighet och småningom även 
betrakta sig själv som elöverkänslig. På hösten 1985 gjorde hon vid två 
tillfällen intervjuer med amalgamkritiker, den norske tandläkaren Björn 
Oppedal respektive Uppsalagruppens Kicks de Wahl. Redaktionen fick 
många brevsvar om detta, från patienter och tandläkare. I ett svar till de 
tandläkare som var kritiska till hur Lagercrantz-Ohlin framställt saken 
svarade hon att:

Flera av de tandläkare som hörde av sig menade att både NIOM och 
Ivar Mjör […] är världsberömda. Det säger en del om tron på auktoriteter. 
De här auktoriteterna liksom våra egna på socialstyrelsen har alltid stora 
möjligheter att framföra sina åsikter i massmedia. Enligt min åsikt 
bjuder journalistens ansvar att rapportera även om hur vanliga 
människor reagerar.721

För Lagercrantz-Ohlin var det en fråga om balans och social makt, om 
att låta de utan röst komma till tals, och att granska auktoriteter. 
 Ett liknande journalistiskt patos kom till uttryck i Maria Torshalls 
granskande artikelserie »Lagning som skadar«, publicerad i Aftonbladet 
den 4–8 december 1989.722 På tidningens framsida den 4 december syntes 
en kvinna liggandes i en tandläkarstol, medan en tandläkare arbetade 
i  hennes mun. Rubriken »Giftet i dina tänder« följdes av underrubriken 
»Aftonbladet granskar det farliga kvicksilvret« och texten:    
  

721 Bernt Lantz och Anita Lagercrantz-Ohlin, »Amalgamet, journalisten och 
ansvaret«, Svenska Dagbladet, 17 november 1985.

722 Maria Torshall, »I våra munnar: tonvis med gift«, Aftonbladet, 4 december 1989; 
idem., »Tystad av socialstyrelsen«, Aftonbladet, 5 december 1989; idem., »Han 
sanerar en miljökatastrof«; idem., »Socialstyrelsen svänger«, Aftonbladet,   
7 december 1989; idem., »Förgiftad och förödmjukad!«, Aftonbladet,   
8 december 1989.
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Unga, friska människor blir plötsligt och oförklarligt svårt sjuka. 
Diagnosen skiftar: ibland MS, ibland astma, ibland ledgångsreumatism. 
Men hundratals av dessa »obotligt sjuka« har blivit friska av en enda 
åtgärd: deras tandfyllningar med amalgam har plockats bort.723

Den omfattande serien bestod av intervjuer med tongivande aktörer 
(forskare, tandläkare, myndighetspersoner, en journalist), ett antal 
patientporträtt, en faktaruta, återgivna läsarbrev samt en samman-
fattande text. I denna angav Torshall det grundläggande problemet: 
kvicksilver var giftigt i miljön och ändå hade människor det i tänderna; 
många svårt sjuka blev friska efter att amalgamet tagits bort; Social-
styrelsen tycktes ha ändrat inställning, men ändå fick patienterna ingen 
hjälp.724 Den bild av amalgamet som målades i serien var bilden av en 
förgiftningskatastrof som genom myndigheters och experters okunnig-
het och envishet drabbat oskyldiga människor. Till historien hör hur 
forskaren Mats Hanson och journalisten Barbro Jöberger tystats av sina 
respektive arbetsplatser, men ändå sett sig tvungna att fortsätta kämpa. 
Dessa blev, tillsammans med tandläkaren som sanerade sina patienter 
från vad han själv kallade »en miljökatastrof«725 i deras munnar, till histo-
riens hjältar. Socialstyrelsens nye generaldirektör Claes Örtendahl fick 
representera ett svikande samhälle som – i en talande formulering som 
anspelar på att man haft kännedom om något som man inte velat 
erkänna – »[nu medger] att tandfyllningarna kan utlösa kvicksilver, att 
de kan orsaka förgiftning – och att patienterna som drabbats ofta 
behandlats fel«.726 Torshall ställde tuffa frågor som ytterligare underströk 
synen på myndigheten och frågans dynamik: »Kan du lova dessa  patienter 

723 Torshall, »I våra munnar: tonvis med gift«.

724 Ibid.

725 Idem., »Han sanerar en miljökatastrof«.

726 Idem., »Socialstyrelsen svänger«.

Figur 14. Artikelserien »Lagning som skadar« av Maria Torshall publicerades i Aftonbladet  
i december 1989. Utsnitt ur Aftonbladet 8 december 1989.
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en upprättelse i efterhand?«, och »Är det inte så att socialstyrelsen på ett 
snyggt sätt försöker komma bort från amalgamet utan att behöva 
erkänna att det är farligt?« 
 I en kommentar tillfogad seriens avslutande del skrev Torshall: »Vem 
bestämmer om du har ont? Svaret är så självklart att frågan inte borde 
behöva ställas. Ändå fortsätter tandläkare, läkare och forskare att vifta 
bort svårt sjuka människor som inbillningssjuka.«727 Rubriken var »Kan 
alla dess sjuka människor ha fel?« Patienternas upplevelser var, enligt 
texterna själva, upprinnelsen till den journalistiska impulsen att under-
söka fenomenet. I den historia som berättades var det också kring dem 
som striden stod. Frågan om den egna upplevelsen som grund för legi-
tim kunskap kom samtidigt att handla om individens rätt att själv tolka 
och använda sin upplevelse, i opposition mot byråkratisk vård och 
expertis. 
 Rosell, Lagercrantz-Ohlin och Torshall är exempel på journalister som 
var uttryckliga i sitt ställningstagande i amalgamfrågan, något de var 
ganska ensamma om. Under den undersökta perioden var det ingen 
journalist som kategoriskt tog ställning för amalgamet på det sätt de 
ovan nämnda tog ställning emot det. Exemplen på journalister som 
uttrycker ens en försiktig skepsis inför anklagelserna mot amalgamet är 
få, och de dyker inte upp förrän sent på 1990-talet. Det är dock påtagligt 
hur journalistiken över lag i de studerade tidningarna under hela perio-
den – särskilt under 1980-talet och 1990-talets första hälft – intog den 
här positionen som den lilla människans röst gentemot staten och sam-
hället. Detta gällde även i dagstidningarna, där den typen av human 
interest-orienterade patientberättelser som var så vanliga i kvällspressen 
egentligen aldrig förekom. Representanter för Socialstyrelsen och andra 
inblandade samhällsinstanser fick regelmässigt konfrontativa motfrågor 
på ett sätt som amalgammotståndare aldrig fick, vare sig de var politiker, 
kliniskt verksamma, forskare eller representanter för Tandvårdsskade-
förbundet. I dagstidningarna var kontroversens epistemologiska dimen-
sion närvarande på ett annorlunda sätt jämfört med kvällstidningarna: 
här förekom patienternas upplevelser som regel inte i form av enskilda 
fall, utan snarare i aggregerad form. De personer som intervjuades repre-
senterade inte i första hand sig själva utan ett större patientkollektiv. 
Den egna upplevelsen fungerade även här som legitim grund för kun-
skapsproduktion och -spridning, men bara om den kunde multipliceras 

727 Idem., »Förgiftad och förödmjukad!«
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och göras relevant för tillräckligt många för att kunna uppfattas som ett 
legitimt samhällsintresse. 
 Journalistiken blev alltså inte bara en arena där kontroversens aktörer 
kunde beredas olika mycket plats att uttrycka sina uppfattningar; den 
fungerade som en aktör i sig själv. Genom de sätt på vilka amalgamet 
och kontroversen kring det porträtterades och tolkades i rikspressen för-
stärktes och förändrades nyckeldimensioner hos kontroversen. Dess 
sociala och institutionella dimensioner sattes i spel genom berättelsens 
inramning i termer av enskilda maktlösa patienter i kläm i den stora 
samhällsapparaten. Vetenskapliga gränsdragningar aktualiserades och 
förhandlades i beskrivningar av de olika sidornas experter och deras 
 respektive kompetenser och bakgrunder. 

LÄSAREN-PATIENTEN SOM KONSUMENT:   
AMALGAMJOURNALISTIKEN I DEN   
POPULARI SERADE NYHETSJOURNALISTIKENS TID

I början av 1980-talet befann sig den svenska dagspressen i ekonomisk 
kris.728 Framemot mitten av decenniet vände trenden: annonsintäkter 
och upplagor vände åter uppåt.729 För kvällstidningarnas del efter lyck-
ade satsningar på flertalet bilagor vilka i konkurrens med etablerad 
veckopress skulle öka tidningarnas upplagor.730 Både Aftonbladets och 
Expressens söndagsbilagor introducerades vid denna tid. Dessa var till 
både innehåll och ton på redan etablerat veckotidningsmanér kraftigt 
livsstils- och konsumentinriktade, och de beredde gott om plats åt 
hälso nyheter och -tips. I Aftonbladets söndagsbilaga Söndagsbladet, 
grundad 1984, förekom enstaka artiklar om amalgam, och här anas en ny 
ton. Som ackompanjemang till Ingegerd Ekstrands flersidiga jobb om 
amalgamkontroversen i december 1985, där hon på sedvanligt sätt inter-
vjuade socialstyrelse och forskare, fanns dels en uppräkning av vanliga 
symtom – »Pricka av dina egna […]. Har du många, kan det betyda att du 
är kvicksilverförgiftad.«731 – och dels en faktaruta med rubriken »Så 
 tacklar du läkaren«.732 Det här direkta »du«-tilltalet gjorde läsaren till en 

728 Engblom m.fl., Den svenska pressens historia 4, 287–88.

729 Ibid., 301.

730 Ibid., 342.

731 Ekstrand, »Vad händer i våra munnar?«

732 Idem., »Socialstyrelsens generaldirektör Majbritt Sandlund: Vi bör ta  
människors oro på allvar«.
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aktiv part, en aktiv patient, på ett sätt som var nytt för amalgamfrågan 
i   pressen. 
 Aftonbladet lanserade onsdagsbilagan Hälsobladet 1986. Som första 
redaktör stod Amelia Adamo, tidningens featurechef och hjärnan 
bakom det framgångsrika Söndagsbladet. Adamo hade samma år (1986) 
vunnit Stora journalistpriset i kategorin dagspress, för att hon i Söndags-
bladet »på ett lyckosamt sätt förmått förena det bästa ur vecko- och 
kvällspress«.733 Amalgam var ett återkommande ämne under 1980-talets 
sista år i Hälsobladet, och här kom livsstils- och konsumentinramningen 
att utvecklas ännu mer. Nyhetsstoffet bestod av personcentrerade repor-
tage och intervjuer med patienter och de tandläkare och läkare som 
hjälpte dem. Nya forskningsrön eller lovande behandlingar beskrevs 
i  texter och  rubriker med ett tydligt du-tilltal, vinklat som ett slags 
hjälp-till-självhjälp-manual. En nyhet om att Uppsalagruppen fått tre 
miljoner av  Crafoordfonden för att köpa in en ny apparat för blodanalys 
fick rubriken »Förgiftad? Nu finns det hopp för dig«.734 En faktaruta bar 
överskriften »Det här ska du akta dig för«. Andra gånger var konsument-
upp lysningsambitionen hela motivet för artikeln. En helsida av Tippi 
Engström, med rubriken »Välj rätt tandläkare«, var i princip en kopia av 
Tandvårdsskadeförbundets råd och tips till medlemmar inför amalgam-
sanering.735 Den läsare som tilltalades var en medveten hälsokonsument, 
hälsa var ett individuellt val. 
 Under 1989 döptes Hälsobladet om till Aftonbladet Hälsa. Konsument-
tilltalet var fortsatt grunden i bilagans profil. Det letade sig också in i 
kvällstidningarnas huvudupplagor och deras sätt att skriva om amalgam 
och tänder. Berättelser om människor som blivit sjuka av amalgam eller 
andra tandlagningsmaterial kom under 1990-talet alltmer att förmedla 
en biokommunikativ patient-konsumentmodell, där en upplyst patient 
som handlar rationellt och i eget intresse skulle få reda på fakta om olika 
alternativ för att sedan kunna ta ställning. Denna förskjutning fick 
också till följd att tidigare dominerande modeller – främst sociala rörel-
ser-modellen och andra som sorteras in under offentlighetsmodellerna 
– trädde tillbaka. I reportage om patienter som blivit sjuka av tandlag-

733 »Underhållningsjournalistiken [sic!] renässans. Vinnare av Dagspress 1986«,  
Stora journalistpriset, åtkomstdatum 14 oktober 2021, https://www.storajourna-
listpriset.se/bidrag/underhallningsjournalistiken-renassans.

734 Ingegerd Ekstrand, »Förgiftad? Nu finns det hopp för dig«, Aftonbladet,   
11 november 1987.

735 Engström, »Välj rätt tandläkare«.
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Figur 15. Journalistiken i Aftonbladets bilaga Hälsobladet riktades direkt till läsaren.  
Med ett direkt »du«-tilltal och vanligt förekommande »itps & trix«, gjordes hälsa till en fråga   
om valfrihet och individuell livsstil. 
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ningsmaterial, eller som blivit friska av att ta bort det, var samhället mer 
eller mindre försvunnet. Liksom miljöjournalistiken och nyhetsjourna-
listiken i stort, gick amalgamjournalistiken åt ett mer populärt präglat 
håll under 1990-talet.

SLUTSATSER

Amalgamet och den orala galvanismen genomgick en sorts medial livs-
cykel i rikspressens rapportering under perioden sent 1970-tal till tidigt 
1990-tal. Till en början var det en nyhet, en händelse: tandvården, sjuk-
vården och samhället anklagades för att ha förgiftat delar av befolkningen. 
Pressen rapporterade om denna anklagelse, och började sam tidigt att 
utforska den som ett kunskapsproblem: vad vet vi om detta, stämmer 
anklagelserna? Etablerade kunskaps- och samhällsaktörer som forskare, 
politiker och vetenskapliga representanter för Socialstyrelsen, utfrågades 
och ställdes mot väggen. Ett journalistiskt ideal om granskning av makten 
och att dra fram orättvisor i ljuset mötte en biokommunikativ offentlig-
hetsmodell, där sociala rörelser och samhälleliga  intres sen var de som satte 
kunskap i rörelse och utgjorde grunden för kunskapens tillblivelse och 
legitimering. 
 Under det tidiga 1980-talet skärptes tonen i kontroversen. Patient-
organisationen växte, rättsliga instanser involverades, amalgamet kom 
i  fokus och ett växande antal forskare – Hanson framför allt – klev fram 
som vetenskapliga förgrundsfigurer för amalgammotståndet. Även 
i  rikspressen kom förståelsen av frågan som just en konflikt att dominera 
vid samma tid. Det journalistiska drivet att granska makten och ställa sig 
på den lilla människans sida blev på sina håll ännu starkare. En handfull 
journalister tog uttryckligen ställning för de drabbade patienterna, men 
även bland de som inte gjorde det märktes en genomgående mer kritisk 
hållning gentemot myndigheter och etablerad expertis jämfört med 
patienterna och de amalgamkritiska forskarna. Samtidigt märktes också 
ett ökat fokus på att sammanfatta och tolka kontroversen åt läsaren. 
 Utöver att ge aktörer plats att uttala sig och sina ståndpunkter, kom ini-
tiativet och problemformuleringen allt oftare från journalisterna själva. 
Inom ramen för amalgamkontroversen blev en generell förändring 
i  nyhetsjournalistikens historia, från granskning till tolkning och mot ett 
mer redigerat och rekonstruerande berättande, alltså synlig. I detta sam-
manhang blev den biokommunikativa offentlighetsmodellen än mer 
 framträdande. Medicinsk kunskap handlade om motstående sociala 
intressen, om rättigheter, samhällsstruktur och makt. Mer specifikt var 
det sociala rörelser–modellen som dominerade, där de organiserade 



290

 patienterna och deras allierade stod för en alternativ biokommunika-
bilitet.
 Kontroversen blåste knappast över efter LEK-utredningens rekom-
mendationer och det tidiga 1990-talets politiska avvecklingsbeslut. På 
många sätt blev kontroversen i stället än djupare och tydligare. Inte 
 heller i  rikspressens spalter slutade man att skildra kontroversen som 
konflikt. Lite tillspetsat kan det dock sägas att det tidningsjournalis-
terna slutade med var att tolka den. Amalgam genererade ett stadigt 
flöde av nyhetsartiklar i de fyra studerade tidningarna under 1990-talet, 
men dessa var generellt av en neutralare, mer refererande karaktär. 
Amalgamet hade blivit ett etablerat nyhetsområde, men det var inte 
längre ett område för djupgående analys och för journalistikens försök 
att begripliggöra och tolka samhället. Biokommunikativt stod sig offent-
lighetsmodellen även under denna fas, men tyngdpunkten förflyttades 
mot en mer samhälls elit-präglad modell, som blandades in med den 
sociala rörelser- modell som dominerat. Många av aktörerna var desamma, 
men i och med Tandvårdsskadeförbundets allt starkare ställning och att 
amalgamet nu uppfattades som mer av en reguljär politisk fråga, skildra-
des debatten alltmer i termer av etablerade samhällsintressen och deras 
 viljor. Samtidigt kom nyare omstridda diagnoser, till exempel elöver-
känslighet och utbrändhet, att överta amalgamets plats som laddad och 
kontroversiell företeelse för vilken journalistiken sökte djupare för-
ståelse och sammanhang.
 Parallellt med denna cykel levde amalgamet också andra liv. I rappor-
teringen kring nya forskningsrön, som också blev ett nyhetsintresse 
i  och med att kontroversen i sig blev det, dominerade den bioauktorita-
tiva kommunikationsmodellen, inte minst då det gällde rön som på ett 
eller annat sätt kunde antas stärka tesen om amalgamets farlighet. Det 
var i dessa sammanhang forskare och vetenskapliga auktoriteter som 
både berättade vad de senaste studierna kommit fram till och vilka even-
tuella implikationer detta hade för patienter eller för frågan i stort. 
I  denna typ av texter framträdde genom hela perioden bilden av ett kun-
skapsproblem, men det var inte som under den inledande och den tol-
kande fasen i första hand journalisterna själva som stod för frågeställ-
ningar och som försökte fylla kunskapsluckorna. 
 Den enskilde patientens berättelse var ett konstant och påtagligt ele-
ment i amalgamets närvaro i kvällspressen. I Aftonbladet och Expressen 
var det den avbildade och namngivna patienten som stod i centrum 
genom hela perioden. Utöver att passa in i dessa tidningars redan väl-
kända och etablerade inriktning på human interest-vinklad journalistik, 
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synliggjorde och formade denna typ av artiklar amalgamkontroversens 
fundamentala epistemologiska dimension. Individuella patienters 
erfarenheter och upplevelser var vad kontroversen i grunden handlade 
om. Det handlade om i vilken grad dessa kunde utgöra grund för legitim 
kunskap om sjukdom och medicin, men det handlade också om vem 
som hade rätten att tolka och uttyda dem. Dessa två aspekter var intimt 
sammanbundna med varandra: kunskap om sjukdomen och dess orsaker 
hängde ihop med individens sjukdomsupplevelse och med dennes rela-
tion till samhälle, vetenskap och medicin. 
 I kvällspressens porträtt av patienters sjukdomshistorier frammana-
des biokommunikativa kartografier, existerande såväl som tänkbara. 
I  skildringar av hur sjukvård och medicinsk expertis misslyckats med 
att förstå sjukdomen, pekades problemet ut som ett biokommunikativt 
problem. Kunskap rörde sig inte genom systemet som det var tänkt: de 
läkare och andra som mött patienterna under deras ofta långvariga rund-
vandringar i sjukvårdssystemen antogs antingen inte ha nåtts av rätt 
forskning, eller så hade de missförstått den, av motvilja eller av oför-
måga. Dessutom hade patienternas egna kunskaper inte tagits till vara. 
Patienten hävdade sin rätt att bli trodd, inte bara vad gällde de egna sjuk-
domsupplevelserna och -erfarenheterna, utan också i termer av sjuk-
domens biomedicinska orsaker. Här överlagrades en biokommunikativ 
kartografi ovanpå en social dito: kunskap och kunskapscirkulation 
hängde samman med patientens ställning som medborgare och rätt till 
en egen röst och delaktighet i vården. 
 Journalister och patienter öppnade i dessa artiklar tillsammans upp 
biokommunikativa utrymmen, i vilka patienterna kunde ges epistemisk 
legitimitet och etablera ett slags erfarenhets- och sunt förnuft-baserad 
expertis.736 Under den studerade perioden gäller för såväl den eterburna 
miljöjournalistiken737 som för nyhets- och aktualitetsjournalistiken 
i  stort, att enskilda medborgare såväl som journalisterna själva i allt 
högre grad klev fram som centrala subjekt och utgångspunkter för 
journa listiskt berättande, och som legitima experter på de frågor som 
berördes. 738 Exemplet amalgamkontroversen i rikspressen visar att så 
också skedde på medicinens område, därtill också att detta blir särskilt 

736 Briggs och Hallin, Making Health Public, 46.

737 Djerf Pierre, Gröna nyheter; Hermansson, Det återvunna folkhemmet.

738 Djerf Pierre, Gröna nyheter; Hermansson, Det återvunna folkhemmet; Djerf Pierre 
och Weibull, Spegla, granska, tolka; Ekecrantz och Olsson, Det redigerade 
samhället.
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betydelsebärande när det kommer till just medicinsk-vetenskapliga 
kontroverser. I dessa är det nämligen just dessa individuella medborgares 
liv, erfarenheter och kroppsliga existens som är föremål för både kon-
flikt och rapportering, varför de biokommunikativa utrymmen som via 
medierna öppnas upp för individen och där denne kan inta rollen som 
medial kunskapskälla, på ett grundläggande sätt berör och medskapar 
både samhällets och medicinens epistemologiska grundvalar.
 Från slutet av 1980-talet kom kvällstidningarnas rapportering kring 
amalgamet att präglas av ett alltmer servicejournalistiskt ideal. Service- 
och konsumentjournalistik var väl etablerade genrer, som under den här 
perioden alltmer kom att prägla även den generella nyhetsrappor-
teringen. Läsaren tilltalades som kund och syftet med journalistiken 
blev att förse läsaren med information för att denne skulle kunna fatta 
välgrundade val på olika marknader. En patient-konsumentmodell för 
biokommunikativitet frammanades, där samhället i stort sett skrevs 
bort från kartan, och där patienten inte längre stod för den kunskap som 
skulle cirkuleras. I dessa artiklar var det patientens relation till tand-
läkare, läkare och forskning som stod i centrum, liksom patientens för-
måga och förutsättningar att göra egna val i relation till sin hälsa, men 
den dominerande rösten var journalistens. Den här journalistiken upp-
stod i mötet mellan kvällstidningarnas patient-centrerade medicinjour-
nalistik, den populära nyhetsjournalistiska regimen och den nya synen 
på patienten som kund. Patient-konsument-biokommunikabilitet, 
menar Briggs och Hallin, är en modell som har komplexa rötter i både 
social aktivism och ökad dominans för marknadstänkande och ekono-
mistisk världsbild, något som illustreras väl av utvecklingen på amalgam-
journalistikens område.739 

739 Briggs och Hallin, Making Health Public, 42.
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Avslutning
Jag har i den här avhandlingen studerat den svenska amalgamkontrover-
sen som ett fenomen som skär genom medicin-, vetenskaps- och miljö-
historien. Amalgamkontroversen var (och är) en medicinsk-vetenskaplig 
offentlig kontrovers som i grunden kretsade kring diagnosticerandet av 
en specifik sorts sjuklighet, en sjuklighet bestående av symptom som ofta 
betecknats som diffusa, subjektiva eller svårmätbara. Historien om den 
här sortens offentliga medicinsk-vetenskapliga kontroverser är i flera 
avseenden en förhållandevis kort historia, som hänger samman med 
framväxten av sociala rörelser samt miljö- och teknologiska risker under 
det sena 1900-talet. Historien om hur den medicinska vetenskapen han-
terat de svårmätbara symptomen är i det sammanhanget längre, och 
sträcker sig från det sena 1800-talets neurasteni och genom 1900-talets 
diskurser om neuroser, stress och andra dylika sjukdomskategorier.  
 Att tala om amalgamkontroversen på det här sättet, i bestämd form 
singular, riskerar att dölja dess komplexitet och heterogenitet: hur det 
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under den studerade perioden skedde flera perspektivskiften och 
omkastningar av frågeställningar och konfliktlinjer. Jag har i avhand-
lingen visat på just denna komplexitet och vikten av att förstå amalgam-
kontroversen som bestående av flera sammanflätade historiska processer. 
Samtidigt är det en viktig poäng i sig att tala om kontroversen just precis 
så. När amalgamkontroversen omnämns i bestämd form singular fram-
träder dess envisa beständighet, dess kontinuerliga närvaro under 
1900-talets två sista decennier. Att debatten om tandlagningsmaterial 
och ohälsa kunde få ett så starkt fäste i den svenska offentligheten och 
det allmänna medvetandet, hänger ihop med hur den möjliggjordes av de 
historiska processer som föregått den och hur den aktualiserade och grep 
in i sin tids centrala omvälvningar, rörelser och föreställningar. 
 I denna avslutning diskuteras några genomgående teman i avhand-
lingen. Till att börja med lyfts amalgamkontroversens formativa roll 
i  relation till periodens vetenskaps- och teknikförståelse, och till den 
samhälls- och humanvetenskapliga forskning om medicin och veten-
skapliga kontroverser som etablerades. Därefter diskuteras hur kontro-
versen grep in i och formade innebörden i att vara patient i det sena 
1900-talets Sverige. Särskilt uppmärksammas vad patienternas erfaren-
heter och organisering innebar för kontroversen och för synen på den 
medicinska kunskapen. Slutligen belyses kontroversen ur ett medie- och 
bio kommu nikabilitetsperspektiv, och vilken roll journalistiken spelade 
för kontroversen och för de processer den i sin tur var en del av.

AMALGAMKONTROVERSEN     
SOM EN FORMATIV KONTROVERS

När moderna vetenskaps- och expertisbaserade kontroverser förs i det 
offentliga, framstår vetenskap och teknik som samhälleliga och demo-
kratiska frågor. Disparata grupperingar gör sina röster hörda och sina 
 perspektiv gällande, och forskning diskuteras och utformas i uttrycklig 
relation till värderingar och mål. Amalgamkontroversen var en konflikt 
om motstående intressen lika mycket som den handlade om en avgränsad 
vetenskaplig frågeställning. Det var långt ifrån bara forskare, experter 
eller politiska makthavare som gavs plats inom och formade kontro-
versen om tandlagningsmaterialen. Enskilda patienter, kändisar, tand-
sköterskor, kulturpersonligheter och journalister tog också plats och 
bidrog till förståelsen av amalgamet. 
 På så vis liknade den debatten om kärnkraften i Sverige, som Jonas 
Anshelm menar fick dessa egenskaper under 1970-talet, just som amal-
gamkontroversen var på väg att inledas. Kärnkraftsdebatten blev då vad 
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Anshelm kallar för symmetrisk, alltså en kontrovers uppbyggd kring 
vetenskapliga faktafrågor, där argumenten genomgående tycks kunna 
spegelvändas så att bägge sidor framstår som naivt troende, felinforme-
rade, illvilliga eller kontrollerade av mäktiga externa intressen. Kärn-
kraftsfrågan banade väg för en förståelse av vetenskap och teknik, där 
dessa förstås som alltid i grunden ambivalenta och socialt inbäddade.740 
Å ena sidan vidgades i och med detta klyftan mellan tekniska experter 
och engagerad allmänhet, eftersom dessa talade olika språk. Å andra 
sidan minskade samma klyfta, både därför att en del tekniska experter 
alltmer kom att betrakta teknologin ur vidgade sociala och etiska 
 perspektiv, och därför att engagerade lekmän i allt större utsträckning 
både kunde tillägna sig och i den offentliga debatten tillskrivas en bety-
dande kompetens på området. 
 Amalgamkontroversen etablerades alltså inom ett liknande spännings-
fält men på medicinens område. Om kärnkraftsdebatten och -omröst-
ningen lärde oss att energitekniken hade sociala, kulturella och mora-
liska bestämningar likaväl som teknovetenskapliga, lärde oss amalgamet 
att detsamma gällde medicinen.
 Än intressantare är att amaglamkontroversen i ljuset av denna avhand-
ling kan ses som ett formativt exempel som speglar och banade väg för 
liknande medicinsk-vetenskapliga kontroverser under det sena 1900-
talet. Amalgamkontroversen nämns ofta – av såväl involverade aktörer 
som kommentatorer, må de vara journalister, läkare eller historiker – 
i  samma andetag som utbrändhet, elöverkänslighet, sjuka hus eller mul-
tipel kemisk överkänslighet. Vad som däremot sällan nämns, och som 
jag alltså menar är av central betydelse, är att bland dessa var amalgam-
kontroversen (genom sin ursprungliga inkarnation oral galvanism) först 
ut, åtminstone i en svensk kontext. Amalgamkontroversen fungerade 
också som motivation och katalysator för en frambrytande social- och 
humanvetenskaplig forskning om vetenskapliga kontroverser. Först ut 
i  ett svenskt sammanhang var sociologer, med Thomas Brante som en 
föregångare, att sätta in kontroverser i ett bredare samhällsteoretiskt 
perspektiv. Något senare skedde samma utveckling inom historisk och 
kulturanalytisk forskning. Till exempel idéhistorikern Karin Johannis-
sons kultursjukdomsbegrepp utvecklades uttryckligen i relation till 
dessa samtida debatter och möjliggjorde en jämförelse med förra sekel-
skiftets diffusa psykiatriska tillstånd. 

740 Anshelm, Mellan frälsning och domedag, 299–304; Hultman, Den inställda 
omställningen, 8–9.
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 Vi kan alltså, med amalgamkontroversen och andra liknande kontro-
verser som lins, bygga vidare på förståelsen av vår egen verksamhet som 
medicinhistoriker. Precis som det breda och mångdisciplinära fältet 
vetenskapsstudier kan spåra sina kontextuella rötter till 1960-talets 
kombination av de sociala rörelsernas kollektivism och den teknisk- 
kulturella gör-det-själv-andans individualism, och den sociala och kri-
tiska medicinhistorien kan ses som sprungen ur samma eras kritik av 
medikalisering, hyperrationalisering och institutionaliserad vård, kan vi 
alltså betrakta det sena 1900-talets kulturella vändning inom medicin-
historien med dess destabilisering och skärskådande av sjukdomskate-
gorier och diagnostiska praktiker som intimt förbundet med den tidens 
ständigt närvarande medicinska kontroverser och omstridda  diagnoser.741 
Det öppnar upp för samproduktionsinriktade undersökningar av de 
kunskapsfält vi själva tillhör.

AMALGAMFÖRGIFTNINGEN     
SOM GRÄNSSJUKLIGHET

En slutsats av denna undersökning har att göra med hur de svårmätbara 
symtomens historia och historien om de offentliga medicinska kontro-
verserna hänger samman. Dessa fenomen har i tidigare forskning 
framför allt förståtts som sammanlänkade genom antingen likartade 
symptom eller föreställda orsaker (kultur, psykosomatik). Jag menar 
i  stället att alla de här sjukdomarna i ett större perspektiv är del i en 
ännu längre historia om gränsdragningar. Ur det perspektivet handlar 
amalgamkontroversen om förhandlingar om var gränserna för den medi-
cinska kunskapen går, samt om vad som kan ta sig innanför den gränsen 
och hur. Det är förhandlingar i vilka inte bara gängse och allmänt accep-
terade förklaringsmodeller utan även den medicinska kunskapens natur 
och plats i samhället utmanas och omförhandlas. Detta är vad som för-
enar dessa fenomen: såväl det förra som det senaste sekelskiftets 
 svårfångade åkommor – neurasteni, neuros, kroniskt trötthetssyndrom 
– som de omstridda medicinska diagnoserna amalgamförgiftning, 
elöver känslighet, sjuka hus et cetera, utgör vad som skulle kunna kallas 
för gränssjukligheter. Om de förstås som förenade i sin position längs det 
organiserade vetandets gräns snarare än i den »symptompool« eller i den 
symptombaserade existens som de ofta föreställs dela, möjliggörs en 

741 Agar, »What Happened in the Sixties?«, 589–90; Roger Qvarsell, »Historia och 
medicin. En studie av svenska medicinhistoriska avhandlingar 1970–2004«,   
i Medicinhistoria idag, red. Eva Åhrén (Stockholm: Nobel Museum, 2007), 19–40.
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 djupare och bredare förståelse för såväl dessa som andra sjukdomars 
 historia och betydelse. 
 Detta är till viss del vad som åstadkoms med begreppet svårmätbara 
symptom, som ju snarare än symptomen i sig tar sikte på hur de läses 
och tolkas. Med det perspektivet riskerar medicinhistorikern dock i stor 
utsträckning att missa sjukdomar och tillstånd vars symptom är tydliga 
och mätbara, men som ändå kan betraktas som gränssjukligheter. 
Genom att lyfta blicken från både symptom och orsak, kan beteck-
ningen nämligen fungera historiserande i bemärkelsen att vilken sjuk-
dom eller diagnos som helst kan förstås som en gränssjuklighet vid en 
viss tidpunkt. Vissa sjukdomar förblir omstridda, svårtolkade eller otill-
räckligt förstådda, medan andra införlivas i det medicinska vetandet. 
Ytterligare andra faller bort ur det medicinska tänkandet. Gränssjuklig-
heter är tillstånd som befinner sig i de processerna, oavsett hur lång eller 
kort tid de stannar där. Det finns gott om forskning som visar hur sjuk-
domar som idag är förhållandevis klart definierade en gång befann sig 
i  gränslandet mellan patienters upplevelser och symtom och de fastlagda 
medicinska sjukdomsbegreppen.742 Inte minst medikaliseringsbegreppet 
har inspirerat studier av denna process, men till skillnad från det per-
spektivets fokus på processen och på aktörers intressen ligger gränssjuk-
lighet närmare Johannissons kultursjukdomar i det att det är sjukdoms-
tillståndet och dess innebörd som är i fokus. Det är knappast en fråga om 
artskillnad: även medikaliseringsbegreppet har, liksom annan forskning 
på samma tema, tagit detta i beaktande. Snarare är det en fråga om grads-
killnad och tonvikt. Med gränssjuklighetsbegreppets hjälp skulle det 
kunna bli möjligt att i någon mån överbrygga åtskillnaden mellan de »dif-
fusa« eller »svårmätbara« sjukdomarna, och de som idag framstår som 
tydligare och bättre förstådda. Eller annorlunda uttryckt, att i en svensk 
medicinhistorisk kontext bygga vidare på det som kultursjukdomsbe-
greppet påbörjade, men (förhoppningsvis) utan de konnotationer och de 
användningar som det begreppet lastats med i  den offentliga debatten.

742 Söderfeldt, »The Truth Within«; Elin Björk, Att bota en prostata. Kastrering som 
behandlingsmetod för prostatahypertrofi 1893-1910 (Linköping: Linköpings 
universitet, 2019); Ericka Johnson, A Cultural Biography of the Prostate (Cam-
bridge, MA: MIT Press, 2021); Vololona Rabeharisoa och Michel Callon, 
»Patients and Scientists in French Muscular Dystrophy Research«, i States of 
Knowledge, red. Sheila Jasanoff (Abingdon: Routledge, 2006), 1–12; Aronowitz, 
»When Do Symptoms Become a Disease?«
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PATIENTEN, KUNSKAPEN OCH KONTROVERSEN

Amalgamkontroversen grep in i frågor om vad det innebar att vara 
patient, specifikt i Sverige under det sena 1900-talet men också på ett 
mer allmänt plan: vad det innebar rent epistemologiskt att uttrycka sitt 
lidande, beskriva sina symtom och att organisera sig kring denna erfaren-
het. Kontroversen ställde inte bara två kunskapsparadigm emot varan-
dra, den handlade också om två olika sjukdomsbegrepp. Å ena sidan ett 
distinkt och mätbart medicin-vetenskapligt, å andra sidan ett mång-
tydigt och erfarenhetsbaserat som sätter sjukdom i relation till enskilda 
liv och kroppar. Ofta stod dessa emot varandra, men än oftare handlade 
det om hur de skulle förstås i relation till varandra, och hur de kunde – 
borde – påverka varandra. I vilken grad, och på vilka sätt, skulle patien-
ternas erfarenheter och utsagor tillåtas medverka till att den vetenskap-
ligt och kliniskt definierade diagnosen förändrades? Och omvänt; hur 
förväntades patientens självförståelse och upplevelse av sig själv som 
sjuk påverkas av de diagnoser som ställdes?
 Patienterna organiserade sig för att påverka opinion, politik och 
vetenskap. De gjorde det också för att samlas och utbyta erfarenheter 
och stötta varandra. Genom förbundets verksamhet och framför allt 
genom dess medlemstidning Tf-bladet lärde sig medlemmar att identi-
fiera symptom och koppla dem till sjukdomen amalgamförgiftning, som 
alltså i den bemärkelsen kom att »existera genom organisering«, för att 
parafrasera Kyra Landzelius.743 Historien innehåller andra exempel på 
sjukdomar som »blivit till« på det sättet: genom att patienter samlats och 
skapat kollektiva erfarenheter och gemensamma sätt att varsebli, doku-
mentera och agera fram sjukdomen. Sedan har de i vissa fall bekräftats 
av den samtida medicinska vetenskapen, medan de i andra fall förblivit 
omstridda eller rentav fallit i glömska. Amalgamförgiftningen förblev 
kontroversiell, och den dök upp vid ett ögonblick då inte bara medicinen 
utan även själva organiserandet i sig hade fått väldigt tydliga politiska 
och kulturella betydelser. 
 Det föregående 1960-talets sociala rörelser hade laddat organiseringen 
med politiska och sociala värden och associationer. I det sammanhanget 
var patientorganisationer något annat än vad de hade varit under sin 
tidigare historia; särskilt de som formerades kring ännu ej etablerade 
medicinska diagnoser eller behandlingar.744 Den utbyggda, offentligt 

743 Landzelius, »Patient Organization Movements«, 532. 

744 Murphy, Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty; Josephson, »En 
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finansierade svenska sjukvården betydde dessutom att sjukdom, patient-
skap och vård var politiska frågor som hade att göra med medborgerliga 
rättigheter. Röster med krav på att medicinen och sjukvården skulle se 
den enskilda människan och bemöta patienter som individer höjdes 
under 1970-talet i det offentliga. Mot slutet av decenniet var det också en 
politisk ambition, uttryckt i den statliga utredningen om en ny hälso- 
och sjukvårdslag. Patienters upplevelser av och perspektiv på vården var 
alltså vid 1980-talets början efterfrågade av samhället och politiken. De 
pockade också på uppmärksamhet i nyhetsmedierna, som under samma 
period arbetade med ett tilltal och ett ideal som kretsade kring både 
granskning av makten och framhävandet av nyheters vardagsrelevans 
och den enskilda människans perspektiv. Mötet, och friktionen, mellan 
de två sjukdomsbegreppen inom amalgamkontroversen utspelade sig 
alltså i offentlighetens ljus. De kopplades även till en samtida kritik av 
sjukvården och samhället, och av upplevelsen att vara patient i en stor-
driftsinriktad och högt specialiserad sjukvård. 
 I amalgamkontroversen blev patientupplevelsens och den personliga 
erfarenhetens vidgade utrymme i det offentliga samtalet om vård och 
medicin till en punkt från vilken ett centralt epistemologiskt argument 
kunde utvinnas. Redan själva organiseringen och det likställande av en 
mångfald individuella upplevelser som det innebar, uppfattades som ett 
sätt att omvandla personliga erfarenheter till generaliserbar kunskap. 
Tandvårdsskadeförbundets enkätundersökningar var, liksom andra lik-
nande undersökningar, ett led i detta arbete. Det var inte bara ett onto-
logiskt argument om sjukdomens existens – »den finns« – utan också lika 
mycket, om inte mer, ett epistemologiskt sådant: »så här kan vi nå kun-
skap om den«. Det här skedde inte i ett vakuum, utan det var en integre-
rad del av de sociala rörelsernas sätt att skapa användbar kunskap om 
såväl miljörisker och omstridda sjukdomstillstånd som förtryck och dis-
kriminering.745 Det övertygade för det mesta vare sig det vetenskapliga 
och medicinska samfundet eller Socialstyrelsen, men det tillmättes stor 
legitimitet i delar av pressen, vars sätt att närma sig frågan och patien-
terna i sig också bör betraktas som ett epistemologiskt ställningstagande 
och inlägg i debatten. Om THX-rörelsen har Maria Josephson skrivit att 

’medborgerlig’ patientrörelse«.

745 Se t.ex. Brown, »Popular Epidemiology«; Davis, The Making of Our Bodies, 
Ourselves; Murphy, Sick Building Syndrome and the Problem of Uncertainty, kap. 3; 
Josephson, »En ’medborgerlig’ patientrörelse«, 45.
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de betraktade »opinion och pressrapportering som argument med veten-
skaplig bäring«.746 Detsamma gällde Tandvårdsskadeförbundet. 
 Det här skedde också parallellt med stora omvälvningar i vad det inne-
bar att vara en patient. Under 1980-talet inträffade vad flera forskare 
pekat på som en begynnande nyliberalisering av svensk politik och 
offentlig debatt. Denna förändring innebar inte bara en högre grad av 
rent faktisk privatisering av tidigare offentliga verksamheter senare, 
under 1990-talet. Det innebar även ett ökat fokus på ekonomisk mål- 
och resultatstyrning inom offentlig förvaltning, liksom en benägenhet 
att förstå medborgaren och dess relation till staten i termer av en 
kund-marknad-relation. För sjukvårdens del har forskare inom idéhisto-
ria, historia och ekonomi lyft fram hur denna utveckling medförde en 
förskjutning av patientens position i riktning mot den moderna, själv-
ständiga, välinformerade, livsstilsorienterade och individualistiske kun-
dens – den »ekonomiska människan«.
 I de studier som finns beskrivs detta som någonting uppifrån kom-
mande, som tvingades på patienterna vare sig de ville eller inte. Den 
beskrivningen saknar sannerligen inte fog för sig, men likväl är det så att 
när den här förskjutningen beskrivs i termer av dikotomier mellan med-
borgare och konsumenter, går viktiga historiska nyanser förlorade. Tand-
vårdsskadeförbundets uttalade identitet som konsumentorganisation 
redan från starten av medlemstidningen 1980, vid en tidpunkt då det här 
skiftet ännu inte ägt rum, riskerar då att bli till en märklig anomali. 
I  stället har jag velat förstå denna positionering i relation till konsu-
mentbegreppets förändringar och samspel med medborgarbegreppet 
i  svensk historia. Analysen visar att förbundet främst anknöt till ett 
konsumentideal som snarare än individualism och personliga val beto-
nade skyddande lagstiftning, marknadsreglering och samhälleligt ansvar. 
 Jämförelsen med den i tiden överlappande THX-rörelsen är fruktbar. 
Denna vilade på ett ideal som av Josephson karakteriserats som medbor-
gerligt snarare än konsumentinriktat. De använde inte heller termen 
konsumentrörelse på det sätt som Tandvårdsskadeförbundet gjorde. 
Trots det skilde sig Tandvårdsskadeförbundet föga i sin samhällssyn från 
THX-rörelsen, utan det som i stället möjliggjorde deras tydliga konsu-
mentpositionering var tandvårdens särskilda ställning i svensk politik 
mellan offentlig organisering och privat marknad på utförarsidan. 
Dental marknaden var i alla led betydligt mindre reglerad än läkemedels-

746 Josephson, »En ’medborgerlig’ patientrörelse«, 46.
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marknaden, vilken också blev till ett slags förebild när många såg fram-
för sig hur även tandlagningsmaterialen skulle kunna regleras. 1970-talets 
konsumentpolitik hade präglats av synen på konsumenten som den 
svaga parten på marknaden och av utbyggd konsumentskyddslagstift-
ning. Att vara konsument i det här sammanhanget, och för Tandvårds-
skadeförbundet, var inte liktydigt med att vara medborgare, men det var 
inte heller skilt från det. Det var snarast en förlängning av medborgar-
skapet, ett sätt att agera i samhället och i skydd av samhället, till gagn för 
det gemensamma och som motkraft mot marknaden snarare än som ett 
sätt att möjliggöra den. 
 Tandvårdsskadeförbundet längtade knappast efter den marknads- och 
valfrihetshyllande vårdkundsdiskurs som på många sätt kom att prägla 
1990- och 2000-talen; en sådan tolkning säger nog mer om vår tids dis-
kussion om nyliberalism än om hur förbundet då såg på samhället. Deras 
konsumentpositionering och upplysningsverksamhet slog dock vakt om 
och utvecklade den skärva av individuell valfrihet som i fanns i syste-
met. Vidare hyllades och värnades det ökade utrymme patienternas vilja 
och uppfattningar gavs i och med den nya hälso- och sjukvårdslagen 
1982 och den av denna inspirerade tandvårdslag som kom 1985. 
 Vad jag har visat är alltså att sammanförandet av konsument- och 
patientskapet i Sverige har en längre och framför allt mer komplex his-
toria än vad tidigare forskning uppmärksammat, och att patienterna 
spelade en mer aktiv roll i denna process än vad som framkommit, 
genom amalgamkontroversen och säkerligen också genom andra lik-
nande skeenden. Här pekar undersökningen mot vidare forskning för 
att bättre förstå vilken historisk roll patienter och patienters organise-
ring spelat i de här processerna, samt när det gäller medicinsk kunskaps-
bildning och medicinska föreställningar om sjukdom.

SAMPRODUKTION, BIOKOMMUNIKABILITET   
OCH MEDICINSKA KONTROVERSER

Kontroversen ägde rum längs en rad olika kulturella, epistemiska och 
sociala gränser. Den utspelade sig där vetenskap mötte politik och juri-
dik, där tandläkare mötte patienter, där odontologin stötte ihop med 
medicinen, toxikologin och psykiatrin. Den grep in i samtida föreställ-
ningar om vad det innebar att vara patient, konsument och expert. Den 
ställde ett objektivt, enhetligt och mätbart sjukdomsbegrepp mot ett 
mångtydigt, individuellt och levt dito. Den rörde sig längs de områden 
där medborgaren mötte staten, och den belyste förhållandet mellan tän-
derna och resten av kroppen som ett centralt gränsdragningstema för 
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tandläkaryrket och odontologin såväl som för föreställningar om sjuk-
dom, vård och välfärd. På så vis frammanades vad Thomas Gieryn kallat 
en kulturell kartografi över samhället och vetenskapen. Dylika processer 
gör mer än att synliggöra denna kartografi, och de gör mer än att helt 
enkelt markera gränser och områden på en redan existerande terräng. 
Den centrala insikten hos Gieryn, såväl som inom hela den samproduk-
tionsinriktade kunskapsbildning som Sheila Jasanoff och andra 
STS-forskare företrätt, är att själva terrängen skapas och förändras i och 
med dessa processer. 
 Amalgam var inte samma sak när kontroversen stod i zenit i mitten av 
1990-talet som det hade varit just innan den inleddes tjugo år tidigare. 
Ett sedan länge välkänt, pålitligt och välgörande arbetsmaterial för tand-
läkare hade blivit ett hot, en instabil och ständigt närvarande potentiell 
utsläppskälla i själva kroppen. För att den transformationen skulle bli 
möjlig krävdes ett intrikat samspel i komplexa nätverk av aktörer, insti-
tutioner, praktiker och föreställningar. Liksom amalgamet, förändrades 
även dessa genom sin inblandning i kontroversen. Föreställningar om 
miljöförstöring och miljögifter vidgades till att innefatta tänder; tand-
vårdspolitik kunde förstås och kritiseras i samma auktoritetsskeptiska, 
antiteknokratiska termer som kärnkraften; sättet att studera tänder och 
tandlagningsmaterial, och deras relation till kroppen, omformades av 
andra vetenskapliga discipliner, och av nya sociala rörelser. Dessa bar 
med sig och skapade nya föreställningar om kunskap, medborgarskap, 
patientskap och vård; föreställningar som förändrade inte bara politiken 
kring och kunskapen om tandvård och tandlagningsmaterial, utan också 
föreställningen om vad kunskap om tänder, sjukdom, vård och toxi-
kologisk risk var. Det rörde sig hela tiden om en växelverkan: amalgam-
kontroversen möjliggjordes av och förändrade på samma gång dessa sin 
samtids levande föreställningar, liksom dess etablerade strukturer för 
diagnosticering och vård av sjuka, organisering och produktion av 
 kunskap om sjukdom, hälsa, tänder och tandlagningsmaterial och hur 
denna kunskap rörde sig mellan vetenskap, allmänhet och politik. 
 Medier spelade en central roll i denna samproduktion. Pressens rappor-
tering om amalgamet, om patienterna, forskningen, konflikterna, poli-
tiken och vården, frammanade vad Charles L. Briggs och Daniel C. Hallin 
kallar för biokommunikationskartografier över amalgamets, tandvårdens, 
vetenskapens och samhällets landskap. Dessa gav uttryck för föreställ-
ningar om den medicinska kunskapens flöden i samhället: var den skapa-
des, hur den förmedlades och av vem. I kvällspressen lyftes patienter och 
deras berättelser fram, i en kritik inte bara av den vård dessa fått eller den 
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förgiftning de ansågs ha utsatts för, utan också av hur kunskap inte nått 
fram till dem som borde ta till sig av den, och hur de som hade kunskap 
hindrades från att sprida den. Men det var inte bara en kritik eller ett kon-
staterande av hur det var, de mediala representationerna uttryckte också 
föreställningar om hur det borde vara, och de öppnade upp biokommuni-
kativa utrymmen där patienter, politiker, underhållnings- och idrotts-
profiler, samt andra forskare än odontologer, kunde definiera och sprida 
kunskap om amalgamet. Genom olika sätt att porträttera amalgamfrågan 
– som kunskapsproblem, forskarkonflikt, demokratifråga, politikområde 
et cetera – frammanades olika sätt att förstå och göra bruk av medicinsk 
kunskap. 
 Avhandlingen har dessutom visat att biokommunikabilitetsbegreppets 
tillämpbarhet och relevans sträcker sig utanför det rent mediala. Biokom-
munikationskartografin var en fundamental del av vad kontroversen 
handlade om. Det var inte bara i medierna som problemet framställdes 
som havererade, strypta eller felkopplade kanaler för kommunikation av 
medicinsk kunskap. De som var emot amalgamet pekade på att vissa typer 
av kunskap inte nådde fram till makthavare och medicinskt etablisse-
mang som en grundläggande orsak till hela kontroversen. De lade också 
mycket av sin tid och kraft på att försöka nå fram längs de etablerade och 
gängse kommunikationskanalerna, genom att skicka vetenskapliga arbe-
ten, sammanställningar av enkätundersökningar och personliga vittnes-
mål till Socialstyrelsen, samt publicera sig i vetenskapliga tidskrifter. 
 Men de lade också lika mycket, om inte mer, kraft på att hitta och 
etablera egna alternativa kanaler. Genom egna tidningar – Tf-bladet 
framför allt – och andra trycksaker som böcker, broschyrer och flygblad, 
 skapades ett förändrat biokommunikativt landskap ämnat att tillgodose 
de behov och rättigheter patienterna ansåg hade åsidosatts. Nyhets-
medierna kunde för antiamalgamrörelsen vara lika mycket av godo som 
av ondo: å ena sidan kunde det framställas som ett fundamentalt demo-
kratiskt problem att »rätt« kunskap och information inte tilldrog sig 
mediernas intresse, eller att medier inte framhöll de tandvårdsskadades 
syn på saken i alla lägen; å andra sidan förstod rörelsen sig själv som i hög 
grad tillkommen tack vare medierna. Det var, i rörelsens egen historie-
skrivning, tack vare den medieuppmärksamhet den orala galvanismen 
tilldragit sig under de sena 1970- och tidiga 1980-talen som människor 
börjat förstå vad deras problem berodde på och söka sig till varandra och 
till de tandläkare och andra som erbjöd den sorts hjälp som de ansåg 
behövdes.  
 På denna punkt kan alltså patientrörelsen sägas ha varit enig med 
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amalgamets försvarare, som även de förstod kontroversen till stor del 
i  kommunikationstermer. Det var framför allt medierna som var proble-
met. När patienter tilläts att slå fast i TV och på tidningssidorna att de 
blivit skadade av tandlagningsmaterial och att vetenskapen kände till 
problemet men att det medicinska etablissemanget inte ville ta till sig av 
kunskapen, blev medierna enligt kritiken till sjukdomens främsta spri-
dare, tillsammans med forskare som presenterade vetenskapliga resultat 
för nyhetsmedier redan innan de publicerats inom det vetenskapliga 
peer review-systemet. Kontroversens följder var också av delvis biokom-
munikativ art. Tack vare den hade odontologer och tandläkare, som 
inledningstalaren på Medicinska forskningsrådets konferens 1992 bekla-
gade sig över, förlorat sin ställning som den självklara instansen att vända 
sig till för auktoritativ information om amalgam och kvicksilverrisker. 
 Ibland, särskilt under perioden 1981–85 när konfliktytorna och grup-
peringarna kring amalgamet höll på att ta form, klev journalister också 
åt sidan och betraktade kontroversen utifrån. I dessa försök att förstå 
kontroversen i sig som ett vetenskapligt och samhälleligt fenomen blev 
journalisterna själva experter och uttolkare av det som skedde. Det var 
en manöver i tiden: även på andra journalistikområden hade journalist-
rollen blivit mer aktiv och personlig, journalisten mer insatt och efter-
frågad som kunnig betraktare av olika nyhetsskeenden. Behovet av en 
större och djupare förståelse för vetenskap och teknik gjorde sig också 
gällande i samhället i stort. 
 Universitetens tredje uppgift — att förmedla forskningens resultat till 
det omgivande samhället — skrevs in i högskolelagen 1977, och den för 
ändamålet bildade myndigheten Forskningsrådsnämnden fick ansvar för 
att samordna och understödja lärosätenas arbete med detta. Forsknings-
rådsnämnden kom att omfatta en förhållandevis radikal ståndpunkt, 
och såg det bland annat som sin uppgift att genom forskningsinforma-
tion bidra till »nyanseringen av den övertro på vetenskapen som 
 sanningssägare och oproblematiskt underlag för politiska beslut« som 
tycktes prägla mycket av debatten.747 I myndighetens skriftserie Källa 
presenterades aktuella vetenskapliga debatter och samhälleligt brän-
nande frågor mot denna bakgrund. Journalister anlitades regelbundet 
för dessa skrifter; så kom Svenska Dagbladets medicinreporter Inger 
Atterstam 1989 att författa Striden om amalgamet. Här porträtterades 
amalgamkontroversen som ett territoriellt krig, vars upprinnelse bott-

747 Kasperowski och Bragesjö, »Bilda och samverka«, 91.
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nade i en djupt liggande motsättning mellan å ena sidan allmänhetens 
intressen och å den andra vetenskapens och den politiska maktens. 
 Flera journalister hade under kontroversens gång förstått densamma 
som en fråga om makt och medborgerliga rättigheter, och skrivit om 
patienternas försök att få gehör hos Socialstyrelsens experter i en samhälls-
kritisk och maktgranskande anda. Inte minst gäller detta Afton bladets 
Gunnar Rosell och Ann-Cathrine Carlsson, Expressens Ann- Hjördis Lars-
son, Dagens Nyheters Sören Löfvenhaft och Svenska Dagbladets Ola Säll 
och Anita Lagercrantz-Ohlin. Vissa av dessa journalister, särskilt Rosell, 
Larsson och Lagercrantz-Ohlin, var dessutom uttryckliga i sina ställnings-
taganden för patienterna och mot myndig heternas experter. Sammantaget 
fick den tolkning som delar av journalistiken tycktes omfatta genomslag, 
och journalister som Atterstam anlitades alltså i ett slags expertroll i FRN:s 
ansträngningar för att förstå och kommunicera kring kontroversen. 
 År 1994 lanserades dessutom det sedermera inflytelserika begreppet 
»mode 2 science« av en internationell grupp STS-forskare i boken The 
New Production of Knowledge.748 Den centrala tesen var att villkoren för 
kunskapsproduktion radikalt hade förändrats, så att vetenskap under 
mode 2 blev till i heterogena, distribuerade sammanhang och präglades 
av reflexivet och porositet; kunskapen efterfrågades, producerades, 
bedömdes och användes av en uppsjö nya aktörer – sociala rörelser, 
tanke smedjor et cetera – och de till synes stabila system för att avgöra 
forskningskvalitet som antagits utgöra vetenskapens fundamentala 
 sanningsgaranti hade eroderats. Boken, som fick stort genomslag och 
trycktes i nya upplagor 13 gånger under åren 1995–2010, kom till på 
initia tiv av Forskningsrådsnämnden. Det var efter att en tjänsteman på 
Forskningsrådsnämnden inför ett styrelsemöte författat en kort prome-
moria på temat universitetens förlorade kunskapsmonopol som denne 
på uppdrag av Forskningsrådsnämndens styrelse satte samman den 
grupp av internationella forskare som under åren 1990—1993 arbetade 
med boken.749

 Det är förstås inte så att amalgamkontroversen, och bilden av den 
i  den svenska pressen, var impulsen till det moderna internationella 
STS-fältets teoriutveckling under 1990-talet. Vad som däremot blir tyd-
ligt är återigen behovet av forskning som ur ett samproduktionsperspek-

748 Gibbons m.fl., The New Production of Knowledge.

749 Kasperowski och Bragesjö, »Bilda och samverka«, 45; Gibbons m.fl., The New 
Production of Knowledge, 8.
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tiv utforskar framväxten av våra egna förståelser och tolkningsmodeller 
som medicinhistoriker och STS-forskare. Dessutom pekar det på beho-
vet av att fylla den forskningslucka som historiska studier av medicin-
journalistik i Sverige utgör.

•

Inte minst i det dagsaktuella ljuset av Covid19-pandemin framstår dessa 
sistnämnda uppgifter som ytterst angelägna. Utöver medborgerlig tillit, 
krisberedskap och expertisens roll i samhällets styrning, har pandemin 
satt medicinjournalistikens (i bred bemärkelse, innefattandes både spe-
cialiserad medicinjournalistik, hälso- och livsstilsjournalistik, och all-
mänjournalistik om medicinska ämnen) villkor och funktion i ett tidi-
gare sällan skådat ljus, både i offentligheten och i akademin.750 Parallellt 
med pandemin, talas det också om en infodemi, av WHO definierat 
som: ”too much information including false or misleading information 
in digital and physical environments during a disease outbreak”.751 Det 
två decennier gamla forskningsfältet infodemiologi, som domineras av 
läkare och medicinare, och som fram tills nu främst sysselsatt sig med 
att utveckla metoder för att kvalitetssäkra hälsoinformation online, har 
under Covid-19 av WHO stöpts om till en tvärvetenskaplig (kris)disci-
plin inriktad på informationsinsatser vid medicinska kriser.752

 Infodemibegreppet är en idé som på ett närmast övertydligt sätt 
pockar på analys ur ett biokommunikabilitetsperspektiv. WHO har 
inrättat ett åtgärdsprogram för så kallad Infodemic Management, inom 
vilket hundratals personer över hela världen har tränats i infodemi- 
hantering. Fem globala konferenser har avhållits i ämnet, och 132 med-
lemsländer har skrivit på ett gemensamt uttalande, där det bland annat 
slås fast att: »In times of the COVID-19 health crisis, the spread of the 

750 Amina Manzoor, Pandemier! Från spanska sjukan till covid-19 (Stockholm:   
Fri tanke, 2021); Monique Lewis, Kate Holland och Eliza Govender, red., 
Communicating COVID-19. Interdisciplinary Perspectives (London: Palgrave 
Macmillan, 2021); Hågvar, »Fire diskurser om korona«.

751 WHO, »Infodemic«, åtkomstdatum 8 januari 2022, https://www.who.int/
health-topics/infodemic. 

752 WHO Infodemic management, »5th WHO infodemic management conference. 
Developing metrics and indicators to quantify the burden of infodemic on 
health and well-being« (WHO, 2021), 5. Se även Gunther Eysenbach, »Info-
demiology. The Epidemiology of (Mis)Information«, The American Journal   
of Medicine 113, nr 9 (15 december 2002): 763–65.
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’infodemic’ can be as dangerous to human health and security as the pan-
demic itself.«753 I talet om infodemin framställs journalistik som en helt 
central faktor, som i värsta fall bidrar till infodemins spridning, men 
som också, om den fungerar väl, kan motverka densamma. Att på djupet 
förstå de medicinska kontroversernas historia, liksom deras och det 
medicinska tänkandets i stort samspel med medicinjournalistikens 
idéhistoria har sällan, om någonsin, framstått så angeläget som det gör 
just nu. 

753 WHO, »Cross-Regional Statement on ’Infodemic’ in the Context of COVID-19«, 
åtkomstdatum 8 januari 2022, https://onu.delegfrance.org/IMG/pdf/cross-re-
gional_statement_on_infodemic_final_with_all_endorsements.pdf.
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SUMMARY 

Knowledge, Controversy,   
and Quick silver
DEBATING MERCURY POISONING FROM DENTAL 
AMALGAM IN LATE 20TH CENTURY SWEDEN.

This dissertation in the history of science and ideas studies the Swedish 
dental amalgam controversy in the late 20th century. The controversy 
concerned the issue of whether mercury containing dental amalgams 
could poison those who had had their teeth filled, causing severe illness, 
or whether the many patients making such claims and suffering mainly 
what was designated as diffuse and subjective symptoms were in fact 
suffering from stress, unresolved trauma, or other illnesses, psychiatric 
as well as medical. Combining a medical history approach with analyti-
cal concepts from STS and media studies, the dissertation sets out to 
examine how the controversy challenged and redrew cultural boundar-
ies between science and other forms of knowledge, between science and 
politics, and between medicine and society. It takes as its conceptual 
starting point the idea that science and medicine are best understood as 
part of wider societal and cultural contexts, and so asks the following 
questions: How can the controversy be understood in relation to its his-
torical context, and how did it change over time? What actors, institu-
tions, fields of knowledge and groups coproduced and discussed ideas 
about medicine, science and patienthood within the controversy? How 
can a biocommunications perspective help further our understanding of 
this controversy, as well as of public controversies about medicine and 
health in general?
 The sources used in the dissertation are mainly printed materials from 
the period 1977–1998, although some excursions in either temporal 
direction occur. Scientific and professional journals, governmental mate-
rial – mainly parliamentary committee reports (SOU:s) and reports 
from expert authority commissions – and a large sample of printed news 
material make up the bulk. The quarterly magazine of the patient organ-
isation Tandvårdsskadeförbundet, and the archival record left by the dis-
trict court of Stenungsund, where the state was sued on charges of poi-
soning a citizen by allowing the use of dangerous dental materials, are 
also used, alongside a handful of other archives and printed materials. 
 The analytical concepts used in the dissertation come from the fields 
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of STS and media studies. STS scholar Shiela Jasanoff’s notion of the 
co-production of science and social order guides the overall analysis, 
focusing on how medical knowledge and ways of culturally and socially 
understanding and dealing with amalgam and mercury developed 
together. This process took place at the border of science and society, as 
well as those of citizenhood and patienthood, medical and experiential 
notions of disease and illness, and odontological, medical and other sci-
entific traditions. The concept of boundary-work, developed by sociolo-
gist Thoms F. Gieryn, is therefore deployed in order to analyse how these 
boundaries were drawn, contested and redrawn throughout the contro-
versy. Furthermore, media anthropologists Charles L. Briggs and Daniel 
C. Hallin provide the concept of biocommunicability, which draws heav-
ily on co-productionist and boundary-work oriented STS scholarship to 
analyse the ways in which health news stories project biocommunicable 
cartographies; i.e. notions of the ideal flow of biomedical information in 
society. Together, these analytical concepts focus the analysis on the pro-
duction, circulation, and functions of various forms of knowledge about 
medicine and society throughout the controversy’s stages and societal 
arenas. 
 The outline of the dissertation reflects its ambition to combine medi-
cal history in the tradition of the history of science and ideas, with the 
STS approach. Thus, the dissertation consists of two main parts, where 
the first five chapters construct a historical account of the controversy, 
and the following three chapters are focused case-studies of certain 
themes or events found in the controversy.

chapter one gives the historical background to the controversy, plac-
ing it in a history of science context where the status and role of science 
in society had been renegotiated following environmental debate as well 
as 1960s radicalism, anti-authoritarianism and social movements. Not 
least following the nuclear power debate of the 1970s, technical and sci-
entific matters were increasingly understood as societally embedded 
issues of democracy and values. Consequently, expertise and legitimacy 
in these matters could no longer be confined to the scientifically creden-
tialled, as the experiences and viewpoints of various social groups, lay-
persons et cetera were given increased weight in public debate on sci-
ence and technology. 
chapter two tells the story of how oral galvanism came to be at the 
centre of a public health controversy in Sweden. Oral galvanism is an 
electrochemical phenomenon occurring in the mouth when dental 
restorations of dissimilar metals combine to form what is called a galva-
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nic cell, creating a weak electrical current which causes restorations to 
corrode and disintegrate. The chapter follows research and discussions 
about oral galvanism in Sweden from the late 1950’s until the 1970’s, 
identifying key topics and actors. A handful of odontologists, notably 
Maud Bergman in Umeå and Per-Olof Glantz in Malmö, emerge as key 
players not only in research but also when it comes to the state’s efforts 
to grapple with the issue. 
 As Swedish dentistry expanded heavily during the 1970’s, following 
the passing of a new public dental insurance reform in 1974, the state and 
the profession both anticipated a growing and more complex market, 
and so a permanent expert group was established at Socialstyrelsen (The 
National Board of Health and Welfare, henceforth: NBHW), the autho-
rity in charge. This group, and the one which was to succeed it in 1979, 
are viewed in the dissertation as channelling the epistemic power of the 
dental profession and that of the science of odontology through the 
mandate of the governmental body and thus translating it into a politi-
cally sanctioned self-regulatory function and a pivot point from which 
societal legitimacy could be leveraged. As such, it was part of larger 
structures doing the same kind of work, notably on the one hand the 
century-old restorative tradition of modern dentistry and, on the other 
hand the new public dental health institutions, which were both in a 
sense weaved around the dental materials. Knowing your way around 
materials, their choice and use, had been a key element of dentistry’s 
professionalization during the 20th century. The materials were also at 
the heart of the 1974 dental reform, which instituted an elaborate system 
of reimbursements for dental work according to tariffs set for each type 
of work and material used.
 It was this power, these structures and traditions, as well as these 
materials, which were challenged and threatened when, in 1977, charges 
of oral galvanism causing a variety of symptoms and illnesses were made 
in national media and in a parliamentary motion. The debate quickly 
heated up: a patient organization, Tandvårdsskadeförbundet (The Swed-
ish Association of Dental Patients, henceforth: SADP), was formed and 
lawsuits were filed against practising dentists and the state alike. Celeb-
rity singers, athletes and lawyers figured in the newspapers, alongside 
dental professionals, researchers, and suffering patients, in what was 
now becoming a fully-fledged science based medical controversy. The 
main object of knowledge around which the controversy turned was the 
relationship between the dental materials’ disintegrating processes and 
the symptoms of the patients. Thus, the odontological expertise’s deeply 
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held knowledge about the materials had to be cojoined with medical 
knowledge about illness, the body, and symptoms. 

chapter three focuses on the controversy’s turn to mercury and amal-
gam in the early years of the 1980s. In late 1981, a neurophysiologist and 
associate professor of zoophysiology at the University of Lund, Mats 
Hanson, proposed mercury poisoning from dental amalgam as the cause 
of illness in oral galvanism patients. In a letter to the NBHW and to the 
national press, he presented his own calculations of mercury release 
from dental amalgams – based on assessments and experiments he found 
in research literature on amalgam – and concluded that dentistry’s use 
of amalgam constituted a massive poisoning catastrophe. Hanson’s 
claims were widely circulated, in the media and through the SADP’s 
growing membership networks and newly launched journal Tf-bladet, 
and he quickly became a scientific spokesperson for the organized 
patients. Eventually, he became chairman of the organization. 
 The turn to mercury, and Hanson’s appearance on the scene, meant 
that the controversy to a higher degree was being perceived as a legiti-
mate scientific controversy, as it was no longer “just” patients, celebrities, 
politicians and the odd dentist arguing against one medical field – 
odontology – but rather scientists against scientists and science against 
science. This meant that scientific boundary-work came increasingly to 
the fore, as odontology was now being attacked at its scientific core, 
accused of being set in its scientific ways and lacking insight into the 
body of which the mouth was part. Calls for new crossover specialities 
were heard. Hanson was not in odontology, or any other field of human 
medicine; he was a zoophysiologist specialized in the movement of com-
pounds along nerve threads. This became a recurring point in the debate 
and in the news stories covering it. For the odontological experts defen-
ding amalgam, it meant that he was unfit to make credible claims about 
these matters, while the SADP hailed his position outside of established 
odontology and medicine as a much needed fresh perspective and a 
source of new insight. Other fields, such as corrosion chemistry and tox-
icology, were also being increasingly called upon and getting involved in 
the controversy following Hanson’s claims.
 Boundary-work was also at the heart of the 1983 court case in the 
small town of Stenungsund, addressing a lawsuit brought against the 
Swedish state by a woman claiming to have been made severely ill by her 
dental restorations. The woman was represented by Juristhuset, a legal 
firm that had made medical tort cases its hallmark after successfully rep-
resenting the patients in the widely publicized Swedish thalidomide 
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(marketed in Sweden as Neurosedyn) trial in the 1960’s. Hanson was 
brought in by Juristhuset as an expert council, reviewing and preparing 
evidence as well as questioning witnesses in court. Odontologist Per-
Olov Glantz performed the same duties for the state during the atten-
tion-grabbing proceedings, in which the court explicitly based its judge-
ment (in favour of the state) on an evaluation of the credibility of the 
parties’ expert witnesses and their ability to judge the relevant science. 
 The move towards amalgam also reconfigured the controversy’s main 
knowledge object. Oral galvanism was not, however, simply replaced by 
amalgam. Rather, the two were entangled in various ways, influencing 
and explaining one another, from the onset. In that way the shift also 
served to further highlight the connection between dental materials and 
patients’ symptoms as the actual object of controversy. Only one part of 
that relation had been altered with the move from galvanism to mer-
cury. The electrochemical currents were initially understood as the main 
mechanism by which mercury was escaping the fillings. Gradually, ideas 
of the currents themselves causing illness faded away, and soon other 
mechanisms explaining the release of mercury from amalgam fillings 
were explored. 

chapter four deals with further consequences of the move towards 
mercury, particularly the ways in which odontology and toxicology met 
and mixed in the latter half of the 1980s. At the State Laboratory for 
Environmental Medicine (Statens Miljömedicinska Laboratoium, SML), 
formed in 1980 to provide the government with risk analyses and research 
on pollutants and other environmental hazards, physician och toxicolo-
gist Lars Friberg headed a research project which also included dentist 
Magnus Nylander, in which mercury content in the brain was found to 
correlate with the amount of amalgam in the teeth. Their results gained 
widespread attention and eventually convinced the NBHW to conclude 
that mercury did escape the fillings to end up in the body, albeit not 
enough to cause acute poisoning. The results also helped establish the 
inhaling of mercury vapour as the primary path from fillings into the 
body, pushing oral galvanism further into the background. 
 Toxicology in the mission-oriented and applied incarnation repre-
sented at the SML, can be understood as a crisis discipline. The term is 
historian Michael Egan’s, denoting new or reconfigured scientific disci-
plines emerging in response to the »shock of the environment« in the 
1970s. In the encounter with odontology, it became clear that toxicolo-
gists had a distinct way of thinking about and assessing risk, and a cer-
tain degree of respect for such ominous and potentially dangerous pol-
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lutants as mercury, even in cases where it had not been proven to reach 
levels at which poisoning would occur. The need to merge these two 
scientific cultures emerged from the amalgam controversy, and it was 
manifested in the creation of a professorship in the brand-new subject 
of odontological toxicology at the Karolinska Institute in 1986. Of the 
two applicants for the position, the candidate with the toxicologically 
more solid merits was picked ahead of the highly experienced dentist 
with a more traditionally odontological research orientation. 
 The controversy’s mercurial focus came to full fruition, one might say, 
with the NBHW-appointed expert committee LEK-utredningen. The 
group and their task were announced in December of 1985, and the final 
report came in May of 1987. The purpose was to survey research con-
cerning possible adverse health effects from long-term low-dose mer-
cury exposure, and to suggest further research and regulatory action. 
The group ´featured only one odontologist, amongst an eight-man cast 
of various medical and toxicological (one of which was Friberg) experts. 
Furthermore, the SADP were asked to appoint a member of the commit-
tee, a task for which Hanson was chosen. The report concluded that 
there were no convincing evidence of amalgam causing any of the symp-
toms or ailments attributed to it in the debate. It also, however, desig-
nated amalgam as an »inappropriate dental filling material from a toxi-
cological point-of-view«, and recommended it be discontinued as soon 
as satisfying alternatives were at hand. It also recommended against the 
use of amalgam for pregnant women, due to the unconfirmed but possi-
ble risk of foetal injuries and complications, a recommendation which 
was later made official by the NBHW, and which became highly debated. 
 Hanson disagreed with the committee majority. He wrote a separate 
statement, attached to the main report, in which he claimed to have been 
continuously sidestepped during the committee’s work. He opposed the 
conclusion that there was no evidence of harm caused by amalgam, and 
accused his committee colleagues of denying both decency and credibil-
ity to thousands of capable adults »who would have been believed by 
their word in court«. Hanson’s and the SADP’s main method of measur-
ing the effectiveness of amalgam removal pivoted around comparing 
answers to health questionnaires before and after, and it was one such 
survey in particular that the committee had read and criticized heavily in 
the report. At its core, the issue was an epistemological one, asking just 
what kind of knowledge was contained in, and could be extracted from, 
the aggregate sum of the patients’ experiences and testimony. Thus, aside 
from the turn to mercury, the committee also pinpointed one of the con-
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troversy’s main dimensions: the epistemic tension between illness as 
individual lived and embodied experience, and disease as clearly circum-
scribed, measurable and named medical-scientific concept. 
 LEK-utredningen had several important consequences. Through its 
somewhat mixed message, it simultaneously solidified the contradicting 
standpoints of the controversy and instilled in the NBHW a commit-
ment to, at least in the long run, get rid of amalgam. Also, in its wake, 
Friberg was tasked with compiling an inventory of ongoing and planned 
research pertaining to the amalgam issue in Sweden, and to base upon it 
a research funding proposal to further knowledge on the matter. Over 
the next six years, 14 million SEK were granted to various amalgam 
research projects. 

chapter five is the final chapter in part one, and it covers multiple 
aspects of the controversy from around 1989 up until 1998. The period 
was in many ways the pinnacle of the controversy: media attention was 
high, the SADP’s membership numbers peaked in 1993, and alternative 
materials were beginning to be seen as viable options. In many ways, the 
trenches of the controversy were dug even deeper during this period. At 
a state-of-the-art conference hosted by the government research fund-
ing body Medicinska Forskningsrådet (MFR) in 1992, the opening 
speaker, a dental researcher, complained about the loss of epistemic 
authority suffered by odontology in these matters due to the controversy. 
Claims from the anti-amalgamists had always been met by claims of 
psychological factors being the true causes of patients’ discomforts, but 
in the early 1990s this view consolidated into a more or less distinct psy-
chosocial counter-paradigm to what might be called the biochemical 
paradigm of the anti-amalgam camp. Nowhere was the existence of two 
competing paradigms made more manifest than in the two regional 
amalgam clinics. One formed in Uppsala in 1990 around a team of 
researchers and clinicians known as the Uppsala Group. Nearly every 
single patient referred to that clinic was diagnosed with mercury poi-
soning and recommended to have their fillings replaced. Another clinic 
was established at the Karolinska Institute in Huddinge in 1993. Here, 
no one was diagnosed with mercury poisoning. Rather, most patients 
were found to be suffering from other ailments, either oral or psycholog-
ical. Representatives of the two clinics often engaged in public debate. 
The clinics became, in a sense, incarnations of the opposing research 
paradigms and clinical philosophies. The Huddinge clinic was disman-
tled in 1996, the Uppsala clinic in 2000. 
 The chapter also deals with the efforts of The Swedish Council for 
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Research and Planning (Forskningsrådsnämnden, FRN) to understand 
the controversy. The council’s mission was to support the Swedish 
research sector in publicly communicating research, and to identify and 
initiate cross-disciplinary collaborations and inquiries. The FRN saw it 
as part of their mission to nuance and problematize a simplistic under-
standing of the scientific process and of science as a neutral, unproblem-
atic answer to political problems. In their report series Källa, the council 
presented controversial, contested or socially potent research fields in a 
manner which highlighted science as a human endeavour, putting values 
as well as disagreement at the core of science’s everyday work. In 1989, 
medical reporter Inger Atterstam wrote a Källa-report on the amalgam 
issue, which she draped in war metaphors and framed as a clash between 
the interests of experts and the state versus those of the individual. In 
1994, the book The New Production of Knowledge was published, in which 
a group of STS scholars launched the soon-to-be internationally influen-
tial concept of »mode 2 science«, denoting the ways in which science 
production and evaluation in the late 20th century had become increas-
ingly entangled with societal aims and values. The book project was ini-
tiated by the FRN.
 In 1997–98, the FRN hosted a series of conferences as part of a govern-
ment assignment to investigate the amalgam issue. The conferences 
gathered key actors from several sectors, not just scientists. The SADP 
was represented, as well as parliament, research councils, journalists, et 
cetera. The FRN made it their mission to understand the controversy in 
itself, as well as the actual scientific issues, in order to develop better 
ways of dealing with it. The conferences therefore featured a number of 
sociologists and philosophers, discussing theoretical issues pertaining to 
risk perception and awareness, risk communication and risk ethics. Also 
present was sociologist Thomas Brante, who had introduced the socio-
logical study of scientific controversy in Sweden about a decade prior. 
The conferences signalled a slight shift in how the controversy was man-
aged and understood by societal institutions, with the FRN seeking a 
sort of meta-perspective to better understand controversies per se, as an 
endemic feature of the new scientific landscape. The efforts to introduce 
social and cultural perspectives on science also reflected a similar trend 
in both scholarship and public discourse, where cultural medical history 
was developing rapidly and gaining attention in the press. 
 While, in the 1990s, the controversy thus had become more pro-
nounced, and while media attention as well as SADP membership fig-
ures soared, this was also the period when the controversy started cool-
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ing off. One salient factor in that regard was the fact that amalgam had 
now become the target of emission-reducing environmental policy. 
Since industrial mercy emissions had been greatly reduced during the 
previous decades’ environmental turn, dentistry had now become the 
number one source of mercury emissions to the Swedish environment. 
Leftover mercury and replaced fillings at clinics constituted one major 
source, as did the cremation of deceased amalgam-bearers. There had 
been regulations governing mercury waste management at dental clinics 
in place since the mid-1980s, but none to handle the crematory emis-
sions. In 1991, the ruling Social Democratic Party put a bill to parlia-
ment, containing far-reaching environmental policy action and reform. 
Among them was the long-term goal of reducing the use of mercury in 
Swedish society to zero. As part of that plan, the NBHW was asked to 
investigate what a realistic timetable for the phasing out of amalgam in 
Swedish dentistry might be. 
 By that time, amalgam use had already started dropping, and the 
NBHW proposed a step-by-step plan, where amalgam would be com-
pletely abandoned by the year 1997. Although that turned out to be a bit 
too optimistic, the path ahead was clearly staked out. Amalgam use con-
tinued to drop throughout the 1990s, and in 1999 it was removed as a 
reimbursable part of the public dental insurance system. It took another 
ten years until it was banned along with other mercury uses in 2009, but 
by then it had barely been used at all during the 2000s. 

chapter six is the first of the case studies. It studies the Stenungsund 
court case of 1983 through archival materials, including transcripts of 
the expert witness hearings. The chapter views science based court cases 
such as this as formalised boundary disputes, drawing primarily on 
Gieryn’s boundary-work and Jasanoff’s argument about the friction 
between science’s and the legal system’s different and often incompati-
ble ways of understanding and using truth. The court trial emerges as a 
microcosm of the controversy-at-large, where leading figures staged a 
display of the boundary-work and disputes in play. The court ruled in 
favour of the state, explicitly stating that the decisive factor had been 
the odontological competence and merits of the state’s expert council 
and witnesses taking precedence over their counterparts: Hanson the 
animal researcher, a corrosion chemist at a private company and a prac-
tising, scientifically untrained, dentist. The chapter shows how this was 
made to be the case through meticulous boundary-work throughout the 
court hearings. The trial is also seen as a key factor in shaping the way 
the controversy both unfolded and was understood. The lawsuit was 
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originally about oral galvanism, but as Hanson’s appearance on the scene 
occurred during the legal preparations, he was brought in and the case, 
like the controversy, was geared more and more towards amalgam. The 
court case both mirrored and contributed to the controversy’s turn to 
mercury, and it helped consolidate Hanson’s position as a key figure in 
the controversy. By juxtaposing social, legal, political, and scientific 
aspects, the trial also helped shape the image of the controversy in the 
public eye. 

chapter seven studies the SADP and its quarterly member’s magazine 
Tf-bladet over the course of the formative 1980s. Early on, the organisa-
tion adopted the label “consumer organisation” to describe themselves. 
Given the emphasis in previous research concerning patient organisa-
tions in Sweden on the late 1980s and the 1990s as the period when Swed-
ish patients were reconceptualized as consumers, the chapter sets out to 
explore this label and how the organisation understood their consumer 
identity. It does so by contextualising the analysis with historical research 
on Swedish consumer discourse and politics during the latter half of the 
20th century. It also examines the organisation’s views on knowledge pro-
duction and science in relation to society and the consumer identity. The 
chapter finds that the SADP, particularly in the early days of the contro-
versy, perceived the problem to be very much connected to the flaws of a 
poorly regulated market, and that their consumer advice activities were 
similar in nature to those employed by other comparable organisations, 
in that they were aimed at helping sufferers cope with daily life and with 
encounters with medical professionals. The envisioned solutions mainly 
consisted of regulations of this market, and of the procedures of dentist’s 
dealings with dental manufacturers. 
 The SADP’s arguments and demands were all directed at society, it 
was within politics and government institutions that they perceived the 
power to effect change resided. This was true of the market side of 
things, as well as when it came to science. The SADP’s arguments and 
writings reveal a worldview greatly influenced by the social movements 
of the preceding decades. Science, market and the state were conceptu-
alised as cojoined, all part of society’s power structures. It was not that 
science in and of itself was a bad thing, but rather it had been corrupted 
by political entanglement and shattered by specialisation. The same goes 
for the traditionally strong Swedish state: rather than wishing to remove 
or alter it, the SADP maintained that it had merely been corrupted and 
wandered astray, breaking the traditional contract with its citizens. The 
SADP brought ideas and notions of society and the state from the histor-
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ical Swedish welfare state and its discourse on consumers and consumer 
politics. Consumer politics in the 1970s were geared towards protecting 
the consumer as the weakest party in the market relations nexus. 
 The chapter concludes that the SADP embraced a consumer identity 
much more similar to that of the welfare citizen than to that of the indi-
vidualistic lifestyle consumer of the late modern neoliberal period. In 
showing how the figure of the consumer carried vastly different conno-
tations in the early days of the SADP compared to the 1990s and onward, 
their explicit consumer identity becomes less of an anomaly. This also 
suggests the need to problematize or at least further develop the distinc-
tion between citizen- and consumer-oriented patient movements in 
Sweden. However, the analysis also shows that the SADP, despite their 
consumer ideals leaning more towards the social democratic welfare 
state citizen than the modern neoliberal consumer, did in fact play a role 
in the making of the patient-consumer in Sweden. They did this by – 
out of perceived necessity – identifying and cultivating what shreds of 
personal choice existed in the system. Previous research in this field has 
asserted that patients played virtually no part in this process whatsoever, 
a notion which needs to be, at least in part, revisited.

chapter 8 is a study of the controversy in the printed news press. The 
entire corpus (ca 5 700 pages) given by a search designed to fetch writing 
on amalgam and oral galvanism from 1975 to 2010 from the Royal Swed-
ish Library’s database of digitized newspapers, is categorized into jour-
nalistic content (news stories, features, op-eds and opinion pieces, et 
cetera) and other types (TV/radio programming, advertising, irrelevant 
et cetera). News stories from the four leading national papers Aftonbla-
det, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet and Expressen, are read and anal-
ysed in relation to some previously made periodizations of Swedish 
news journalism, using Briggs and Hallins biocommunicable models. 
The chapter uncovers a cycle of attention which the amalgam issue 
underwent, where it was first framed as a novel problem about which 
very little was known. As the controversy heated up in the years 1981–
1985, this reflected in the news stories, which become increasingly con-
flict oriented. Finally, as phasing aout amalgam became the objective of 
first the NBHW and later of the national environmental policy, it more 
often got framed in terms of social policy, reported on as would other 
political issues. This was also when it made its first appearance in the 
papers’ op-ed sections.
 During the 1990s, amalgam featured regularly in the studied material, 
but after having undergone the phases described, it settled into a kind of 
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everyday, routine style of reporting. Journalists had previously been 
quite active in seeking and framing stories, pressing investigative agen-
das and seeking to interpret the controversy for its readership. From the 
early 1990s onward, their interest in doing so faded, and reporting on 
amalgam became reactive rather than active, responding to and depict-
ing events, new research, and such. This is interpreted as a common 
news cycle for scientific controversy rather than something unique to 
amalgam, or as something changing in journalism in general. By the end 
of the 1980s, other similar controversies and contested diagnoses had 
caught the attention of the journalists, most notably chronic fatigue, 
which was increasingly being discussed and interpreted by journalists. 
 Throughout the whole controversy, patients featured regularly in 
news and feature stories in the two tabloids Aftonbladet and Expressen. 
At the onset, two celebrities brought their stories of amalgam-induced 
illness to the press, and became faces of the anti-amalgam movement. 
Their respective stories were very similar, with great success having been 
halted by a mysterious illness for which no doctor seemed to have either 
answers nor cures, and a subsequent comeback – to health as well as 
success and public acclaim – brought about by finally finding the sup-
port of other patients and knowledgeable dentists who were able to help 
remove the amalgam. Several patient stories followed a similar pattern, 
and the chapter argues that this is one of the key ways in which journal-
ism took part in coproducing the controversy: the patient stories high-
lighted the controversy’s foundational epistemological divide between 
the patients’ experience as legitimate ground for solid knowledge or as 
purely anecdotal, mostly obscuring the actual truth. They also mainly 
reproduced the former notion, projecting a biocommuincable cartogra-
phy in which traditional information flows from science to patient via 
practicing physicians had broken down, and where patients had to con-
nect alternate communications circuits to mend the problem. These car-
tographies were also mapped onto social ones, discursively connecting 
medical knowledge and patients’ experiences to their position as citi-
zens and right to have a voice and to take part in their own health care. 
 In the final chapter, the dissertation’s main findings and conclusions 
are discussed. Firstly, the amalgam controversy can be seen as a forma-
tive medical controversy. Among the proliferating medical controversies 
over uncertain illnesses of the late 20th century, the amalgam controversy 
was the first one to break out in public. As such, it served as a kind of 
blueprint for how controversies to come were understood and treated, 
especially in the media. If the nuclear power debate and referendum 
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taught Sweden as a society that science and technology were socially and 
ethically embedded, amalgam showed us that the same was true for 
medicine. In this way, much like the nuclear debate has been understood 
as a kind of catalyst for sociological risk and science studies in Sweden, 
the amalgam controversy and others like it can be seen as catalysts for 
the new style of cultural medical history which emerged in the 1990s. 
 Secondly, the analysis shows that the specific context of the expansive 
Swedish public health care system, social movements and reconfigura-
tions in the science-society contract, together with growing critique of 
the health care system and of the welfare state in general, created a 
widened space for the individual patient and his or her experiences, wis-
hes and knowledge. This space became a point from which the central 
epistemological argument of the patient movement could be leveraged. 
 Thirdly, the study shows that the history of the making of the indivi-
dualist, lifestyle- and choice-oriented late modern patient-consumer is 
slightly more complex than has been previously assumed. The figure of 
the consumer in Swedish society has a long and windling history, which 
is entangled with that of the citizen in changing and complex ways. This 
history needs to be factored in when studying late modern consumerist 
figurations such as the patient-consumer. Also, the influence of patients 
and their organisations in the processes leading to the appearance of the 
patient-consumer in Sweden need to be further explored. 
 Fourthly, the amalgam controversy happened along several cultural, 
epistemic, and social boundaries, invoking a cultural cartography which 
marked boundaries and territories on a terrain as well as altering the 
terrain itself. By the dawn of the 21st century, dental amalgam was 
something different from what it had been two and a half decades 
before. A longstanding, tried and tested benefactor of dentistry and its 
patients had become a threat, an ever-present potential source of toxic 
pollution residing in the body itself. This transformation required 
coproduction in a complex network of actors, institutions, practices and 
ideas. Like amalgam itself, these were also altered in and through the 
controversy. Ideas of environmental pollution and environmental toxins 
came to incorporate teeth; dental policy could now be understood and 
critiqued along the same counter-authoritarian and anti-technocratic 
terms as nuclear power; ways of studying teeth and dental materials, and 
their relationship with the rest of the body, were altered by other scien-
tific disciplines, and by new social movements. 
 Lastly, the study demonstrates that the printed press played a crucial 
role in this coproduction. By invoking different biocommunicable carto-
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graphies – maps of information flow and use – the media created com-
municable space where medical information could be defined, under-
stood, and spread. Further, the study concludes that biocommunicability 
was a key aspect of the controversy-at-large, not only within journalism 
discourse, and that the analytical perspective it offers could be used to 
gain additional understanding of medical and health scientific contro-
versies in general. 
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