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”Det finns bara beteendemäs-
siga kriterier för diagnoserna, 
utan någon länk till en tänkt 
patologi. Kan man kalla något 
som är så här luddigt för en 
sjukdom?

Fler diagnoser, 
ökade doser
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Expeditionen TUVU-V besökte Grönlands 
östra kust i augusti. Målet var att undersöka 
hur den biologiska mångfalden i fjordarna 
påverkas av klimatförändringen. MfÅA pratar 
med Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi 
vid Åbo Akademi, som var en av forskarna på 
resan. Läs mera på sidan 14. 

t

Miljön längs den grönländska kusten är karg och växtligheten 
består endast av några enstaka blommor. Foto:  Erik Bonsdorff.

ECHAS konferenslokal  
– djupt under Annegatan i Helsingfors
Europeiska kemikaliemyndigheten är navet bland de 
tillsynsmyndigheter som genomför EU:s banbrytande 
kemikalielagstiftning som syftar till att främja människors  
hälsa och vår miljö och dessutom att stärka innovationer och 
konkurrenskraften. ECHA hjälper företag att följa lagstiftningen,  
främjar säker användning av kemikalier, ger information om kemikalier 
och behandlar kemikalier som inger betänkligheter. Läs mera på sid 28..

t

Katrin Halling är junior executive officer på europeiska kemikaliemyndigheten. 
Foto:  Marcus Prest.
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S orrow, they put me on the pill. It’s in my ho-
ney, it’s in my milk, sjöng The Nationals 
sångare Matt Berninger på skivan High 
Violet år 2010. Han var några år före sin tid, 

sorg blev inte infört i den riktgivande psykiatriska 
manualen DSM som något man diagnostiserar, och 
därmed regelrätt medicinerar, förrän i år.
I DETTA nummer uppehåller vi oss rätt länge vid 
diagnoser och mediciner, främst de psykiatriska. 
Att Berninger hade piller i just honung och mjölk 
är knappast något sammanträffande. Forskarna ser 
nämligen kopplingar mellan den medicin vi äter och 
den livsstil vi lever, i jakt på rikedomarna som begärs 
av oss själva eller någon annan.
NÅGRA SOM tjänat en rejäl hacka på sistone är 
gänget bakom företaget Walkbase. Det som börja-
de som en projektkurs vid institutionen för infor-
mationsteknologi vid Åbo Akademi lockade nyligen 
till sig investeringar för tre miljoner euro. Vi tittar till 
dem och pratar också med företagarna i Bambuser, 
vars videostreamer använts flitigt av aktivister i kris-
områden. Christian Sundgren, ordförande för Re-
portrar utan gränser, fördjupar det perspektivet.
EN POlITISK kris som det nyss gått femtio år sedan 
är mordet på John F. Kennedy. Vi ger ett par efter-
tankar kring Kennedy och tittar också på barnafö-
dande på 1970- och 1980-talen, samt EU:s kemika-
lieverks utvärdering av kemikalier på väg in på den 
europeiska marknaden.

Kennedy var förresten en flitig användare av am-
fetamin, något han fick sig tillskrivet som medicin 
av sin läkare. När det gäller mediciner och kemika-
lier har var tid sina egna problem och lösningar. His-
torien lär utdöma om de är bra.

Chefredaktör

Nicklas Hägen

ARTIKlAR

12   Diagnoser utan biologisk förankring
   Mira Karrasch är skeptisk till hur beteendemässiga kriterier 
   används som grund för psykiatriska diagnoser.

14   En diagnos med omdöme
   Åsa Slotte vill nyansera en ensidig medikaliseringsdebatt. 
   Hon ger en ny syn på vad som gör sjukdomar verkliga. 

17   Hormoner håller Åbo på fötter
   Läkemedelsindustrin är en viktig kugge i Åbos ekonomi. 
   Bayers vice vd Peter Essen pratar om läkemedelsutveckling.

24   Bambuser – bäst på live video
   Företaget Bambusers livestreaming teknologin togs fram 
   under en kurs i datateknik vid ÅA. Nu används Bambusers 
   tjänster för att dokumentera händelser över hela världen. 

26   lämna smartmobilen hemma!
   Aktivister använde sociala medier för att fälla regimer under 
   den arabiska våren. Nu har regimerna lärt sig hur de ska an-
   vända sociala medier för att få tag på sina motståndare.

28   Ögat som vakar över kemikalieindustrin
   Katrin Halling jobbar på den Europiska kemikaliemyndighe-
   ten ECHA som registrerar alla kemikalier som framställs, im-
   porteras och används inom EU.

30   Myten om Camelot
   Femtio år efter skotten i Dallas är berättelsen om Kennedy-  

 epoken mera livskraftig än någonsin.

NYHETER

08   Mammas pojke och pappas flicka – eller?
   Ny studie visar att pojkar låg högre på önskelistan än 
   flickor, bland de par som skaffade barn på 1970- och 
   1980-talen. Några sådana tendenser ses inte längre.

23   Walkbase är redo att expandera
   Walkbase är ett Åboföretag som slagit in sig i en 
   bransch som lever i gränslandet mellan internet och 
   den fysiska verkligheten – och de har tre miljoner euro i 
   kassan.

KOlUMNER

12   Hållbarhet på fel spår?
   Inlägg i hållbarhetsdebatten: penningpolitiskt har Fin-
   land förpassats till den udda gruppen kolonier.

35   Hyperreformism, privatisering och  
 sparåtgärder

   Det finns en nyliberalistisk ideologi bakom förändring-
   arna i universitetsvärlden. Därför betonas konkurrens 
   framom solidaritet.
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ÅA FÅR NY STYRElSE 
VID ÅRSSKIFTET 
ÅBO AKADEMI har valt ny styrelse för tiden 
1.1.2014–31.12.2015. Det sker rätt stora för-
ändringar, framför allt bland de av Univer-
sitetskollegiet utsedda externa medlem-
marna.

Nya externa styrelsemedlemmar är EM, 
BA Pia Grahn, TkD lars Gädda och PD Ma-
rianne Stenius. Av de externa medlemmar-
na är det endast professor emeritus Anders 
Hallberg som fortsätter i styrelsen.

Bland personalens representanter är det 
endast professor Gunilla Widén som är 
nyinvald, då såväl professor Ronald Öst-
erbacka som akademilektorerna Johan 
Werkelin och Tom Gullberg fick fortsatt 
förtroende.

Nya studentrepresentanter är PK Martina 
Gardberg och pol.stud. Raine Katajamäki.

disputationernoterat ...

VIllE KIVIMäKI VANN 
FACK-FINlANDIA
VIllE KIVIMäKIS bok Murtuneet mielet – 
taistelu suomalaissotilaiden hermoista 1939–
1945 (WSOY) tog hem Fack-Finlandiapri-
set 2013. 

Kivimäki disputerade i juni i år vid Åbo 
Akademi med avhandlingen Battled Ner-
ves: Finnish Soldiers’ War Experience, Trauma, 
and Military Psychiatry, 1941–44. Den finska 
boken baserar sig på avhandlingen i nord-
isk historia. 

Vinnaren av Fack-Finlandia offentliggjor-
des den 21 november. Enväldig domare i år 
var chefen för konstmuseet Ateneum, Mai-
ja Tanninen-Mattila. Hon motiverar sitt val 
av pristagare bland annat med att Kivimä-
kis bok hjälper oss att leva oss in, respektera 
och högakta. Författaren söker inte skyldiga 
utan strävar efter att beskriva en komplice-
rad situation, en situation som man verka-
de i då. Efter att ha läst den här boken kom-
mer Väinö linnas Okänd soldat att öppna 
sig på ett helt annat sätt, menar Tanninen-
Mattila. 

Priset på 30 000 euro delas ut av Finlands 
bokstiftelse. Läs mera om Kivimäkis forsk-
ning i MfÅA 12/2013.

DET AV Åbo Akademi koordinerade pro-
jektet Euro-BioImaging har efter en inter-
nationell evaluering vid Finlands Akademi 
fått plats på den nationella vägvisaren för 
forskningens infrastrukturer, den så kallade 
forskningens infrastrukturvägkarta. 

Infrastrukturvägkartan för forskning är 
en plan över vilka forskningsinfrastrukturer 
som man nationellt ser som ytterst viktiga 
och behövliga under de nästa 10–15 åren. 
De som får plats på infrastrukturvägkartan 
får samtidigt också möjlighet att medverka 
i betydelsefulla internationella projekt – en-
dera helt nya projekt eller projekt som i och 
med medverkan i infrastrukturvägkartan 
kännbart kan förnyas och utvidgas. 

Professor i cellbiologi vid Åbo Akademi, 
John Eriksson, är mycket nöjd. 

– Det här är en mycket god nyhet. Om vi 
spelar våra kort rätt kan det här ha gynn-
samma konsekvenser långt utanför biove-

BIOVISUAlISERINGEN BRA FÖR ÅBOREGIONEN

VON WRIGHT PRISAD
HEIDI VON WRIGHT, studerande i konst-
vetenskap vid Åbo Akademi och tidiga-
re medarbetare vid Meddelanden från Åbo 
Akademi, har belönats med Unga konstnä-
rens pris. Priset ges av Egentliga Finlands 
konstkommission och prissumman är 2 000 
euro. 

von Wright har gett ut fyra diktsamling-
ar. Hon skriver bland annat för tidskrifterna 
Presens och Horisont.

Professor Gunilla Widén är det enda nya 
ansiktet bland personalens representan-
ter i styrelsen.

tenskaperna, till och med för hela Åbore-
gionen.

Projektet Euro-BioImaging (EuBI) är ett 
stort pan-europeiskt projekt kring visuali-
seringsteknologi inom biovetenskaper och 
medicin. Tanken med EuBi är att koordine-
ra och skapa en plan för hur den europeis-
ka biovisualiseringen ska lyckas behålla sin 
position som världsledande inom ämnet. 

Det är den nationella kommittén för 
forskningens infrastrukturer (FIRI) vid Fin-
lands Akademi som har uppdaterat den 
nationella vägvisaren för forskningens in-
frastrukturer. I och med att planen upp-
daterades lyftes Euro-BioImaging med på 
kartan. Den första nationella vägvisaren 
gjordes år 2009. Beslutet om vem som valts 
till den uppdaterade vägvisaren meddela-
des i slutet av november, själva vägvisaren 
publiceras våren 2014.

TROTS STROKESKADADE språkområden 
i vänstra hjärnhalvan kan man i vissa fall lä-
ra sig helt nya ord, till och med lika bra som 
friska vuxna. Detta visar resultat av en färsk 
fallstudie gjord vid institutionen för psyko-
logi och logopedi vid Åbo Akademi. Ordin-
lärningen hos denna 60-åriga finländska 
individ med kronisk afasi var dock endast 
möjlig via läsning då läskunnigheten var 
bättre bevarad än hanteringen av talsprå-
ket. Genom denna nyupptäckta kapacitet 
kunde hon även, med samma system, på 
nytt lära sig vanliga namn som hon inte ha-
de kunnat producera efter sin stroke. 

Hjärnavbildningen visade att hon använ-
de sin högra intakta hjärnhalva under läs-
ning och inlärning av skrivna ord mera jäm-

fört med hur mycket friska vuxna använde 
den. Detta intygar en betydande plasticitet 
(formbarhet) även i en vuxen hjärna som 
har blivit skadad. 

Det finns även tidigare studier som har 
betonat den högra hjärnhalvans roll i åter-
hämtning efter strokerelaterad afasi. Man 
har dock inte tidigare rapporterat afasi-
fall som skulle klara av en så pass krävan-
de språklig uppgift, som benämning av ny-
inlärda ord, lika väl som friska upp till ett 
halvt år efter inlärningen. Vi vet inte hur 
sällsynt en sådan kapacitet är hos stroke-
drabbade. Denna fallstudie samt andra ny-
are forskningsrön tyder på att man i större 
omsträckning borde kartlägga patienter-
nas inlärningsförmågor via olika kanaler, ef-

tersom detta kan ge värdefull information 
för planeringen av den individuella rehabi-
literingen.

OANAD KAPACITET FÖR SPRÅKINläRNING I EN SKADAD VUxEN HJäRNA

TEKNISK KEMI OCH REAKTIONSTEKNIK
MSc Alexey Kirilin disputerade i teknisk kemi och reaktionstek-
nik fredagen den 29 november på avhandlingen Aqueous-phase 
reforming of renewables for selective hydrogen production in the 
presence of supported platinum catalysts. Opponent var doktor 
Juan Carlos Serrano Ruiz, Abengoa Research, och som kustos 
fungerade professor Dmitry Murzin.

OORGANISK KEMI
DI Bingzhi li disputerade i oorganisk kemi torsdagen den 5 de-
cember på avhandlingen Modeling of fireside deposit formation 
in two industrial furnaces. Opponent var professor Roman We-
ber, Clausthal University of Technology, och som kustos funge-
rade professor Mikko Hupa.

OORGANISK KEMI
FL Frida Jones disputerade i oorganisk kemi onsdagen den 11 
december på avhandlingen Characterisation of waste for com-
bustion – with special reference to the role of zinc. Opponent var 
professor Johan Hustad, NTNU, och som kustos fungerade pro-
fessor Mikko Hupa.

CEllBIOlOGI
MSc Tomoko Asaoka disputerade i cellbiologi fredagen den 
13 december på avhandlingen Regulation of cell fate by c-FLIP 
phosphorylation. Opponent var professor Marion MacFarla-
ne, University of Leicester, och som kustos fungerade professor 
John Eriksson.

OORGANISK KEMI
DI Juho lehmusto disputerade i oorganisk kemi fredagen den 
13 december på avhandlingen The role of potassium in corrosion 
of superheater materials of boilers firing biomass. Opponent var 
professor Jan-Erik Svensson, Chalmers tekniska högskola, och 
som kustos fungerade professor Mikko Hupa.

PEDAGOGIK
PeM Colonel Chambulila disputerar i pedagogik måndagen 
den 16 december på avhandlingen Quality Enhancement in 
Teacher Education – Tanzanian Teacher Educators’ Conceptions 
and Experiences. Disputationen äger rum kl. 10 i Akademisalen, 
Academill. Opponent är førsteamanuensis Ingrid Helleve, Uni-
versitetet i Bergen, och som kustos fungerar professor emeritus 
Sven-Erik Hansén.
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De här slutsatserna kan man dra 
av en ny studie med 150 000 par 
som gjorts vid Åbo Akademi. I 
studien har Jan Saarela och Fja-

lar Finnäs vid socialvetenskapliga institutio-
nen tittat igenom flera årtionden av register-
data från Statistikcentralen på jakt efter två 
saker. För det första ville de reda ut om de 
som redan fått ett barn var mer benägna att 
skaffa ett till om de fått en flicka, eller om det 
var de som fått ett gossebarn som ville ha till-
ökning? För det andra så ville de reda ut om 
en skilsmässa var mera trolig för de som bara 
hade ett eller flera flickebarn, jämfört med de 
som hade pojkbarn?

– De par som hade fått en flicka var mer 
benägna att skaffa ett till barn än de som ha-
de fått en pojke. Detsamma gällde sådana par 
som hade fått två flickor jämfört med dem 
som hade två pojkar, säger Fjalar Finnäs.

Däremot visade resultaten att om man fått 
både en pojke och en flicka var man rätt nöjd. 
De som hade ”oturen” att få tre flickor var ock-
så mer benägna att skaffa fler barn än de med 
tre pojkar eller någon kombination av båda 
könen, men familjer med fler än tre barn är i 
sig en speciell subgrupp och därmed ska allt-
för mycket inte uttolkas av den biten av re-
sultaten.

Studien visar också att dessa skillnader i 
fortsatt barnafödande så småningom mins-
kat, och försvunnit helt på 90-talet.  

– Vi i Finland har släpat efter övriga Nor-
den och längre haft kvar det gamla sättet att 
tänka, då man tyckte att en pojke behövs för 

Mammas pojke och pappas 
flicka – eller ?
På 1970- och 80-talen var 
pojkar högre på önskelistan 
än flickor hos dem som höll 
på att skaffa barn. Helst ville 
man ha en av båda, men 
måste man välja var det 
pojkar som gällde.

TEXT OCH FOTO: KLAS BACKHOLM

att så småningom ta hand om familjen, säger 
Jan Saarela.

– De flesta föräldrar till dem som föddes 
på 70-talet hade upplevt kriget, och det in-
verkade förmodligen mera på åsikterna om 
barnanskaffande hos oss än i övriga Norden, 
tillägger Finnäs. 

Anneli Miettinen är forskare på Finska Be-
folkningsförbundet. Hon är specialist på hur 
barnanskaffande ser ut i olika befolknings-
grupper samt på hur mycket tid föräldrar sät-
ter ner på familjen.

– Studien är intressant eftersom den ge-
nom att titta bakåt på direkta siffror kan pe-
ka på saker som vi vanligen inte kan få svar på 
ifall vi använder oss av frågeformulär. Män-
niskor vill eller kan inte säga vad de skulle fö-
redra för kön på de kommande barnen, sä-
ger Miettinen.

Hon tycker också att förändringarna över 
tid i Finland är ett spännande resultat, efter-
som man nu får belägg för att det inte läng-

re är så att finländska par önskar sig en pojke 
hellre än en flicka. 

– I nuläget i Finland är det dominerande 
nog att man vill ha ett barn av varje kön. I stu-
dier i övriga Norden har man sett att nume-
ra föredrar par att få flickor istället för pojkar, 
men i Finland har vi inte sett den utveckling-
en ännu, berättar Miettinen. 

Saarela och Finnäs tittade också på hur fö-
rekomst av skilsmässor var kopplade till kö-
nen på parets barn på 70- och 80-talen. Och 
visst, fastän effekterna var små fanns det en 
koppling där också – fler av de som hade fått 
enbart en eller flera flickor skilde sig. Men or-
sakerna till detta är inte helt klara. 

– I studier i USA har man kommit till lik-
nande resultat, och kopplat detta till att man-
nen är mer involverad i barnets aktiviteter 
och uppväxt om paret fått en pojke. Men då 
borde skilsmässorna förekomma då barnet 
blivit litet äldre, och vi fann bara svaga kopp-
lingar till barnets ålder, säger Saarela. 

Anneli Miettinen på Befolkningsförbundet 
har också i studier om tidsanvändning sett 
att pappor spenderar mindre tid med barnen 
om familjen har enbart flickor. Därmed tyck-
er hon resultaten om skilsmässorna var över-
raskande.

– Man har nog tidigare utgått från att ten-
denserna att skilja sig har varit kopplade till 
att pappan inte är lika involverad i flickors 
uppväxt. Därmed är en av de nya sakerna 
med den här studien att de inte hittar någon 
sådan koppling. 

Men om Saarela och Finnäs lyfter av sig 
forskarhatten en stund och funderar på resul-
taten som pappor då? Båda är nämligen pap-
por, Saarela till två döttrar födda på 2000-talet 
och Finnäs till en pojke och två flickor föd-
da mellan mitten av 80-talet och tidigt 90-tal. 

– Jaa, resultatet visade ju att man inte läng-
re föredrog någotdera könet på 2000-talet, 
skrattar Saarela. 

– Jag kan nog inte heller säga att jag känner 
igen mig i resultatet, eventuellt lutar det mera 
åt att jag engagerat mig litet mera med flick-
orna, funderar Finnäs och ler.  
Så dessa två fall stämmer nog inte helt överens 
med forskningsresultaten, utan kanske mera 
med den gamla sanningen om mammas poj-
kar och pappas flickor. u

Jan Saarela t.v. och Fjalar Finnäs har  
forskat i statistiken kring barnafödande.

ANAlYTISK KEMI
MSc Michal Wagner disputerar i analytisk kemi onsdagen den 
18 december på avhandlingen Synthesis, Characterization and 
Chemical Sensor Application of Conductiong Polymers. Disputa-
tionen äger rum kl. 12 i Auditorium Salin, Axelia. Opponent är 
professor Alexander Kuhn, University of Bordeaux, och som 
kustos fungerar professor emeritus Ari Ivaska.

DATATEKNIK
MSc Ali Hanzala Khan disputerar i datateknik – programva-
ruproduktion torsdagen den 19 december på avhandlinge n 
Consist ency of UML based designs using Ontology Reasoners.  
Disputationen äger rum kl. 12 i auditorium Gamma, ICT-huset. 
Opponent är professor Oscar Pastor, Universitat Politècnica de 
València, och som kustos fungerar professor Ivan Porres.

PEDAGOGIK
FM Katarina Rejman disputerar i pedagogik fredagen den 10  
januari på avhandlingen Litteratur och livskunskap – modersmåls-
lärarens berättelse om undervisningen i årskurs 7–9. Disputatio-
nen äger rum kl. 12 i Akademisalen, Academill. Opponent är 
professor emerita Gun Malmgren, Lunds universitet, och som 
kustos fungerar professor Ria Heilä-Ylikallio.

SlÖJDPEDAGOGIK
PeM Juha Hartvik disputerar i slöjdpedagogik fredagen den 
17 januari på avhandlingen Det planlagda och det som visar sig. 
Klasslärarstuderandes syn på undervisning i teknisk slöjd. Disputa-
tionen äger rum kl. 10 i Akademisalen, Academill. Opponent är 
docent Kajsa Borg, Umeå universitet, och som kustos fungerar 
professor Marléne Johansson.

PEDAGOGIK
FM Dan Åkerlund disputerar i pedagogik fredagen den 17 
janua ri på avhandlingen Elever syns på nätet. Multimodala texter 
och autentiska mottagare. Disputationen äger rum kl. 14 i Akade-
misalen, Academill. Opponent är professor Ola Erstad, Universi-
tet i Oslo, och som kustos fungerar docent Anna Slotte-lüttge.

lITTERATURVETENSKAP
FM Eva Fjellander disputerar i litteraturvetenskap lördagen 
den 1 februari på avhandlingen Myndighetsperson, själasörjar e 
elle r driftkucku. En studie av prästgestalter i svenska romaner 
1809 – 2009. Disputationen äger rum kl. 13 i aud. Armfelt, Arken. 
Oppo nent är docent Mattias Pirholt, Uppsala universitet, och 
som kustos fungerar filosofie doktor Roger Holmström.

disputationer
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Konsumtionen av psykofarmaka ökar. Beror det på att något är fel på samhället, eller på att 
medicinen blivit rumsren? Eller för att svänga på frågan: är det att medicinen blivit rumsren 
ett tecken på att något är fel?

TEXT: NICKLAS HÄGEN

VI äR MITT inne i den mörkaste perioden av året och fin-
ländarnas medicinkonsumtion ökar. Över ett år är det här 
nämligen den bästa tiden för apoteken, då FPA:s statistik 
visar att all försäljning av mediciner – förutom vissa hud-

vårdsprodukter och antibiotika – är större under vinterhalvåret än 
sommarhalvåret.

Det heter att vårt samhälle blir allt mer medikaliserat och åtmins-
tone statistiken för antidepressiv medicin stöder påståendet. Försälj-
ningen av serotoninhöjande SSRI-medicin ökar från år till år – inte så 
markant som för några år sedan, men den ökar likafullt.

Medan mycket av den medicin vi äter verkar ha sin givna plats uti-
från diagnoser baserade på en klar patologi, leder många av de medi-
ciner som finns för psyket in i en gråzon där diagnoserna väcker dis-
kussioner.

Tidigare i höst utgavs den femte versionen av Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders, DSM-V, en manual över menta-
la syndrom som sammanställs av American Psychiatric Association. 
Den första DSM-manualen gavs ut 1952 och som alltid när det kom-
mer en ny DSM-manual – eller åtminstone sedan en så kallad social-
konstruktivistisk syn tagit sig in i psykologin på 1960-talet – satte det 
fart på diskussionen om vad som är sjukt och friskt.

Den här gången var det hetaste diskussionsämnet att man tänkt 
skriva in ”sorg” som en egen diagnos. Den fördes till slut in under 
”depression”. När en så vanlig känsla som sorg blir en diagnos väcks 
många frågeställningar som leder oss vidare in i psykiatriskt språk och 
hur det i sin tur har tagit sig in i det språk vi använder oss av i vardagli-
ga, icke-kliniska, sammanhang. Vem är egentligen sjuk och vad med-
för en diagnos? Vad ska vi äta medicin mot och varför? Vilka andra 
alternativ har vi? Vad säger medicinerna och våra problem om oss? 
Vi ska försöka belysa den här diskussionen ur olika perspektiv i 
de följande intervjuerna.

Vi tar också en titt på var läkemedelsindustrin och -forsk-
ningen står och vart den är på väg. För oberoende av vad 
man tycker om psykofarmaka verkar också den delen av 
medikaliseringen ha vissa positiva följder. Medicinen 
hjälper människor hålla sig arbetsföra, förlänger li-
vet, förbättrar livskvaliteten och håller läkemedels-
industrin blomstrande. 

Det ger avkastning också till vetenskapen. 
Läkemedelsindustrin investerar i runda tal 
100 miljarder dollar om året i forskning 
(om än inte så mycket till universiteten), 
och är därmed det område man i värl-
den sätter mest pengar på forskning i. 
Bilindustrin kommer på andra plats 
men lämnar med sina 70 miljarder 
dollar rätt långt efter. u

Vad säger medicinen om oss?

Statistik
Mellan åren 1995 och 2012 har antalet personer som fått ersätt-
ning för antidepressiv medicin ökat varje år, från 167 816 till 
444 184. 

Antalet personer som fått ersättning för psykofarmaka (antipsy-
kotisk medicin, lugnande medicin, sömnmedicin, antidepressiv 
medicin och demensmedicin) har mellan år 1995 och 2011 ökat 
från 525 182 till 816 800. 

Statistik för demensmedicin finns bara från år 2000, men det är 
den klart minsta gruppen (51 300 personer år 2011).

© Jussi Virkkumaa

”

kolumnen

H ållbarhetsunderskottet är en utmaning men ingalunda ett 
tecken på att vi ska ge upp hela välfärdsmodellen. Det är 
trots allt själva modellen som bidragit till att Finland lyck-
ats resa sig efter de omtumlande tiderna i början av 90-ta-

let. Ett omedelbarare hot är att vi gradvis tappar förmågan att sjösät-
ta kollektiva beslut. Enligt Himanen måste framtidspolitiken först och 
främst definiera hurdan makt de globala finansmarknaderna ska till-
delas. Vi bör alltså välja mellan demokrati eller finanskrafter vars fö-
rehavanden står utanför demokratisk kontroll.   
HIMANEN KRITISERAS för att han inte förmår lyfta fram nya idéer 
utan snarare upprepar gamla. Men var gäller valet mellan demokrati 
eller finanskrafterna tycker jag han trots allt är inne på rätt spår. Helst 
skulle jag sett honom gräva vidare; eller rättare sagt gräva fram grun-
derna varigenom det överlag blir meningsfullt att tala om någon sorts 
nationell modell. Hade han gjort det hade innebörden i begrepp som 
suveränitet, nationalstat och merkantilism lockats fram. Inte som his-
toriska kuriositeter på väg ut, men som högst relevanta urtyper i sam-
tiden. Vi bör inte glömma att vi fortfarande har en merkantilistisk 
kärna i Europa och framförallt i form av EMU. Tyskland styr och de 
övriga försöker hänga med. Vägen till frälsning är bekant: för varje 
överskott i bytesbalansen måste någon annanstans finnas ett under-
skott. Konkurrenskraft är att se till att befinna sig i rätt gäng (krona). 
Ansvaret vilar i att fortsätta förkunna om hur rättfärdigt det är att in-
te leva över sina tillgångar – det ska någon annan göra, ingen skillnad 
vem det är (klava). Budskapet verkar gå effektivt hem när man endast 
poängterar krona och låtsas som om klava inte ens existerar. 
PÅ DEN ANDRA sidan av ekvationen hittar vi notan, skulden. För 
detta gäng gäller det att definiera skulden i egen valuta, annars blir 
det dyrt. Suveränitet över betalningsmedlet på hemmamarknaden är 
nästintill oundgängligt på längre sikt. Växelkursen dämpar stöten och 
utjämnar den yttre konkurrensen men det finns också interna förläng-
ningar som gör att hela det internationella spelet förblir hållbart: När 
staten tar skuld ökar tillgångarna i den privata sektorn. Finanskrisen 
har lärt oss att i samförstånd med den egna centralbanken kan detta 
upprätthållas i betydligt högre skala än man tidigare anat. Krig utgör 
inte den enda ursäkten för att centralbanken går in och köper statlig 
skuld i större skala än normalt. 

FÖR DESSA läNDER på andra sidan av ekvationen betyder det mot-
satta det ohållbara: När staten forcerar mot plus går den privata sek-
torn allt mera i skuld, vilket i längden, obönhörligt, slutar i recession. 

Vi har också nedmonterat de strukturer 
med vars hjälp nationalstater genom 
historien någorlunda intakt förmått byta 
läger. Således passar Finland inte in i det 
andra gänget heller. Penningpolitiskt har 
Finland förpassats till den udda gruppen 
kolonier.

HäR KOMMER VI slutligen in på den finska tragedin. I vår iver att 
komma bort från ryssen har vi sprungit in i tysken. Här är det inga 
öppna armar som väntar utan snarare större och kraftigare armbå-
gar som börjat röra på sig. När efterfrågan i världsekonomin dessut-
om haltar blir det nog så tufft. Nokia har seglat iväg och jollen vickar i 
kölvattnet. Dessvärre tar tragedin inte slut här. Vi har också nedmon-
terat de strukturer med vars hjälp nationalstater genom historien nå-
gorlunda intakt förmått byta läger. Således passar Finland inte in i det 
andra gänget heller. Penningpolitiskt har Finland förpassats till den 
udda gruppen kolonier. 

Jag tror att diskussionen om hållbarhetsunderskott och nödvändi-
ga nedskärningar i offentliga utgifter skulle må bra av en tydligare för-
ankring i hurdan institutionell kontext reformerna ska gälla. Kalky-
ler om vad det kostar att upprätthålla någon form av välfärdskoloni 
bör inte förknippas med motsvarande kalkyler för en välfärdsstat. Att 
blunda för de institutionella skillnaderna kan vara det som egentligen 
visar sig vara ohållbart. u

Johan Meriluoto, doktorand i offentlig förvaltning, ÅA

Hållbarhet på fel spår ?

JOHAN M
ERILU
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TO
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A

RCU
S PREST

I den kontroversiella framtidsutredningen 
skriver Pekka Himanen att vi just nu står inför 
ett avgörande för hur vi ska strukturera vår 
framtid. Det gäller att hitta lösningar på hur vi 
ska fortsätta med den välfärdsmodell vi redan 
har, dock i en mera konkurrenskraftig upplaga.
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Man använder beteendemässiga kriterier för många vanliga psykiatriska diagnoser 
som depression. För en neuropsykolog är det inte tillräckligt.

TEXT: NICKLAS HÄGEN

Mira Karrasch, akademilektor i psykologi vid Åbo 
Akademi, forskar i neuropsykologi. Hon har arbe-
tat mycket med olika neurologiska sjukdomar – till 
exempel Alzheimers sjukdom, MS och stroke – där 
man kan göra en tydlig koppling mellan en organisk 

förändring i hjärnan och de symtom sjukdomen uppvisar. Hjärnan på 
en patient med Alzheimers sjukdom går till exempel igenom samma 
process av synligt förfall som andra med samma sjukdom, vilket har 
ett tydligt samband med olika slags psykiska symtom.

När det gäller vanliga psykiatriska diagnoser som till exempel de-
pression saknas en sådan koppling. Strukturell avbildning av hjärnan 
vid depression brukar visserligen uppvisa en liten skrumpnad i hipp-
ocampus, ett område som är viktigt för minnesfunktionerna, men det 
är inte det som används som grund för en diagnos.

– De kontakter jag har haft till det psykiatriska fältet har gjort mig 
fundersam. Det finns bara beteendemässiga kriterier för diagnoserna, 
utan någon länk till en tänkt patologi. Kan man kalla något som är så 
här luddigt för en sjukdom?

Enligt Karrasch är det tveksamt att man kallar tillstånd som depres-
sioner och ångest för ”sjukdomar”, i stället för ”störningar” eller ”pro-
blem”, och därför för enkelt att komma ut från läkarens mottagning 
med ett recept på antidepressiva SSRI-preparat i handen. Man kun-
de i många fall komma långt med att hjälpa folk lära sig vad som gör 
dem på bättre humör, och informera om vilka reaktioner som är van-
liga vid svåra livssituationer.

– Psykofarmaka är besvärligt för det första för att det åtgärdar saker 
man inte har definierat klart. För det andra saknar SSRI-medicinen 
ofta positiv verkan och för det tredje finns det studier som tyder på att 
medicinen kan förändra människors synapser på ett bestående sätt, så 
att man inte kan sluta använda dem, säger Karrasch.

– Mycket av diagnostiken sker inte ens av psykiatrer eller neuro-
loger, utan av allmänpraktiserande läkare. Det är en fullständigt sjuk 
tanke att man ska kunna göra en valid depressionsdiagnos på tjugo 
minuter.

Diagnoser utan 
biologisk  
förankring

Fungerar medicinen?
Ny forskning har visat att SSRI-preparat ofta är ineffektiva mot lind-
riga depressioner. Många forskare menar att man har utgått ifrån fel 
skala när man bedömt medicinernas verkan, och vid en korrigering 
av skalan har medicinens effekt visat sig vara mer eller mindre bety-
delselös.

– Man blir lätt konspirationsteoretisk här för det finns stora ekono-
miska intressen bakom. Ju mera du kan patologisera, desto mera kan 
du sälja. Några aktieägare blir fasansfullt rika på det här.

Medicinsk behandling av psykoser än något vi ofta tar för givet och 
frågan diskuteras sällan. Enligt Karrasch har jämförelser visat att man 
återvänder snabbare till arbetslivet och återfallsprocenten är lägre i 
u-länder där man inte medicinerar psykosen, än i i-länder där man 
medicinerar.

Visserligen kan man inte genast dra slutsatsen att det är medicinen 
och inte till exempel sociala faktorer som ligger bakom en förlängd 
återhämtning. Men det finns en koppling till biverkningarna:

– Antipsykotisk medicin lindrar de så kallade positiva symtomen 
som hallucinationer, men inte de negativa – till exempel apati och 
minnesproblem. Om medicinen försämrar människans kognitiva ka-
pacitet är det inte konstigt att han eller hon inte återvänder till arbets-
livet, säger Karrasch.

– En kollega bad mig tänka över bakgrunden till det finska ordet 
”lääketiede”, ”medicinvetenskap”. De är specialister på medicinsk be-
handling av problem. Men den kompetensen börjar ta över områden 
där det behövs en annan slags kompetens.

Det verkar som att vi har att göra med två dominanta diskurser: 
ekonomi och medicin?
– Ja, och den medicinska diskursen skapar en illusion av att vi har att 
göra med entiteter som liknar de traditionella medicinska entiteter-
na. Vi pratar om ”depression” på samma sätt som till exempel ”diabe-
tes” och det har fått mycket stor genomslagskraft i medierna. Det oro-
ar mig för det styr vårt tänkande kring psykologiska fenomen. Det är 
inte bra för varken läkarvetenskapen eller psykiatrin. Mira Karrasch.

– Man bör vara väldigt försiktig när det ligger stora ekonomiska intres-
sen bakom. När man har jämfört universitetsforskning med läkeme-
delsföretagens egen forskning i SSRI-mediciner har det visat sig att lä-
kemedelsföretagens forskning uppvisar positivare resultat.
Hur gör man då? Företagen får väl inte heller direkt gå in och ljuga 
med sina siffror?
– Cherry picking, man väljer fördelaktig data. De som deltar i under-
sökningar är dessutom ofta sådana som uppfyller DSM-kriterierna till 
punkt och pricka. I kliniska förhållanden uppvisar över hälften av de 
som söker vård symtom från många olika diagnoser, utan att man kan 
ge dem en primär diagnos.

Det har föreslagits att man skulle börja titta på psykiatriska diagno-
ser som ”dimensioner” eller försöka hitta det egentliga fenomenet eller 
de neurala störningar som kan finnas bakom flera olika DSM-diagno-
ser. Det har nämligen visat sig att många psykiatriska diagnoser som 
till exempel tvångssyndrom, ätstörning och ADHD kan platsa in på 
en dimension av kontroll av det egna beteendet med överdriven kon-
troll i ena ändan och impulsivitet i den andra. Problem med överkon-
troll och underkontroll av beteende har man kunnat länka till föränd-
ringar i hur vissa hjärnstrukturer och nätverk fungerar.  

– Man kommer inte långt med att kalla något för till exempel en de-
pression utan att ha tittat på fenomenologin bakom, uteslutit vanli-
ga fysiologiska orsaker för nedstämdhet, funderat om det egentligen 
kunde handla om begynnande neurologisk sjukdom eller om indivi-
dens livssituation helt enkelt är för påfrestande. Det skulle till exem-
pel inte falla mig in att tänka att mitt arbete är slutfört med att konsta-
tera att en person har en minnesstörning. Då måste vi försöka utreda 
orsakerna bakom den. u
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F ilosofie licentiat Åsa Slotte arbetar för tillfället på sin dok-
torsavhandling i filosofi vid Åbo Akademi. Hon har kon-
centrerat sig på diagnoserna transsexualism, depressioner 
och ångestsyndrom inom psykiatrin, samt förlossnings-

rädsla som är en obstetrisk diagnos – och nystat i deras roll i samspe-
let mellan individ och samhälle. Många av idéerna kan också tilläm-
pas på soma tiska sjukdomar.

– När jag diskuterar en diagnos inom psykiatrin kan jag jämfö-
ra den med en fysisk sjukdom. Speciellt när det gäller frågor om stig-
matisering.
Vad menar du?
– Allt lidande stigmatiserar. Det är ofta svårt för människor att berätta 
om sitt lidande. Jag tror att det beror på att man försöker hålla en viss 
fasad utåt. Allt lidande klär av en människa det här som man upplever 
är viktigt att kunna visa upp. Det gör att man tappar ansiktet på ett sätt.

– Det finns stora likheter i lidande av olika slag, men i psykisk sjuk-
dom hör stigmatiseringen till sjukdomsupplevelsen på ett speciellt 

sätt som gör den diagnosticerade sårbar. Etiketten man får väcker vis-
sa associationer. Ta till exempel ADHD. Diagnosen väcker genast en 
bild av hurudan människan är och gömmer själva människan. Det du 
är, alla egenskaper du har göms. Diagnosen blir en lins genom vilken 
man ser människan. Det tror jag är det mest stigmatiserande med psy-
kiatriska diagnoser.
Du menar att det är viktigt att bli sedd som den man är? Om man 
försvinner bakom diagnosen blir man inte sedd som person.
– Ja, men diagnoser har också ett slags normaliserande effekt på hur 
man betraktar vissa beteenden. Om många har ADHD eller anorexi 
kan det bli vanligt att ha en diagnos. Då är den inte på samma sätt stig-
matiserande. Det beror helt på sammanhanget – bor du i stadsmiljö, 
norra Norge eller en liten by i Österbotten. Betydelsen varierar.
Vad gör diagnosen med oss? Är det något annat än stigmatisering? 
Det kan ju vara jätteskönt att få en diagnos om man dragits en tid 
med skumma symtom.
– Idéhistorikern Karin Johannisson säger att det nästan är ännu vär-
re att inte få en diagnos än att få en. Diagnosen sätter igång en massa 
skeenden i samhället. Det är bara via en diagnos du kan få behandling, 
till exempel psykoterapi eller mediciner. Farmacin och läkemedelsbo-
lagen behöver diagnoser för att kunna testa om medicinen verkligen 
hjälper mot en sjukdom och läkare behöver diagnosen för att skriva si-
na journaler och skriva ut medicin så att FPA kan ge ersättningar, sjuk-
ledighet och sjukpensioner.

– Det är inte självklart att en diagnos blir kulturellt sanktionerad. 
Bakom kan ligga ett långt arbete av till exempel intresseföreningar och 
anhörigföreningar. När diagnoser väl blir sanktionerade i samhället 

En diagnos med 
omdöme
Filosof Åsa Slotte vill nyansera medikalise-
rings  debatten, som hon tycker är alltför ensi-
dig. För att göra det behövs en ny syn på vad 
som gör sjukdomar verkliga.

TEXT OCH FOTO: NICKLAS HÄGEN

THOMAS HEIKEll, doktorand i sociologi vid Åbo Akademi, konsta-
terar att det inte är någon av naturen given självklarhet i vilket ske-
de man ska använda mediciner mot ett problem av mental eller so-
cial karaktär. Bakom finns kulturella och sociala värderingar.

– Den mest pessimistiska synen är att industrin tjänar pengar på 
vår misär då allt ska lösas med mediciner i stället för att söka andra 
lösningar. Vissa sjukdomar kan vara direkt livshotande och då är det 
bra att man medicinerar dem, men i många fall – som med mycket 
psykofarmaka – kommer vi in i en gråzon.

Det verkar som om vår tröskel för att använda psykofarmaka ba-
ra blir lägre. Dels har det att göra med förbättrad medicin och mins-
kade biverkningar. Dels har det att göra med förändrade krav och 
en förändrad förväntning om vem vi ska vara, samt hur livet bör se 
ut. Det är inte bara företagen som siktar på ekonomisk tillväxt, också 

Mediciner driver ekorrhjulet individen vill ha mera. Då kan det krävas åtgärder som strider med 
andra värderingar. Ironiskt nog finns det pengar att tjäna på det. 

– Det ligger i industrins intresse att hitta fler sjukdomar att medi-
cinera, vilket leder till ett allt mer medikaliserat samhälle och att till 
exempel svag ångest och nedstämdhet börjar räknas som sjukdo-
mar. Vi försöker medicinera alla negativa känslor och man kan prata 
om ett slags livsstilsmedicin, säger Heikell.

– Mycket psykofarmaka äts för att individen ska hållas samhälls-
duglig, för att man inte ska bli åsidosatt utan hålla sig kvar i ekorr-
hjulet. I medierna har det sedan början av 2000-talet blivit allt vanli-
gare med berättelser om de som hoppat av en livsstil som krävt för 
mycket av dem, men det är oftast de som varit framgångsrika och 
samlat på sig resurserna att göra det. I slutändan är det fråga om 
hur vi vill leva. Är det ens möjligt att hoppa av ekorrhjulet? Vi beta-
lar ett visst pris för vårt ekonomiska välstånd.

I Finland och Norden är det förbjudet att göra psykofarmakare-
klam som vänder sig direkt till konsumenten, utan all reklam rik-
tas till läkarna genom broschyrer eller annonser i professionella tid-

skrifter. Dessa använder bilder om människans välbefinnande och 
blottar vad som är problematiskt för oss.

– Tidigare forskning har visat att när man går till läkare förvän-
tar man sig ett recept, att man ska hålla en lösning på sina problem 
i handen när man kommer därifrån. Man kan tänka sig att läkarna 
också upplever en press på att de ska skriva ut något.

Om man får tro reklamen sitter våra svårigheter i att räcka till bå-
de i arbetsliv och på fritiden. Den lyfter fram ett brytningsskede 
mellan gamla och nya könsroller. Kvinnorna har rört sig från hem-
met till arbetslivet, vilket har lett till nya problem. Männen förvän-
tas samtidigt vara försörjare och mjuka män.

– Kvinnan beskrivs ännu som emotionell och lite instabil, någon 
som man snabbt behöver medicinera, men i reklamen sätts hon of-
ta i arbetsmiljö. Reklamen visar att kvinnan klarar arbetslivet, den 
press och de krav det innebär, med hjälp av psykofarmaka. När män 
dyker upp i reklamen visar man ofta att medicinen gör det möjligt 
för dem att umgås med sina familjer. Medicinen möjliggör en mjuk, 
modern man.

blir de vad filosofen Ian Hacking kallar ”interaktiva kategorier”. När 
de uppstår skriver man om dem i medier, man blir medveten om att 
de finns och börjar tolka sitt eget beteende utifrån dem. I och med att 
man börjar betrakta ett vanligt beteende som sjukdom bildas en bu-
merangeffekt. Diagnosticeringen ökar, och det har fått mycket kritik.

Vi kommer här in på ditt forskningsområde?
– Jag försöker nyansera medikaliseringsdebatten. Den är jättekritisk – 
man tar ofta bara fram riskerna och tycker att man medikaliserar i stäl-
let för att bota samhället, där man anser att problemet egentligen finns. 
Men en diagnos kan också ge självförståelse och underlätta att andra 
människor också förstår en på ett sätt som gynnar mellanmänsklig 
kommunikation. I bästa fall kan själva diagnosen ha en helande kraft, 
i och med att personen med hjälp av sin självförståelse kan få en me-
ra positiv syn på sig själv.

– Diagnoserna i DSM-IV beskriver mentala störningar som ”syn-
drom”. De ses som sjukdomsenheter som är kategoriskt åtskilda, man 
tänker sig att det finns en definierbar gräns mellan varje diagnos. Man 
ser på mentala sjukdomar på samma sätt som man ser på sjukdomar 
inom den somatiska medicinen och tänker att de i grunden består i ett 
biologiskt funktionsfel – när det gäller psykiska sjukdomar gäller det 
hjärnan. Den här positionen kallas naturalism och bygger på tanken 
att man kan definiera vad mentala sjukdomar är och avgränsa dem 
från normalt lidande. Den andra positionen kallas socialkonstrukti-
vism. Där menar man att man inte kan definiera mentala sjukdomar, 
utan man ser det som att de uppstår ur kulturen och sociala processer.

Måste man välja mellan de här två?
– Man ser det i alla diskussioner på internet, de sker utifrån någon av 
de här positionerna eller så blandar man. Det jag vill visa är att debat-
ten är ohållbar eftersom båda – också socialkonstruktivisten – utgår 
från en liknande biologisk grundtes om hur man kan förstå sjukdom 
som verklig. Man tänker sig att det finns en essäns i sjukdomen som 
gör den till en sjukdom, så som det finns något i till exempel ett träd 
som gör det till ett träd. Socialkonstruktivismen fungerar alltid som 
kompenserande teser eller som slagträn mot naturalismen.

– Jag försöker utveckla en annan syn på vad psykiatriska diagno-
ser är och på vad som gör dessa sjukdomar verkliga. Ser man på sjuk-
dom ur ett existentiellt verklighetsbegrepp är biologin egentligen in-
te så viktig som man har trott. Man reagerar med ansvar inför någons 
upplevelse av att må illa eller av att ha ett mentalt problem av något 

slag. Jag vill lyfta fram ett sjukdomsbegrepp som bottnar i ett ansvars-
tänkande om de psykiskt sjuka.

– De mentala störningarna är så olika sinsemellan att det är svårt att 
säga något generellt om hur de kommer till uttryck och hur man be-
möter dem i vardagen. Om man tar som exempel generaliserat ång-
estsyndrom (GAD) eller social fobi är det vanligt att man i medikali-
seringsdebatten säger att de egentligen inte är sjukdomar, utan att man 
börjat diagnosticera människors sårbarhet och vanliga livsproblem.

– Man tror kanske att ångest inte uttrycks synligt. Men om man är 
ångestfylld en längre tid tar det fysiska uttryck – det kan ge till exem-
pel sömnstörningar, man kan bli lättirriterad och få svårt att koncen-
trera sig. Ångesten, om man har för mycket av den, nöts på ett slitsamt 
sätt mot de anhöriga. Om man vill se hur psykiatrin uppstått måste 
man börja med hur man i vardagen reagerar på något man upplever 
som problematiskt.

– Socialkonstruktivisten säger ofta att diagnoser uppkommer ur so-
ciala förlopp eller att de är sätt att härska över människor, ett förtryck 
som kommer ovanifrån. Diagnoser sätts in av psykiatrer i psykiatris-
ka manualer och medikaliserar människor utan att vanliga männis-
kor haft någon inverkan över dem. Det är som om det fanns en klyfta 
mellan vardagligt liv och det som händer på ett samhälleligt plan och 
i institutionerna.

Konstruktivisten verkar vilja säga att människor egentligen 
inte är sjuka. Samtidigt kan någon med till exempel social fobi 
uppleva sig vara sjuk. Det låter som om konstruktivisten går den 
sjukes ärenden, men kör över den samma genom att inte lyssna på 
individens upplevelse av att vara sjuk?
– Du har din upplevelse, men ändå säger man att det inte på riktigt är 
en sjukdom. Blyghet eller ångest behöver inte vara ett problem för den 
som till exempel inte vill avancera inom sitt jobb, men för den som vill 
ha en karriär och ett rikt socialt liv kan blygheten förr eller senare bli 
ett problem. Det finns en inbyggd ojämlikhet i samhället vilket gör att 
den som vill ta vara på alla möjligheter kan bli utanför.

Som konstruktivist ser man väl det ofta som att den övriga 
gruppen – de friska – diskriminerar ett avvikande beteende och vill 
visa att också ett sådant är välkommet?
– Om man medikaliserar ett livsproblem, tänker man sig att proces-
sen stjäl från det område man talar om som ”normalt”. I debatten bil-
das skarpa gränser mellan sjukt och friskt.
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– Jag försöker lösa upp gränsen mellan medicinska problem och livs-
problem. Jag föreslår att man skulle kunna se på mentala medicinska 
problem med dubbel blick. De har en biologisk sida men de har också 
något av livsproblemsområdet, det är en flytande skala. Det betyder att 
man inte behöver vara så enögd på ett samhälleligt plan i behandling-
en av mentala sjukdomar. Man kan medikalisera något men det bety-
der inte att man inte kunde hjälpa på andra sätt, terapier eller annan 
social verksamhet. Då behöver man inte heller tänka att man anting-
en botar ett medicinskt eller ett samhälleligt problem. Man kan tänka 
på vad man kan göra i samhället för att förändra saker.

– På ett individuellt plan, när man har till exempel depression, tän-
ker man ofta att ”nu är jag deprimerad, jag har en sjukdom – därför 
kan jag inte”. Det blir en ursäkt, man behöver inte ta ansvar på allvar. 
Autonomin i en människa försvinner om man har en alltför snäv bild 
av vad sjukdom innebär. Den biologiska synen på sjukdomsbegrep-
pet som finns bland psykiatriker inom forskningen innebär att man 
kan tänka på sig själv om man får till exempel en panikstörning på ett 
liknande sätt som somatiska sjukdomar på ett upplevelseplan. De blir 
mera som influensa eller streptokocker. Man kan ha en sjukdom som 
migrän men man behöver inte känna sig sjuk eller tänka på sig som 
fysiskt sjuk. Jag kan ha en social fobi men behöver inte tänka på mig 
som mentalt sjuk.
Vad innebär det? Att psykiskt illamående är något man måste 
sköta om, precis som man skulle ligga hemma om man hade 
flunsa?
– På ett sätt liknar det somatisk medicin. Om man har brutit benet el-
ler har influensa vårdar man det inte bara för benets eller influensan 
skull, utan för att kunna göra de saker som är viktiga för en i livet. Det 
är samma med ansvaret.

– I stället för att titta på biologin bakom de diagnoser jag har under-
sökt har jag tittat på argument som finns bakom dem. Vad uttrycker 
diagnosen om vår livssyn och vad som är viktigt för människor i livet? 
Med ångestsyndrom kan man säga att ”nå, det hör till livet att vara blyg 
eller ha ångest”, men bakom diagnosen finns en uppfattning om vad 
som ger glädje och mening i livet och vad vi tycker är viktigt i dag. I 
psykiatrin finns en uppfattning om vad som är viktigt för folk att upp-
nå i samhället just nu.

Det låter som ett försvarstal för medicinen. Finns det ändå en 
poäng med socialkonstruktivism? Det finns en bild av vad som 
är det goda livet i psykiatrin, men kritiken handlar om att vi 
medicinerar oss för att gå leende ner i graven. Mycket av kritiken 
mot medikaliseringen är att vi tar bort livsproblemen. Säg att det 
är jobbigt, jag får svåra nyheter. Då tar jag lite lugnande, fortsätter 
gå till jobbet, sköter det jag behöver för att få mera pengar, kan 
köpa mera grejer och undviker att möta det verkliga problemet.
– Min position betyder inte att det är okej att medikalisera vad som 
helst. Som jag ser det finns det massor av beteenden som man aldrig 
skulle medikalisera. Till exempel är vardagen full av besvikelser som 
jag måste hantera: jag ser en snygg tröja som jag inte har råd att köpa 
och jag blir besviken, någon svarar surt när jag frågar om något och 
jag blir irriterad och så vidare. Men man kan samtidigt svänga på det, 
att vi ska vara glada och nöjda ner i graven – vad är det som skulle va-
ra fel med det? Vi ser på livet som att det hör till att ha stora existen-
tiella problem, att man till exempel ska klara av en skilsmässa utan pil-
ler, fast man vet att de skulle hjälpa en. Det går att ifrågasätta en sådan 
syn. En diagnos är en återspegling av hur vi ser på människans villkor 
i dag. Psykiatrin är inte skild från kulturen.

– Allt psykiatrin kommer fram till är inte rätt, men inte fel heller – 
frågan om rätt och fel är inte så viktig som man trott. Där måste he-
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la tiden finnas en rörlighet och en osäkerhet mellan vad som kall-
las sjukdom och blir diagnos och mellan vad som kallas normalt. Det 
måste finnas en diskussion och det är viktigt att alla hörs, speciellt de 
som kan komma att beröras av psykiatriska diagnoser. Men frågeställ-
ningen om vad som ska kallas för sjukdom blir en annan fråga än en 
om biologi.

Själva känslan brukar väl ganska sällan vara ett problem, utan hur 
man rör sig med andra med de känslor man har. Om man skiljt 
sig är det jobbigt, men det största problemet är väl att fortsätta 
vardagen med känslan? Kommer vi inte in på normbrott – man 
vill kanske inte gå till exempel till jobbet med sin förtvivlan? 
Problemet blir att vi tar pillren i stället för att söka en förändring 
som är kulturell, och att vi gör det förstärker att normen är okej. 
Möjligheten till förändring försvinner om vi tar jag ett piller i 
stället för att skaka om det som är normalt och förstärker bilden av 
att problemet inte ligger i de förväntningar vi och andra har på oss.
– Jag ger inga livsregler för någon. Det man gör är ett existentiellt val. 
Med det menar jag att många mediciner ändå ger biverkningar och det 
gäller att välja hur mycket biverkningar man står ut med i jämförelse 
med den ångestdämpande effekten man kan få med ett piller. Vid sorg, 
om till exempel någon anhörig har dött, är det vanligt att folk äter till 
exempel sömnmediciner eller SSRI-mediciner. Men jag skulle säga att 
man inte kan bota sin sorg eller sina skilsmässoproblem enbart med 
medicinering. Man kan inte bli helt och hållet sorg- och ångestfri med 
piller. Ett piller kan inte säga till dig vad du ska säga när du möter dina 
arbetskamrater efter att någon i din familj har dött och pillret kan in-
te säga till dig hur du ska leva ditt liv efter en skilsmässa. Man kan inte 
medicinera bort ett livsproblem, men det hjälper en att orka. De fung-
erar lite som en krycka. Om man nu skulle ta bort all hjälp som psyki-
atrin kan ge och bota samhället i stället – det skulle bli kaos.

Men menar man kanske att det är det som skulle behövas – att 
skaka om?
– Då ställer man psykiatrin till svars för något den inte kan göra något 
åt. Det finns många problem i samhället och det behöver riktas mera 
energi åt det hållet, men man måste gå tillväga på ett annat sätt. Man 
behöver identifiera vilka maktfaktorer som finns i samhället och vad 
man kan göra åt det, i stället för att rikta in sig på den hjälp psykiatrin 
kan ge. Det är också ett problem att det inte finns tillräckligt med psy-
kiatrisk vård. Det är okej att hjälpa sig själv med medicin men det tar 
inte bort att man skulle försöka få igång en mera kritisk syn på sam-
hället. Ofta framstår det som ett antingen eller.

– I DMS-V har man tagit bort undantaget för sorg. Det betyder att 
psykiatriker ganska snabbt kan börja diagnosticera en depression vid 
en anhörigs död. Men där har man försökt fånga upp personer som 
kanske skulle bli deprimerade av sorg. Ofta är det så att vid sorg ses 
det som att man kan göra vad som helst, till exempel dricka, men in-
te ta medicin. Man tar ofta ett moraliskt avstånd just från medicin, 
men inte alkohol eller många andra saker vi gör. Det leder till svårig-
heter i samhället.
Är din poäng att avdramatisera medicinen?
– Inte att avdramatisera medicinen, jag undersöker de psykiatriska be-
greppens mening. Men det kan ha den bieffekten just inom psykiatrin. 
Ansvarstanken, att vi reagerar moraliskt både på våra egna och på an-
dras problem, kan fungera som en kritik mot psykiatrin, men kritiken 
fungerar på ett annat sätt än den traditionella frågan om vad som är 
sjukt, vad är friskt? Den fungerar mera inifrån en människa. 

Åsa Slotte.

Hormoner håller Åbo på fötter

B ayer är med sina 650 anställda i Åbo en viktig kugge i regi-
onens ekonomi. I fjol betalade företaget 112 miljoner euro i 
samfundsskatt, vilket är den näst högsta summan i landet.
– Läkemedelsindustrin är inte så känslig för allmänna fluk-

tueringar. Människor vill sköta om sin hälsa, säger Peter Essen, vice vd 
och ansvarig för produktionen i Bayers fabrik i Åbo.

– Vi försöker utveckla bättre läkemedel och göra livet lättare för 
människor. Därför ligger det också i allmänhetens intresse att allt går 
framåt.

Vid Bayers fabrik i Åbo koncentrerar man sig på kvinnans hälsa och 
preventivmedel. Bakom fabrikens framgångar finns en hormonspiral, 
Mirena, som i tiden ersatte de kopparspiraler som fanns på markna-
den. Den utvecklades under professor Tapani Luukkainens ledning 
under 1970- och 1980-talen och lade grunden för det specialkunnan-
de som har hållit kvar fabriken i Åbo.

– Man kan flytta vad som helst men allt kunnande finns färdigt här 
i Åbo och jag tror att det skulle bli svårt att få folk att flytta med. Strate-
giskt har man hela tiden ansett att det här är något vi är bra på här och 
valt att hålla kvar fabriken. Att flytta en fabrik är också dyrt, och inget 
man gör lätt med en fabrik som fungerat i årtionden.

Dyr utveckling
Läkemedelsforskning är dyrt och det är inte alla läkemedelsföretag 
som vågar ta risken att investera i utvecklingen av ny medicin. Vid 
Bayer tar man risken, och investerar årligen cirka femton procent av 
företagets omsättning i forskning och utveckling av nya mediciner. 
Det motsvarar en summa på cirka tre miljarder euro som resulterar i 
mellan tre och fem nya produkter.

Det går bra för läkemedelsindustrin – också i Åbo. Läkemedelsföretaget Orion grundade i vå-
ras en ny fabrik i staden och investerar under detta år 80 miljoner euro i stället för de genom-
snittliga 40 miljonerna. Läkemedelsföretaget Bayer investerar å sin sida tio miljoner årligen i 
Åbo, och nyligen investerade företaget fyra miljoner euro i två nya produktionslinjer i fabriken.

TEXT OCH FOTO: NICKLAS HÄGEN

Samarbetet med universiteten i Åbo har minskat vartefter att Bayer 
har ökat mängden egen forskning på andra ställen i världen. Åbo Aka-
demi har samarbetat med Bayer inom olika områden, främst gällan-
de polymerteknologi.

Det tar tio till femton år att utveckla en ny medicin och många pro-
dukter faller bort på vägen. Innan man vågar testa ett nytt läkemedel 
på patienten har det redan gått igenom en lång urvalsprocess, som in-
leds med tiotusentals potentiella molekyler. För att veta hur den mole-
kyl man söker sannolikt skall se ut och vilka egenskaper den ska ha för 
att fästa på en receptor i kroppen använder man sig av avancerade da-
torprogram, medicinsk kunskap, nytänkande och erfarenhet.

– Man utgår från en teori om hur människan fungerar biologiskt. 
Sedan identifierar man olika signalsystem och receptorer i kroppen. 
När man vet hur de ser ut och hur de biologiska verkningarna sker på 
ett biokemiskt plan, börjar man söka molekyler man tror kan passa. 
Det är det som tar så hemskt länge, säger Essen.

– Molekylerna kan vara mycket lika varandra till sin kemiska struk-
tur. De kan vara mycket invecklade men har någon liten sidogrupp 
som skiljer dem från de andra.

Innan man har sållat fram tillräckligt få molekyler för att kunna på-
börja kliniska tester har det gått flera år. I den kliniska testningen stu-
derar man sedan om läkemedlet faktiskt har önskad effekt och om det 
finns oönskade bieffekter. Detta tar några år till i anspråk.

Från datorer till kliniska test, finns det någon bit där emellan?
– Djurförsök, dem kan vi inte frångå. Vi behöver testa medicinerna 
på ett system som är så nära människans som möjligt men ändå är 
på djurnivå.

– Om kliniker diagnosticerar ADHD visar min tes vad det innebär 
att utpeka en sjukdom moraliskt. Det betyder att man utvecklar sitt 
moraliska omdöme i situationen: vad skulle en ADHD-diagnos bety-
da för barnet? För familjen? Kan det ge användbara rutiner för famil-
jen? Ge möjlighet till terapi? Möjlighet att hantera problemen? Frå-
gan om vad som är en riktig sjukdom är då inte så viktig som frågan 
om vad diagnosen kan ge. Det är diagnosens inre mening: att ge hjälp 
till en viss människa. Då fungerar kritiken också på en samhällelig ni-
vå. Då måste man se till att det finns pengar till bra sjukvård och tänka 
igenom vad det betyder att ha mentala problem? Vad betyder det för 
en familj, vad ska vi lägga in för att förebygga problemen? Hur ser en 
behandling ut? Räcker det med medicin eller borde man sätta in an-
dra metoder? Vill man ha en fungerande vård krävs det pengar. Det är 
något som måste komma från varje enskild individ för att det ska ske 
förändringar där. u
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”Samhället satsar inte genast på det 
bästa, utan man testar först med ett 
par billigare alternativ innan läkaren 

skriver ut det bästa preparatet

Mindre destruktiva preparat
Ett av världens flitigast utforskade områden är cancer. Där investerar 
man stort i att precisera behandlingarna så att de blir mindre destruk-
tiva för de friska delarna av kroppen.

– Om man tidigare insjuknade i cancer fanns det generella produk-
ter som man testade för att se vad som hjälper, men nu försöker man 
allt mera få in preparatet i cancerceller och förstöra dem utan att för-
störa omgivningen. Utvecklingen har gått mot så kallade target pro-
ducts som bara skadar cancern.

Effektivast är radioaktiva radioisotoper, men de är också svårast att 
handskas med (läs mera i MfÅA 13/2013). Från att produkten tillver-
kats har man bara några dagar tid att få ut det till patienten. Det gör 
produkterna mycket krävande logistikmässigt, vilket syns i priset.

Kostnaderna gör att medicinen inte är tillgänglig för alla. Men ock-
så i de mindre avancerade preparaten finns det regionala skillnader i 
tillgängligheten.

– Finland skiljer sig från många andra länder, till exempel Tyskland 
och andra centraleuropeiska länder, i att man där ger en möjlighet till 
bästa möjliga vård genast när behandlingen inleds. I Finland är tyvärr 
ersättningssystemet sådant att samhället inte genast satsar på det bäs-
ta, utan man testar först med ett par billigare alternativ innan läkaren 
skriver ut det bästa preparatet, säger Essen.

– Jag antar att det beror på att staten försöker spara där den kan. Det 
här är ett sätt. Är man rik och kan betala för vården hos en privatläka-
re själv är det inget problem. Om man behöver ersättning tar det läng-
re att få den bästa vården än i många andra länder.

Vi äter allt mer mediciner. Som framgår av de övriga artiklarna i 
detta paket verkar åtminstone psykofarmaka leda in i en gråzon där 
det inte är helt klart hur mycket som är nödvändigt. Hur ser du som 
vice vd för ett läkemedelsföretag på saken?
– Det finns områden inom vården där det är svårt att säga vad som är 
rätt och fel. Vi är alla individer och det som passar för en lämpar sig kan-
ske inte för en annan. Det är något som behöver diskuteras mellan lä-
kare och patient.

Marknadsföringen av psykofarmaka är riktad mot läkare, så där 
finns väl en viss påverkan?
– Vi har inte den typens produkter så jag kan inte ge dig något svar på 
den frågan. Generellt kan man ändå säga att vi inte försöker hitta på pre-
parat för att sedan få människor att använda dem, utan vår utveckling 
sker utifrån människors behov. Läkemedelsforskningen är himmelskt 
dyr, man räknar med att det kostar ungefär en miljard euro att utveckla 
en ny produkt på marknaden. Ingen är så tokig att den kommer ut med 
en produkt den själv hittar på och hoppas att folk börjar använda den. u

Peter Essen är filosofie magister i organisk kemi och polymerkemi från Åbo Aka-
demi. Han utexaminerades 1981 och tog anställning vid forskningslaboratoriet vid 
det dåvarande Leiras.
Efter fem år vid laboratoriet blev han involverad i produktionen och ansvarig för att 
göra laboratorieprocesserna så ekonomiskt effektiva som möjligt. Fem år senare 
blev han inköpschef och efter ytterligare fem år logistikchef – i fem år.
När Schering köpte Leiras år 1996 slogs fabrikerna i Helsingfors, Ekenäs, Tammer-
fors och Åbo ihop och produktionen koncentrerades kring specialkunnandet i 
Åbo. Essen ledde processerna och efter en kortare period som chef för personalav-
delningen har han nu i drygt tio år fungerat som vd för Bayers fabrik i Åbo.
– Om du koncentrerar dig på forskning är det kanske en annan sak, men i allmän-
het är utbildningen lite som ett körkort. Det är ett tillstånd som låter dig köra, men 
vart du rör dig är upp till dig själv, säger Essen.
– Jag var aldrig forskningsinriktad. Jag var mera intresserad av de stora helheterna 
och hur delar av ett företag samarbetar.  

Från forskare till VD

N är farmaciprofessor Niklas Sand-
ler river små bitar av pappret och 
ber mig sätta dem på tungan går 
tankarna osökt till det droglibe-

rala 1960-talet. Fast det var inte riktigt så här 
jag hade föreställt mig en eventuell LSD-de-
but. Rökelsen, lavalamporna, det långa håret 
och blommiga skjortorna saknas i den städa-
de kontors- och laboratoriemiljön i BioCi-
ty där Åbo Akademis farmacister håller till.

Det är inte bara hippieattiraljerna som sak-
nas. D-vitaminen som var utskriven på papp-
ret saknar också narkotisk effekt.

Utskriven, ja. Till Sandlers forskningspro-
jekt hör forskning i utskrivbara, printbara, 
mediciner.

– Genom att printa mediciner får man en 
väldigt noggrann dosering. Det är en fördel 
till exempel när man har att göra med starkt 
aktiva substanser eller tillverkar mediciner 
för barn och behöver fastställa dosen enligt 
hur många kilogram de väger, säger Sandler.

Teknologiskt skiljer sig printern inte myck-
et från en helt vanlig bläckprinter. Skillnaden 
sitter i detaljerna. I en liten dosa finns läke-
medelssubstansen, som via en slang går ner 
till stiftet och sugs upp av den film man an-
vänder till dosering.

Pappret smakar egentligen inte mycket och 
har snart smält i munnen – det tjockare sock-
erpappret tar lite längre tid på sig än rispapp-
ret. Möjligheterna är betydligt fler än dessa 
två.

– Man kan använda olika sorters filmer och 
smaksättning. För vanligt oralt bruk kan man 
använda enkla lösningar som måste sma-
ka någorlunda bra. Sen kan det bli lite mera 
komplext om avsikten är att läkemedlet ska 
fastna på slemhinnan.

Flexibilitet och anpassning
Flexibilitet och individanpassning är två 
nyckelord i framtidens läkemedelstillverk-
ning. Printbara mediciner ger en möjlighet 
till en flexibel tillverkning nära patienten och 
är ett led i att skapa personligt anpassade lä-
kemedel. Substanser, material och doser pla-

neras digitalt på datorn och printern slutför 
arbetet.

Satt i ett större sammanhang kan printbara 
läkemedel vara en lösning för att möjliggöra 
individanpassad dosering av läkemedel nä-
ra patienten och skräddarsydd medicinering. 
Det är ett av de teman som lyfts upp i The Inn-
ovative Medicines Initiative inom ramen för 
EU:s strategiska forskningsagenda, Horizon 
2020. För att säkerställa den europeiska kon-
kurrenskraften behöver man genom ett brett 
europeiskt samarbete fördjupa förståelsen för 
de mekanismer som omger sjukdomar och 
botandet av dem.

Det stora arbete som redan görs för att di-
agnosticera sjukdomar på molekylnivå, bör 
också till exempel kombineras med teknolo-
gi för att utveckla tillverkningen av medici-
ner och IT för att följa hur patienterna äter si-
na mediciner.

– I utvecklingen av framtidens vård måste vi 
arbeta mycket på bredden. Inom Åbo Aka-
demi finns mycket kunskap inom till exem-
pel IT, data management, biologi och de tek-
nologiska ämnena som behövs i utvecklingen 
av ny medicinsk vård.

Mycket förblir oätet
För individen är bra vård alltid viktig, men 
i och med att befolkningen blir äldre ökar 
vårdens betydelse också på ett samhälleligt 
plan. Inom farmacin sker ett mångsidigt ut-
vecklingsarbete som involverar allt från själ-
va teknologin i samband med tillverkningen, 
via kvalitetssäkring till karaktärisering av hur 
fysikaliskt stabila de medicinska substanser-
na är och hur de löser sig i kroppen rent me-
kaniskt.

– Vartefter att vi börjar känna människans 
arvsmassa bättre går diagnostiken framåt och 

Snart skriver du själv ut medicinen
Fem milligram eller tio? Varför inte till exempel 7,2 milligram 
om det är det man behöver? Inom en överskådlig framtid 
skräddarsys läkemedlen för patienterna.

TEXT OCH FOTO: NICKLAS HÄGEN

Niklas Sandler förklarar hur man skriver ut medicin med en printer.

© Tomi Rosholm
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Ett europeiskt 
samarbetsinitiativ

vi kan vidareutveckla den individanpassa-
de medicineringen. Det betyder inte enbart 
skräddarsydd dosering men också nya sor-
ters bioaktiva substanser och system för lä-
kemedelstillförsel. Men det är en bra bit kvar 
ännu. All den här kunskapen måste föras 
samman och i sista hand krävs följsamhet i 
behandlingen.

Förbättringen av diagnoser och medici-
ner är ändå förgäves om medicinerna inte 
äts. Man räknar i dag med att femtio procent 
av den medicin som ordineras förblir oäten, 
eller äts på fel sätt, vilket leder till att behand-
lingen inte blir komplett och besparningar i 
hälsovården uteblir.

För att bättre kunna följa upp hur patienter 
äter sin medicin utvecklas informationsgång-
en mellan olika delar av vården. Ett exempel 
är e-recepten som nyss tagits i bruk i Finland. 
Dessa är viktiga i kommunikationen mellan 
läkare och apotek, för att till exempel kontrol-
lera att patienter inte äter dubbla doser.

– Det är ett massivt projekt att optimalt 
kunna kombinera allt det data som finns 
om patienterna för att vettigare kunna skö-
ta medicineringen. I Finland började man till 
exempel prata om e-recept redan i slutet av 
1990-talet. Att det tagit så länge att förverk-
liga beror på att man använt olika datorsys-
tem som inte kunnat prata med varandra, sä-
ger Sandler.

– Bland den äldre befolkningen är det van-
ligt att man äter sex till tio mediciner om da-
gen och då är det viktigt att kunna följa upp att 
allt äts enligt ordination. Där behövs utveck-
lad informationsteknologi kombinerad med 
diagnostik och blodvärdesmätningar. De hu-
mana aspekterna vad gäller hälsovårdsper-

sonal och egenvårdare får förstås inte glöm-
mas bort.

Nya processer
För tillfället slutförs tillverkningen av den 
största delen av medicinerna i fabriker. Där-
ifrån skickas de ut runtom i världen för att 
distribueras i apotek och, beroende på lan-
dets lagstiftning, affärer.

Som en del av arbetet med de printbara 
medicinerna håller Sandler på med ett pro-
jekt som undersöker kommersialiserings-
möjligheterna av dem.

Om printade läkemedel och hälsoproduk-
ter blir en vardaglig del av vården medför det 
rätt stora förändringar för marknaden, bland 
annat för tillverkningsprocesserna och logis-
tikkedjorna. Om läkemedlen, som förut, bör-
jar tillverkas vid apoteken skulle det förändra 
arbetsfördelningen mellan apotek och fabrik. 
Och om läkemedlen börjar tillverkas genom 
utskrivning hemma hos patienten behöver 
också myndigheterna hänga med och intel-
ligenta IT-lösningar utvecklas för att kontrol-
lera behandlingen.

– Den klassiska modellen är att man till-
verkar stora partier som man sedan säljer till 
apotek. När medicinen blir mera skräddar-
sydd blir den också mera av en nischprodukt, 
och då behöver industrin tänka om, säger 
Sandler.

– Apoteken får redan tillverka mediciner, 
även om det blivit mindre produktion inom 
dem under de senaste åren. Men det kom-
mer eventuellt att ske förändringar inom de 
närmaste fem till tio åren, då man går in för 
individanpassade läkemedel. Då måste också 
myndigheterna anpassa sig. u

På ålderns höst
ATT UMGÅS MED andra och göra något som känns vettigt och in-
tressant främjar den psykiska hälsan hos de flesta äldre. Men att bus-
sarna har vettiga tidtabeller kan också vara viktigt. Det menar profes-
sor Mima Cattan. 

– Forskningen visar nog att grupper fungerar – men det ska vara 
grupper med någon slags vettig struktur eller fokus. Det brukar vara 
enklare för kvinnor att samlas i grupp, men för män har vi sett att till 
exempel grupper som samlas för att läsa tidningar och diskutera, eller 
där deltagarna bygger något i en verkstad, fungerar. 

Den centrala funktionen med grupperna är att varje person både 
ger till och får av gruppen, så att alla andra har nöje av varje deltaga-
re. Cattan är ändå medveten om att det bland äldre, precis som i al-
la andra åldergrupper, finns personer som inte nödvändigtvis tycker 
att umgänge i grupp är det roligaste man kan hålla på med. Att tvinga 
sådana personer att delta kan ha allt annat än positiva effekter – men 
kontakten är ändå viktig.

– Personer som inte trivs i större grupper kan behöva någon annan 
typ av vänskap, som att någon från en väntjänst hälsar på eller att nå-
gon ringer och hör hur de har det. Via den kontakten kan man sedan 
också diskutera och försöka hitta det som är viktigt för personen. Det 
kan vara något sådant som att få hjälp med att vandra några kvarter så 
att personen kommer sig till sin vän som bor en bit bort. 

De vanligaste råden om hur man ska hålla sig pigg handlar oftast na-
turligt nog om individen. Men Mima Cattan påpekar att frågan borde 
ses ur ett bredare perspektiv. Det kan handla om att se till att den prak-
tiska servicen i närmiljön fungerar – försvinner byabutiken är det de 
äldre som drabbas värst, samma sak gäller om bussarna bara går nå-
gon gång per dag. 

– En annan sak handlar om att ha tillräckligt med pengar så att man 
klarar sig. Om en person inte har tillräckligt med resurser, eller nog har 
resurser men inte kan nå dem på grund av krånglig byråkrati, leder det 
till att han eller hon lämnas utanför samhället.  

De vanligaste formerna av psykisk ohälsa hos äldre är ensamhet och 
depression, och de två är nära sammankopplade. Mima Cattan berät-
tar att siffrorna som anger hur många som mår psykiskt dåligt är rätt 
oklara. I Finland och Storbritannien lider till exempel över 25 procent 

av männen och 40 procent av kvinnorna som är över 75 år av depres-
sion, men det finns ett stort mörkertal.    

– Det verkar vara så att många fall av depression förblir oupptäckta. 
Det kan endera bero på att det är svårt att medge att man känner sig 
ensam eller deprimerad, eller så är det läkaren som tycker att det är ål-
dern som inverkar, att litet nedstämdhet hör till och inte är något stör-
re problem, säger Cattan. 

Åt den som ännu är ute i arbetslivet ger professor Cattan ett enkelt, 
men ack så svårt råd om hur man kan göra för att främja den psykiska 
hälsan hos sina äldre anhöriga. 

– Se till att sätta den där halvtimmen på att hälsa på dem. Alla i ar-
betslivet är så upptagna, och det är svårt att hitta tid, men hur myck-
et är nu egentligen en halvtimme av ditt liv? Och för den du besöker 
handlar det inte bara om den där halvtimmen, eftersom de före och 
efter besöket gottar sig åt det tillsammans med andra i sina grupper – 
så det blir många timmar fler av välmående! u

Att vara friskare än frisk

Mima Cattan.

UTVECKlINGEN AV printbara medici-
ner vid Åbo Akademi går att spåra tillba-
ka till The Innovative Medicines Initiative, 
IMI, ett initiativ vars mål är att förbätt-
ra medicinen och vården på ett europe-
iskt plan.

– IMI är ett samarbete mellan offentlig 
och privat verksamhet som är viktigt för  
Europa. Alla aktörer, såväl industrin, den 
akademiska världen som patientorga-
nisationerna, måste arbeta tillsammans 
på både europeisk och lokal nivå, säger 
professor Niklas Sandler.

– Främst handlar det om att utveck-
la en välfungerande medicinering som 
ger hälsa och välmående, och där lyfts 
olika terapiområden upp. Det har ock-
så att göra med kostnaderna för vården 
och i förlängningen med att Europa ska 
vara konkurrenskraftigt och erbjuda ar-
betsplatser.

Missriktad kritik

Vid Åbo Akademi görs en del samarbete 
med läkemedelsindustrin. Det finns oli-
ka samarbetsmodeller, till exempel ser-
vicebaserad forskning eller analystjäns-
ter, TEKES-projekt och slutarbeten. 

Att samhället blir allt mer medikali-
serat ser Sandler främst som ett resultat 
av de osunda inslagen i vår livsstil. Även 
om han anser att det förekommer en del 
onödig medicinering tycker han myck-
et av kritiken som riktas mot industrin är 
missriktad.

Han lyfter i stället fram de positiva si-
dorna i dagens läkemedelsindustri, och 
säger att kampen mot till exempel can-
cer inte skulle kunna föras på dagens ni-
vå om det inte var för industrins inves-
teringar och akademisk grundforskning 
för att utveckla terapiområdena.

– Det riktas en hel del kritik mot läke-
medelsindustrin för att den gör peng-
ar på folks hälsa, men jag ser inte många 
alternativ. Ingen stat skulle till exem-
pel ta risken att utveckla nya läkeme-
del. Man utgår från tusentals molekyler 
och ännu i de kliniska faserna finns det 
otaliga molekyler kvar som inte visar te-
rapeutisk relevans eller har för myck-
et biverkningar och måste slopas, säger 
Sandler.

– Med andra ord lägger man mass-
vis med pengar på sånt som aldrig kom-
mer ut på marknaden. För att finansiera 
dessa misslyckanden behöver företagen 
göra pengar.  u

Teknologiskt skiljer sig medicinprintern inte mycket från en bläckprinter.

Vi tog oss en funderare på vad det kan betyda att vara friskare 
än frisk med tre experter som fokuserat på hälsofrämjande, och 
främst då den psykiska biten av hälsan. Mima Cattan är profes-
sor på Northumbria University i England och har sysslat med hur 
man ska främja den psykiska hälsan hos äldre.  Anna Forsman 
är postdoc-forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Vasa och 
alumn från Åbo Akademi, och sitter med i en expertgrupp som 
håller på med att dra upp riktlinjerna för vad forskningen kring 
psykisk hälsa borde fokusera på i framtiden. Charles Scudamo-
re är biträdande rektor på Geelong Grammar School i Austra-
lien där han fört in vad han kallar Positive Education-tänkandet i 
sin skola, ett upplägg som främjar psykisk hälsa bland eleverna. 

Traditionellt sett har forskare och experter med  
inriktningar som kretsar kring hälsa till stor del foku-
serat på de som är sjuka. Diagnoser och riskfaktorer 
har varit centrala frågor, medan diskussioner kring 
skillnader mellan friska och riktigt friska hamnat i 
skymundan. Allt fler börjar ändå se att ett fokus på 
de friska också behövs, eftersom de ändå är en  
majoritet av befolkningen.

TEXT OCH FOTO: KLAS BACKHOLM
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I skolan
Först frågar man eleven själv och kompisarna runtomkring vad de 
tycker personen är bra på. Sen ser man till att hela skolmiljön genom-
syras av strategier där de individuella styrkorna tas till vara. Det här 
fungerar åtminstone i Australien. 

Vid den skola där Charles Scudamore till vardags arbetar som vi-
ce rektor, Geelong Grammar School utanför Melbourne i Austra-
lien, har man sedan 2008 systematiskt fokuserat på att stärka de cir-
ka 1 600 elevernas psykiska hälsa. Undervisning i ämnet är en uttalad 
del av läroplanen.

– Vi gör med jämna mellanrum en kartläggning av vad eleverna 
själva tycker att deras egna styrkor är, och vad de tycker att deras klass-
kamrater har för styrkor. Sedan jobbar vi utgående från detta i hela 
skolkulturen, berättar Scudamore. 

Grundtanken är att man genom att hitta de individuella styrkorna 
sedan kan diskutera och lyfta fram olika sätt att hantera egna svårighe-
ter och ”göra gott” åt andra. Diskussioner och övningar i klassen kom-
bineras med mera dolda strategier som att fotbollstränaren utgår från 
samma tematik på träningspassen. 

Skolans strategi utgår från sex teoretiska domäner av personliga 
styrkor. De teman som tas upp i skolklassen har man utvecklat till-
sammans med en av förgrundsfigurerna för positiv psykologi, profes-
sor Martin Seligman. Ett exempel på styrka är positivt engagemang, 
som handlar om att utveckla elevens förståelse för varför det är hälso-
samt att engagera sig i olika aktiviteter eller intressen.

– Vi pratar både om vad som gör livet svårt och vad som gör livet 
värt att leva. I längden lär sig eleven hur man kan utnyttja sina egna 
styrkor för att till exempel komma förbi problem med att hinna med i 
skolan eller lösa något bråk man haft med kompisar på fritiden. 

Den lärare som vill veta mera om hur man själv kan föra in den 
psykiska hälsan i skolan kan googla sig fram till ”positive education” 
och Charles Scudamore. Men hans bästa råd till lärare är att man ska 
skynda långsamt. 

– Det är som med slow food. Det finns ingen snabb väg att föra in de 
här strategierna på. Först måste du och dina kollegor lära er att förstå 
konceptet själva och hur ni kan utnyttja era egna styrkor, och sen kan 
ni börja fundera på hur ni bygger in det i läroplanen.   

Att lägga in uttalade timmar i skolschemat med en egen titel, bland 
de klassiska ämnena som matematik eller biologi, är enligt Scudamo-
re centralt. Då kan man visa att skolan verkligen satsar på temat, och 
det är psykologiskt viktigt för både elever och deras föräldrar att ve-
ta att i denna skola tas verkligen dessa frågor upp på timmen, istället 
för att det bara finns med som något dolt som nämns i läroplanen. u

Att forska i friskheten 
Flytta fokus i forskningen från diagnoser till den positiva psykiska häl-
san. Då försvinner den negativa stämpel som för tillfället kopplas sam-
man med psykiska problem. Det menar en grupp experter som nu 
drar upp riktlinjerna för den framtida forskningen på området. 

Anna Forsman på Institutet för hälsa och välfärd är en av dem. Psy-
kisk hälsa handlar enligt henne om faktorer som främjar att man kan 
fungera ändamålsenligt i vardagen och känner att man ungefär lever 
det liv man vill leva. Hon arbetar inom det så kallade ROAMER-pro-
jektet, en EU-finansierad satsning på att skapa en strategi för hur man 
ska forska i folkhälsa. 

– Vi har gjort olika undersökningar och bland annat frågat euro-
peiska experter på området om vad de tycker borde prioriteras inom 
forskningen om psykisk hälsa. Nummer ett på listan är att vi i framti-
den måste fokusera mera på det positiva.    

Enligt expertgruppen finns det två främsta orsaker till att en änd-
ring i riktningen behövs. För det första har forskningen hittills, i och 
med att den fokuserat på diagnoser och ohälsa, varit relevant främst 
för dem som själva lider av psykisk ohälsa eller för dem som arbetar 
med denna målgrupp. Om fokus går mera mot att se på hälsofrämjan-
de blir tematiken enligt Forsman något som är relevant för alla. 

För det andra har frågor kring psykisk hälsa i dag en negativ stäm-
pel, just för att debatten kretsat kring psykiatriska diagnoser och be-
handling. Lyckas experterna styra in diskussionen på frågor kring hur 
man kan förbättra befolkningens välmående kan man också öka för-
ståelsen för vad psykisk hälsa är – och minska stigmat kring psykisk 
ohälsa. 

Men hur skutans riktning i praktiken ska kunna ändras tål enligt 
Forsman att funderas på. 

– I grunden handlar det ännu om kunskapsspridning och om att 
bättre använda oss av den kunskap vi har. För att kunna ändra fokus 
måste vi först få både beslutsfattare och gemene man att förstå vad psy-
kisk hälsa är för något, och hur den kan förbättras. 

Den strategi som forskarna inom programmet nu sammanställer 
blir inget dokument som enbart samlar damm i bokhyllan. 

– Tanken är att strategin ska fungera som grund för den forskning 
som under de kommande åren ska göras inom det nya finansierings-
programmet Horizon 2020. u

Anna Forsman.

W alkbases företagsidé är att för-
se butiker med radiomottaga-
re som känner igen wifi-sig-
nalen från butiksbesökarnas 

smartmobiler och med hjälp av mönstret 
som uppstår kartlägga kundernas rörelser 
inne i butiken och genom den informatio-
nen analysera hur väl butiksutrymmet an-
vänds. Informationen ger i sin tur en vink om 
vilken effekt reklamkampanjer haft. Under 
start-up-mässan Slush investerade SBT Ven-
ture Capital och före detta Nokiachefen Olli-
Pekka Kallasvuo tre miljoner euro i Walkba-
se. Walkbase är nu marknadsledare i Europa. 
 – Investeringen har två viktiga aspek-
ter. Den uppenbara är att vi kan sätta igång 
vår verksamhet i en större skala och an-
ställa personal som öppnar de områden 
där vi nu har flaskhalsar. Den andra aspek-

ten är att investeringen signalerar till and-
ra investerare att vi är det företag det lönar 
sig att satsa på i den här branschen, säger 
Björn Sjölund, en av företagets grundare. 
 De tre miljonerna som investerades i 
Walkbase tänker företaget främst använda på 
att utveckla försäljningen – både nationellt, 
och internationellt inom EU, USA och Ryss-
land. SBT Venture Capital är associerat med 
Sberbank som har en infrastruktur som om-
fattar 18 000 bankkontor i Ryssland som de är 
intresserade av att kartlägga med Walkbase-
sensormatrix. Det skulle i sig vara ett enormt 
åtagande för Walkbase som just nu har åtta 
anställda.

Blir det bråttom att befästa er position nu?
– Ja. Just nu är det här anyones game. Ingen är 
så etablerad att någon skulle ha en marknads-
dominerande position. I USA finns några fö-
retag på västkusten och några på östkusten. I 
Europa ligger vi tack var e kapitalet nu myck-
et bra till. Men de amerikanska bolagen är in-
te några jättar heller.

– Walkbase handlar från och med nu in-
te enbar t om installation av radiomotta-
garna och mjukvaran, vi säljer nu även ett 
insiktsteam som hjälper till att läsa korrela-
tionen mellan data och butikens upplägg, 
marknads föring, sålda produkter, och så vi-
dare, säger systemutvecklare Niclas Jern, 

även han en av Walkbases grundare.
Sjölind säger att inom de kommande tio 

åren kommer vårt sätta att köpa saker att änd-
ras radikalt.

– Det är inte frågan om att näthandeln 
skulle ersätta de fysiska butikerna, snarare 
handlar det om hybrider av näthandel och 
traditionella butiker men där en hel del fysis-
ka lokaler mera kommer att fungera som ut-
ställningslokaler för produkter: ett ställe att 
bekanta sig med en produkt för att sedan få 
den hemskickad. Walkbase är ett exempel 
på ett företag som arbetar med förgreningar 
mellan den fysiska verkligheten och internet.

– Annat man kan tänka sig är att sända 
rek lam till smartmobilen när man är i när-
heten av en specifik hylla, eller att menyn  
dy k e r upp på mobilens skärm när du stiger in 
i en restaurang. 

Företagets grundare har alla ÅA-bak-
grund.

– Genom kontakter till Åbo Akademi vet 
man vem som verkligen kan något och uti-
från det har man en bra bild av vem det lönar 
sig att rekrytera, säger Jern.
Vilka är de stora kontrakten att sträva efter 
för en firma som Walkbase?
– I Europa är det till exempel IKEA, H&M. 
Får man dem får man samtidigt en stor euro-
peisk spridning, säger Sjölind. u

Walkbase är redo att expandera
Åboföretaget Walkbase har 
kraftig medvind i en bransch 
där ingen ännu etablerat en 
marknadsdominerande 
position.
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Björn Sjölund, Mathias Fredriksson, Niclas Jern, Tobias Zetter och Olle Svanfeldt-Winter.

Charles Scudamore.
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Belägringen av moskén Al-Fath i Kairo tidigare i år. Alla stor a 
nyhetsmedier stod utanför och filmade men en bambuser-
användare var inne i moskén och filmade detta. Detta var den 
enda vide on som fanns att tillgå live inifrån moskén när hän-
delsen utspelades.

http://bambuser.com/v/3613390

Bilder från världen via 
Bambuser

från att vara individbetonat i sin serviceroll till en inriktning på fö-
retagskunder. Aftonbladet har till exempel köpt Bambusers tekno-
logi för att tidningens läsare ska kunna sända livevideo direkt till re-
daktionen.

– Aftonbladet ville ha livevideosändningar från folk på gatan. De 
inte grerade vår teknologi till sina mobila appar. Tipssändingarna via 
de apparna går endast till Aftonbladet, säger Schöring.
Är livevideoteknologin verkligen så komplicerad att det inte 
lönar sig för företag att utveckla den själva istället för att köpa 
av er? Jag menar, om grunden utvecklades under en kurs för 
magistersstudenter vid Åbo Akademi?
– Inget är i sig särskilt komplicerat, men helheten av olika bitar ver-
kar vara tillräckligt svår att sätta ihop för att konkurrenter ska ha pro-
blem, svarar Schöring.

– Vi har till exempel inlett ett samarbete med Sony. Sony vill ha li-
vestreaming till sin nya mobil men de vill inte sätta resurserna på att 
utveckla den själv – de kollade runt och fann oss.

– I Sony kommer Bambuser att vara hårt integrerat i mobilerna, 
börjandes med Xperia Z1-modellen. Livebroadcasting finns som ett 
direkt tredje alternativ till stillbild och video, säger Snellman.

– Att ett bolag med Sonys resurser väljer att köpa teknologin istäl-
let för att själva utveckla den säger kanske ändå något om svårighets-
graden. u

De första rörliga bilderna från gasattacken Damaskus i somras.  
Enligt Hans Eriksson, executive chairman på Bambuser fick 
vide on en enorm genomslagskraft och var antagligen en av 
anled ningarna  till att attacken fick en så pass stor politisk 
påver kan globalt.

http://bambuser.com/v/3613390

Bambuser är en tjänst som möjliggör live-
streaming från mobiler och webbkameror 
till internet – inte bara till Bambusers egen 
webbsida utan även till andra sociala medier.

TEXT OCH FOTO: MARCUS PREST

V i sysslar med broadcasting, det vill säga: en sändare till 
många mottagare och vill hålla oss borta från videosamtal 
en till en, det vill säga Skypes område, säger Johan Schö-
ring, programutvecklare för operativsystemet Android, på 

Bambuser. En av ledstjärnorna för Bambusers grundare har varit de-
mokratiseringen av livebroadcasting – man ska kunna sända live video 
direkt till en server på nätet utan att behöva ha en busslast utrustning 
med sig. Teknologin grundar sig på ett projekt som gjordes under en 
kurs i ämnet datateknik vid Åbo Akademi. Under kursen baserade 
man teknologin på operativsystemet Symbian som Nokia använde då. 
Att Bambuser använde Symbian var en av orsakerna till att videobilder 
från arabiska våren ofta sändes genom Bambuser.

– Det faktum att vi, till skillnad från de flesta andra app-utveckla-
re, aldrig har övergett Symbian utan fortfarande har en fungerande 
app för plattformen i fråga har betytt att människor i länder där iP-
hone och Android-smartmobiler inte ännu har fått lika stort genom-
slag som här, har kunnat använda Bambuser. I dagsläget börjar väl 
Android vara ganska vanligt överallt men detta var tidigare avgöran-
de för vår närvaro i till exempel konfliktzonerna i Mellanöstern, säger 
Niclas Snellman som började på Bambuser 2011 och jobbar med net 
front end och back end.

Bambuser fungerar bra i områden med dålig mobiltäckning, åt-
minstone jämfört med sina konkurrenter. Det beror på att Bambusers 
tjänst fungerar med väldigt låg latens. Bambuser använder ingen buf-
fert alls – vilket gör att sändningen å ena sidan riskerar att bli hackande 
med frames som uteblir, men å andra sidan kommer sändningen of-
tast fram. Dessutom har Bambuser en finess som gör att man kan upp-
datera sändningen senare med de frames, alltså sekvenser, som even-
tuellt fallit bort under livestreamingen.

– Angående låg latens och uteblivande frames: Anledningen till att 
man får låg latens när man streamar med Bambuser är för att vi har 
gjort valet att ”droppa” frames när den sändande enheten märker att 
dess anslutning för tillfället inte duger till att sända allt material. Resul-
tatet av, och nackdelen med, detta är en hackig ström, men fördelen – 
att man alltid ligger nära realtid – överväger nackdelen i och med att 
det möjliggör interaktion med tittarna. Via vår chatfunktion kan titta-
re kommunicera med den som sänder, vilket är en enormt viktig egen-
skap och nåt som inte skulle fungera om latensen var mycket högre.

Bambuser uppstod som bolag när Jonas Vig och Måns Adler, två 
företagare i Stockholm, sökte en teknologisk plattform för streaming 
av livevideo till nätet. Vig och Adler kontaktade Tom Sundström och 
Martin Storsjö.

– Idag består bolaget av femton personer. Fem utvecklare sitter i Åbo, 
resten i Stockholm och Jönköping där servern finns, säger Schöring.
– Det är en stor skillnad på vad Bambuser är nu och vad det var när 
Snellman började. Företaget är betydligt mer etablerat och har glidit 

”Det svåraste är matematik och reglerteknik”

Vad är det som krävs för att klara av ämnet datateknik och bli en 
komptent programmerare som kan ta sig an något sådant som 
Bambuser?
– Om man överhuvudtaget programmerat innan man börjar på data-
teknik kommer det att gå bra. De svåraste delarna är matematik och 
reglerteknik, säger Niclas Snellman.
Vad fick er själv att intressera er för programmering?
– Mitt intresse väcktes i högstadiet. Datorprogrammering och logik 
var min grej. Jag tyckte om problemlösning, säger Johan Schöring.
– Mina kompisar som höll på med kodning. I något skede skaffade far-
far en dator. Jag tyckte att grafik var jävla häftigt och grafik var egentli-
gen det enda jag lärt mig programmera innan jag började studera, sä-
ger Snellman.
– När vi söker utvecklare har det visat sig vara vettigast för oss att frå-
ga efter folk från Åbo Akademi. Vi frågar bekanta om de har polare 
som kan något. Det handlar också mycket om att hitta personer som 
vi kan komma överens med. Därför är språket viktigt. Bland kollegor-
na i Stockholm kan ingen finska och att svänga till engelska skulle krä-
va att vi ändrade alla rutiner till engelska. u

För inspelade vittnesskildringar är möjligheten att sända liv e 
via en mobilkamera direkt till nätet en fundamental fördel 
jämför t med tidigare teknologi: det finns ingen kassett eller 
film myndigheter kan lägga beslag på – filmen sänds på sam-
ma gång som den spelas in och om mottagningen fungerar, 
i Bambusers fall är teknologin dessutom inte särskilt känslig 
för dålig mobiltäckning – är det inspelade materialet oåtkom-
ligt för den som vill hindra att det sprids. Å andra sidan uppstår 
samma problem som med allt annat som läggs upp på näte t: 
när det en gång är uppladdat finns det inget sätt att få bort 
det. Nedan två exempel från inbördeskrigets Syrien där Bam-
buser använts för att dokumentera händelser dit nyhetsteam 
inte haft tillträde, eller inte hunnit reagera på snabbt nog.

Bäst på livevideo från mobiler

Niclas Snellman och Johan Schöring från Bambuser.

Vice vd Martin Storsjö, vilka personer 
vid Åbo Akademi betydde mest för 
utvecklingen av Bambusers teknologi?
– Det är lite svårt att säga vem vid ÅA som 
betydde mest för utvecklingen av vår tek-
nik, eftersom det hela gjordes på en pro-
jektkurs där vi så gott som helt och hållet 
satt och utvecklade det här på egen hand, 
med endast några få möten med övriga 
kursdeltagare för att presentera hur de oli-
ka projekten framskred.

– Så det som Åbo Akademi stod för var 
en miljö och ett tillfälle (och en kurs där 
man kunde allokera mycket tid till eget ar-
bete) att själv sätta sig in i de tekniker man 
behöver behärska för att göra det här. Det 
vill säga tid och utrymme att lära sig sa-
ker som akademin själv inte direkt lär ut. u

Att ett bolag med Sonys resurser 
väljer att köpa teknologin istället för 
att själva utveckla den säger kanske 

något om svårighetsgraden”
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sysslar med webbcensur eller där det slarvas 
med källskydd. Och för den som tycker att 
krishärdarna ute i världen känns långt bor-
ta finns det nog ett och annat att bita i på när-
mare håll också. 

– Snowden-fallet och dataläckan på Utri-
kesministeriet är aktuella fall här. I Sverige 
vill Säkerhetspolisen nu ha direkt tillgång till 
folks e-post om man misstänker brott, och i 
vårt land vill Skyddspolisen få utökade befo-
genheter till nätspaning. 

Enligt Sundgren borde dessa frågor disku-
teras ordentligt. Nätet är en allt viktigare in-
formationskanal, och just nu är det oklart hur 
de som kollar e-posten i sin tur kontrolleras. 
Hur påverkar det intresset lämna uppgifter? 
Vågar källor kontakta journalister om känsli-
ga frågor ifall det finns en risk för att myndig-
heterna får tag i journalistens e-post?

– Om de här frågorna inte diskuteras till-
räckligt före lagarna ändras kan det börja 
handla om att tumma på en av de viktigas-
te grundprinciperna i vårt land, yttrandefri-
heten. u

svaret för att se till så att inga alltför känsli-
ga livebilder på en pågående misshandel eller 
något liknande slinker igenom på massmedi-
ets hemsidor – aktivisten som är på plats el-
ler massmediet?    

– Grundregeln måste nog vara att medie-
husets utgivare ansvarar för vad de ger ut. Hur 
ska världen få autentiska bilder från de vanli-
ga personer som är mitt i krisen om dessa per-
soner dessutom ska börja fundera på vad som 
är journalistiskt etiskt rätt att visa. 

Hur en sådan dubbelkoll av innehållet ska 
se ut i praktiken är en svår fråga. Sundgren 
menar att det kan vara svårt och kostsamt för 
en medieorganisation att ha ett team som sit-
ter och följer med en livestream hela tiden, 
men åtminstone borde det finnas en snabb 
beredskap att ta bort sådana streamar där 
innehållet blir alltför magstarkt.  

Reportrar utan gränser har i många år haft 
aktivitet i Europa, och i Finland har organisa-
tionen dragit igång sin verksamhet för unge-
fär ett år sen. Inom organisationen fokuserar 
man bland annat på att pricka regioner som 

de sociala medierna var något som de själva 
måste ta kontroll över. Förutom själva GPS-
lokaliseringen av aktivister rör sig regimer-
nas hantlangare numera också på nätet i allt 
större grad. 

– Visst var särskilt 2010 bloggarnas vår i 
till exempel Tunisien och Egypten, då de so-
ciala medierna spelade stor roll som kanaler 
för att hålla kontakt och sprida information. 
Men nu har regimerna hunnit ikapp. Det är 
många olika grupper och en kakofoni av rös-
ter som ger sin version av sanningen via de 
sociala medierna, och det är svårt att få grepp 
om vem som är vem. 

Ett annat viktigt verktyg under den ara-
biska våren var de program och appar som 
gjorde det möjligt för aktivister att via smart-
mobiler direktsända händelseutvecklingen 
från oroshärdar. Traditionella medieorgani-
sationer såg snart en möjlighet att koppla di-
rektsändningar från demonstrationer till si-
na egna hemsidor, för att få andra bilder från 
krisen än de som kom från de nationella stats-
kontrollerade medierna. Men vem har då an-

V id de demonstrationer vi sett på 
sistone i olika krisområden har 
makthavarna kunnat lokalisera 
vem som varit på plats genom att 

se på de GPS-signaler som kopplas till telefo-
nerna. Det här har räckt till för att poliser se-
nare ska kunna leta upp aktivister i deras hem 
och fängsla dem, säger Christian Sundgren. 

Sundgren är ordförande för Reportrar utan 
gränser i Finland och besökte för ett tag sedan 
Åbo Akademi för att prata om yttrandefrihet. 
Han har tidigare jobbat som Utrikesministe-
riets press- och kulturråd i Paris och före det 
bland annat som journalist vid Rundradion.  
Det huvudsakliga råd han ger till personer i 
krisområden som vill visa sin åsikt i demon-
strationer är enkelt. 

– Lämna smartmobilen hemma. Du själv 
kan spåras, och om de du demonstrerar mot 
får tag i din telefon har du ofta lämnat olika 
spår till ditt aktivistnätverk i telefonen. 

Läget har enligt Sundgren gått från att va-
ra främst positivt till mycket komplext. Då 
makthavarna hunnit hämta sig förstod de att 

lämna din 
smartmobil 
hemma

Den arabiska våren med 
aktivister som lyckades få 
regimer på fall genom att 
använda sociala medier är 
ett minne blott. Numera har 
regimerna lärt sig vad sociala 
medier är för något – och hur 
de ska utnyttja dem för att få 
tag i sina motståndare. 

TEXT: KLAS BACKHOLM
FOTO: MARCUS PREST

t  Några råd
Ett par tips om hur journalister kan skydda sig själva och källor med 
känsliga ärenden från att spåras via den tekniska utrustning som 
använd s på redaktioner:

• Ha ordentliga lösenord till din smartphone och annan utrustning.

• Använd inte samma lösenord på flera ställen.

• Ha en ordentlig brandmur på datorn, och se till att uppdatera den.

• Glöm inte datorn, telefonen eller USB-minnet efter dig.

• Ring eller mejla inte källor med känsliga ärenden till deras arbets-
plats, eftersom arbetsgivaren kan ha tillgång till kommunikationen.

• Tänk på att använda krypterad e-post.

• Försök träffa källor med känsliga ärenden öga mot öga – och lämna 
smartmobilen hemma.

• Två webb-adresser som behandlar internetsäkerhet och pressfrihet:

surveillance.rsf.org/en (En lägesrapport)

wefightcensorship.org (Handbok i hur man skyddar sig)

”
Min magkänsla är att 
journalister i Finland inte 
har tillräckligt koll på vad de 
behöver göra i sina dagliga 
rutiner för att sopa igen 
de spår till källor som de 
lämnar efter sig i datorer 
och telefoner
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Katrin Halling
Doktor i biokemi (avhandling i lipidbiokemi under handledning av 
professor J Peter Slotte) från ÅA 2008. (Magister i biokemi 2003, ÅA)
Halling gjorde postdoc-studier vid Stockholms universitet. Där stu-
derade hon hur membranproteiner inkorporeras i cellernas mem-
braner i professor Gunnar von Heijnes forskargrupp. 
Jobbet vid ECHA började 2010. Hon säger att hon har nytta av prak-
tiskt taget allt som ingått i hennes biokemiutbildning vid ÅA, från 
grunderna i kemi och utbytesstudierna i toxikologi till det praktiska 
laboratoriearbetet. Som biokemist kan hon fungera som en brygga 
mellan den rena kemin och studiet av hur kemikalierna beter sig  
i ett biologiskt system.

Hur klarar du den juridiska delen?
– Jag har aldrig tidigare behövt förhålla mig till juridisk text i mitt ar-
bete i samma utsträckning som nu, men jag trivs med utmaningen. 
Den påminner mig om kopplingen mellan det jag gör och samhäl-
let runtomkring. Jag gillar också att skriva och hitta de där precisa 
formuleringarna. Vi har också egna jurister som hjälper till, en liten 
men mycket kunnig stab.

REACH
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att 
förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som 
kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrens-
kraften inom EU:s kemikalieindustri. Den främjar även alternativa 
metoder för en farlighetsbedömning av ämnen för att minska anta-
let djurförsök.
I princip gäller Reach för alla kemiska ämnen, inte enbart de ke-
miska ämnen som används inom industriell behandling, utan även 
dagligen, till exempel i rengöringsprodukter och målarfärger samt i 
varor som kläder, möbler och hushållsapparater. Därför inverkar för-
ordningen på de flesta företag över hela EU.
Förordningen trädde i kraft den 1 juni 2007.

Källa: http://echa.europa.eu/sv/regulations/reach/understanding-
reach

TEXT OCH FOTO: MARCUS PREST

Katrin Hallings jobb är att hålla koll på EU:s kemikalielag-
stiftning. Jobbet är både naturvetenskapligt och juridiskt. 
En av de förordningar ECHA har hand om är REACH och 
det hon jobbar mest med som vetenskapligt sakkunnig är 

”E”-et i REACH, alltså evalueringen eller utvärderingen av den infor-
mation som företagen skickar in. 

REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Res-
triction of Chemicals – registrering, utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier. Det är en förordning som antagits för att 
förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan 
förorsakas av kemikalier, samtidigt som den är till för att öka konkur-
renskraften inom EU:s kemikalieindustri.

– Till mina arbetsuppgifter hör att gå igenom den info vi får av fö-
retag och kolla att de studier som gjorts stämmer överens med kraven 
som ställs i kemikalielagstiftningen. Här gäller det också att kontrol-
lera att studierna som gjorts följer relevanta, internationella riktlinjer 
för testning som tagits fram inom till exempel EU och OECD. Det här 
görs inom ramen för en process som i REACH kallas dossier evalua-
tion, eller på svenska formellt utvärdering av registreringsunderlag. 
Uttryckt så här låter det kanske enkelt, men det är ofta utmanande och 
spännande på ett rent vetenskapligt plan, säger Halling.

En stor del av informationen som företagen skickar in finns till-
gänglig också för allmänheten på ECHAs hemsida.

– Det är faktiskt en av de riktigt bra aspekterna av REACH och 
ECHA, att bland annat testdata finns tillgängliga för precis vem som 
helst.

– En annan aspekt som jag själv tycker att är riktigt viktig är att 
REACH också ska befrämja utvecklingen av alternativa metoder, för 
att på det sättet minimera användningen av djurförsök. Det finns ock-
så ett krav på att företag som registrerar samma kemikalie sinsemellan 
ska dela den information som baserar sig på djurförsök för att undvi-
ka att det utförs sådana studier i onödan. Av den här anledningen läg-
ger man också upp företagens egna förslag på nya studier på ECHAS 
hemsida för allmän konsultation innan eventuellt tillstånd för test-
ning ges. På det sättet kan vem som helst, till exempel miljö och djur-
rättsorganisationer skicka in information som kan visa att motsvaran-
de studier redan utförts.

Ett företag som registrerar en ny kemikalie måste kunna ge beskriv-
ningar på dess fysikaliska och kemiska egenskaper som till exempel 
smält- och kokpunkt, löslighet, explosivitet, granulometri, det vill sä-
ga vilken partikelstorlek ämnet har, ämnets ytaktivitet och dissocie-
ringsegenskaper. Dessutom måste företaget förse ECHA med data på 
ämnets toxikologiska egenskaper (giftighet), till exempel genotoxici-
tet och reproduktionstoxicitet, samt ekotoxikologiska egenskaper (vil-
ken effekt på miljön ämnet har) – hit hör till exempel toxiciteten för 
vattenlevande organismer, och i vilken utsträckning ämnet ansamlas 
och bryts ner i miljön.

– Kraven på olika kemikalier beror på hur mycket som importeras 
eller produceras och också på sådana aspekter som om ämnet klas-
sificeras som karcinogent eller mutagent. Och trots att ett företag re-
gistrerat sin kemikalie och vi utvärderat informationen, att den inte 
utgör en risk för användarens hälsa och för miljön, är ansvaret kvar 
hos företaget.

ECHA samarbetar tätt med myndigheterna i EUs och EEAs med-
lemsländer. Medan ECHA inom ramen för dossier evaluation utvär-
derar hur väl företagen möter standardinformationskraven i REACH 
utför medlemsländerna en så kallad ämnesutvärdering, där de inte 
behöver hålla sig till standardinformationskraven utan kan föreslå att 
helt andra studier ska utföras av de företag som registrerat kemikalien.

– Samarbetet med medlemsländernas representanter är en av 
många saker jag uppskattar i mitt jobb. ECHA fungerar som samlings-
plats och trots att jag inte reser mycket i jobbet får jag regelbundet träffa 
sakkunniga som jobbar vid de nationella myndigheterna och som sit-
ter på oerhört mycket kunskap och erfarenhet. REACH och andra för-
ordningar är rätt ambitiösa projekt, och jag kan ibland komma på mig 
själv med att bli förvånad över hur samarbetsinriktade parterna är.

Kan du ge exempel på vilken typ av kemikalier ni kollar upp?
– Vi kollar upp allt, utom livsmedelskemikalier och läkemedel – som 
ju EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet i Parma och läkemedels-
myndigheten i London har hand om. Vi granskar alltså alla industri-
kemikalier.
Är vi exponerade för industrikemikalier i vardagen?
– Vi omges hela tiden av en mängd olika kemikalier. Till exempel lös-
ningsmedel, olika tillsatsämnen i plastprodukter, laboratoriekemika-
lier, och så vidare.
Vad är den vanligaste typen av problem som du stöter på i din 
utvärdering?
– Vanliga tillkortakommanden är helt enkelt brist på information, att 
motiveringen till att utnyttja data från ett snarlikt ämne inte är tillräck-
lig eller att undersökningarna gjorts på sätt som inte tar ämnets alla 
egenskaper i beaktande. I vissa fall handlar det om att ämnet har en 
molekylsammansättning som gör det extra svårt att undersöka.
– Då vi på ECHA märker att ytterligare information behövs följer en 
process där det aktuella företaget får kommentarer på det preliminä-
ra beslutet och där medlemsländernas representanter kan föreslå för-
ändringar.

– Beslutsprocessen är rätt lång eftersom en del av studierna ECHA 
kräver att företagen ska utföra är relativt dyra. Om det gäller studier 
med försöksdjur är det extra viktigt att de bara utförs om de verkligen 
behövs. Då medlemsländerna enats om vilka studier företaget ska ut-
föra fattar ECHA beslutet och anger också en deadline för när infor-
mationen senast ska skickas till ECHA.

Om REACH står det att förordningen ska befrämja EU:s 
konkurrenskraft – finns det någon spänning i att å ena sidan 
begränsa användandet av farliga kemikalier, och å andra sidan 
ge tillstånd för användandet av vissa tveksamma kemikalier som 
skulle ge just de konkurrensfördelar REACH ska befrämja?
– Själv märker jag inte av något sådant tryck i mitt dagliga arbete och 
jag behöver inte hantera de här samhälleliga aspekterna. De socioeko-
nomiska effekterna av ett eventuellt beslut analyseras då det gäller be-
gränsnings- och tillståndsprocesserna under REACH. Målet är att er-
sätta skadliga kemikalier med nya, mindre skadliga alternativ, om det 
är ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Hur ställer du dig personligen till mängden kemikalier i miljön, 
finns det anledning att vara orolig?

Ögat som vakar över  
kemikalieindustrin
Industrin producerar ständigt nya kemiska äm-
nen – dessa ämnen, både de som produceras 
inom EU och som importeras till EU, registre-
ras hos den europeiska kemikaliemyndigheten 
ECHA. ECHAs huvudbyggnad finns i Helsing-
fors. Katrin Halling, doktor i biokemi från ÅA 
jobbar vid ECHA som junior scientific officer.

– Personligen går jag inte runt och är orolig. Men samtidigt måste man 
tillstå att det finns mycket vi inte vet vad gäller långtidsanvändning av 
vissa ämnen. Vad gäller den akuta toxiciteten, alltså den omedelbara 
giftigheten hos ett enskilt ämne kan vi vara rätt så trygga förutsatt att 
vi använder ämnet som man ska. Det är ofta lätt att testa korttidseffek-
ten och företagen är förstås måna om att de kemikalier de importerar 
eller producerar inte visar omedelbara tecken på toxicitet vid normal 
användning. Men att kolla långtidseffekterna och en kombination av 
effekter av olika ämnen är svårare, det kan också vara knepigt att här-
leda vissa effekter till något specifikt ämne. 

– Att reagera och vidta åtgärder betyder inte nödvändigtvis total-
förbud på produktion av ämnet. Det kan istället betyda att ämnet får 
hårdare användningskrav och att man följer upp hur det hanteras un-
der hela sin livscykel. Ämnen som står under begränsad användning 
är bland annat kvicksilver, som inte längre får användas i nya feber-
termometrar och en rad andra mätinstrument, och flera ftalater, som 
fungerar som mjukgörare, vars koncentration i plast i till exempel lek-
saker inte får överskrida 0,1 viktprocent. Det finns också ämnen som 
man separat måste ansöka om att få släppa ut på marknaden. Till lis-
tan på sådana ämnen lade man nyligen till flera kromföreningar. u
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Kennedyåren har etsat sig fast i amerikanernas 
medvetande som en förtrollande epok som  
gick förlorad och aldrig kommer att upprepas.

TEXT: PETER SIEGFRIDS

Den 22 november i år markerade femtio år efter skotten i 
Dallas vilket har resulterat i en flod av böcker, tidskrifter, 
artiklar och tv-program med ”nytt” material om John F. 
Kennedy och mordet som sände en chockvåg över hela 

världen. Man räknar grovt med att omkring 40 000 böcker om ämnet 
har publicerats sedan 1963. Många historiker rangordnar JFK som en 
medelmåttig president, men frågar man det amerikanska folket blir 
bilden en annan. De senaste 25 årens gallupar har visat ett medeltal på 
83 procent vad gäller amerikanernas positiva omdömen om JFK. I en 
gallup som genomfördes kort innan resan till Dallas var hans under-
stöd nere i en närapå bottennotering på 58 procent.

Det är alltså uppenbart att historien har behandlat hans minne med 
silkesvantar. Senare års avslöjanden om JFK som en maktlysten, drog-
beroende och sexmissbrukande president har nyanserat bilden, men 
inte nämnvärt fläckat myten och glamouren kring Kennedy-eran eller 
rubbat den unika plats familjen Kennedy (och den vidhängande lik-
nelsen om Camelot) har intagit i folks medvetande.

Sven-Erik Klinkmann, docent i folkloristik, hur skulle du förklara 
den nästan orubbliga strålglans som Kennedymyten fortfarande 
har bevarat i vårt kollektiva medvetande? 
– Kennedymyten och alla dess många förgreningar är ett mycket stort 
och komplext ämne. Det första jag kommer att tänka på är något som 
också gällde ett senare, i vissa avseenden parallellfall till Kennedymy-
ten, nämligen mytbildningen kring prinsessan Diana.

– Det som framför allt binder samman de här båda berättelserna är 
den punkt där den våldsamma, brutala döden inträffar, i ett offentligt 
rum, bokstavligt talat i Kennedys fall inför världens blickar, i varje fall 
de som följde med händelserna i tv och fanns på plats i Dallas. Mor-
det direktsändes visserligen inte i tv, men en amatörfilmfotograf fång-
ade 26 sekunder i sin kamera, bilder som blivit några av de mest sprid-
da i världshistorien. 

– Men parallellen mellan Kennedy och Lady Di har en djupare reso-
nansbotten. I båda fallen kan man tala om en berättelse skapad av me-
dierna, av en mängd aktörer på en rad olika plan som tillsammans 
skapat något som kunde kallas en medialt konstruerad superberättel-
se om figuren, ikonen i fråga. Som någon skrev om Diana, var det en 
berättelse som innehöll allt, parallellen gällde då också fiktiva berät-
telser, också dokusåpor som Dallas och Dynasty. Detsamma kan ock-
så sägas om Kennedyberättelsen. Kanske innehåller den till och med 
”allt”, med råge, om man säger så. Berättelsen är överfylld med intri-
ger och förgreningar åt olika håll. Politiska förvecklingar, drömmar av 
olika slag, kollektiva, personliga ambitioner, detta som brukar gå un-
der beteckningen The American Dream, en mångbottnad historia i sig. 

– I Kennedyberättelsen finns också mörkare sidor av oli-
ka slag, som gäller både själva karaktärens mer problematiska si-
dor, med beroenden av olika slag som knappast är speciellt hälso-

Myten om Camelot
samma för en politisk ledare, och det amerikanska samhällets 
dito. Vem mördade Kennedy? Varför mördades han? Var Lee Har-
vey Oswald gärningsman eller syndabock? Troligen det senare 
om man får tro konspirationsteoretikerna som ändå så lätt ham-
nar i något annat, ett sökande med klara inslag av paranoia. Maffi-
an, Hollywood, Marilyn Monroe, Sinatra, Exilkubanerna, Grisbuk-
ten, New Orleans- och Texas-gangstrar, Kennedyklanens historia,  
J. Edgar Hoover, allt passerar förbi som någon slags delirisk dröm, lite 
som i finalen i Fellinis klassiker 8½, en film från samma år som skot-
ten i Dallas. Hur lätt kan detta inte förvandlas till ett film noir-manus-
kript? Ju mer man börjar gräva desto djupare sjunker man ner i kao-
sets och paranoians kvicksand. Oliver Stones politiska thriller JFK från 
1991 är ett bra exempel på en berättelse med film noir- och paranoi-
da drag, en mycket sevärd film som förstås inte kan nå botten i denna 
oändligt komplexa berättelse. Om det nu är en berättelse.
Hur kan man överhuvudtaget få något grepp om det hela? 
– Om man väljer att se det som en berättelse måste utgångspunkten 
vara det brutala dödssättet, som samtidigt lyfter upp berättelsen om 
president Kennedy till en annan nivå, en annan genre, myten, vilken 
ju som jag tror att Roland Barthes någon gång sagt,  gör sitt bästa för 
att sopa igen spåren från det historiska skiktet i berättelsen. 

När berättelsen expanderar som den gör i det här fallet, då finns där 
ett nästan oändligt antal mindre berättelser och intrigtrådar. Framför 
allt finns där en berättelse som säger något, inte i första hand om Ken-
nedy och hans familj, hans bakgrund, hans intressen, drömmar, för-
hoppningar, utan om hela samhället, om dess drömmar och förhopp-
ningar, om dess mardrömmar och skräckscenarier. 

– I Kennedymyten finns flera sådana drömmar, aktiverade genom 
kodordet JFK.
Som till exempel?
– Den kanske viktigaste är myten om ett Amerika som leder världen 
moraliskt, ekonomiskt, kulturellt och militärt. Kennedy var en reto-
rikens mästare, framför allt i sina tal, skrivna av spökskrivare som de 
intellektuella rådgivarna Ted  Sorensen och Arthur Schlesinger, den 
förre jurist till utbildningen, den senare historiker och ledande intel-
lektuell. Sorensen ska ju rentav ha skrivit större delen av det som ti-
digare betraktades som Kennedys magnum opus i bokväg, Profiles in 
Courage som fick ett Pulitzerpris i biografiavdelningen 1957. 

– Det Kennedy gjorde så mästerligt var att spänna en vagn där han 
själv satt som körkarl, en vagn som kunde appellera till Amerika, till 
ungdomen, till alla de som blickade framåt och uppåt, mot rymden, 
mot vetenskapen, konsten, kulturen, The New Frontier, som han kall-
lade det med en typiskt amerikansk bild, new hämtat från bland an-
nat Roosevelts New Deal och frontier ett begrepp som band samman 
Kennedy med äldre myter som Daniel Boone, Alamo, vägen väster-
ut, Manifest Destiny. 

– En senare återskapad bild av stämningarna vid den här tiden hos 
den amerikanska ungdomen, dess tilltro till denna så typiskt ameri-
kanska dröm, ett slags Gatsbydröm om man försöker se den i ett mer 
kritiskt ljus, finns i Steely Dan-frontfiguren Donald Fagens skiva från 
1981, The Nightfly. Speciellt ett par låtar framstår som nyckellåtar, dels 
I.G.Y., står för The International Geophysical Year och var ett projekt 
för vetenskapsutveckling hos framförallt unga amerikaner, de facto in-

föll det redan på Eisenhoovers tid i slutet av 50-talet och dels The New 
Frontier med de avslutande raderna We’ll open up the doors and climb 
into the dawn / Confess your passion your secret fear / Prepare to meet 
the challenge of the new frontier. 

– Kennedy skapade alltså en tydlig början, ett slags zero hour, en 
nollpunkt historiskt sett när han blev president i januari 1960. Änd-
punkten inföll då mindre än fyra år senare, i november 1963. Här öpp-
nas som jag ser det ett mytiskt fönster i det historiska berättandet, nå-
got änkan efter den mördade presidenten, Jacqueline Kennedy, med 
sin näsa för litteratur, berättelser, stil och raffinemang var den som mer 
än kanske någon annan såg till att bygga. Hon hade en tämligen för-
mögen bakgrund, lik den hos Kennedy, jobbade som redaktör på ett 
stort New York-bokförlag och var stilmässigt en motsvarighet till fil-
mens Audrey Hepburn, och om man så vill en förlaga till dagens Sex 
and the City-kvinnor. John F. Kennedy var ju, så hette det då, intresse-
rad av en musical på Broadway, Lerner & Loewes Camelot, om kung 
Arhur och dennes hov i slottet Camelot. Han lyssnade nästan dagligen 
på den inspelade Camelotmusiken från Broadwayshowen som också 
låg etta i USA på skivförsäljningstoppen i hela 60 veckor. Änkan Jack-
ie såg till att Camelotmyten fick en ny tillämpning när hon lät sig in-
tervjuas av journalisten och historikern Theodore H. White för bild-
tidningen Lif e. Camelot-temat blev reportagets centrala budskap och 
genomslagskraften blev enorm då Life vid den här tiden hade 30 miljo-
ner läsare runtom i världen. 
White skrev senare att han ångrade den roll han spelade i att myten 
om Kennedyeran och Camelot etablerades bland allmänheten, han 
visste att den var mer sentimental än sann när det gällde JFK?     
– Precis, effekten blev en förtrollning av eran, ett slags Dream Time 
som essäisten Geoffrey O’Brien från New York kallat hela 60-talet. I 
backspegeln framstår Kennedyåren därmed som de stora löftenas och 
även de stora utmaningarnas gyllene tidsera och Kennedy som den 
idealist som kunde ha förverkligat dem om han blott hade fått leva. 
Just dessa oinfriade löften om en ny tid som Kennedy kom att 
symbolisera, spelar säkert en viktig roll i den känsla av vanmakt 
och sorg som hans tragiska död utlöste. Ett sorgearbete som femtio 
år senare ännu inte verkar vara avklarat?      
– Känslan av förlust, som blir en annan berättelse med mytisk inne-
börd, är ett viktigt kapitel i sig. För mig som populärkulturforskare 
finns det några poplåtar från 60-talet som försöker fånga in den här 
känslan av oåterkallelig förlust, sorg och förstämning som blir speci-
ellt anmärkningsvärda. En sådan sång är soul-balladsångaren Bobby 
Hebbs underbart melankoliska Sunny som sägs vara skriven dagarna 
efter mordet, samtidigt hade också Hebbs äldre bror Harold knivhug-
gits till döds utanför en nattklubb i Nashville, något myten lätt glöm-

mer bort. En annan liknande låt är den amerikanska folkrockgruppen 
The Byrds mycket stilfulla ballad från 1965, He Was A Friend of Mi-
ne, en folksång med ändrad text till JFK:s minne. Brian Wilson, The 
Beach Boys geniförklarade förgrundsfigur, skrev kvällen efter mordet 
en annan finstämd  ballad, The Warmth of the Sun.

– Och som ett slags sammanfattning av hur alla de som var goda för-
svann, sången Abraham, Martin & John som 1968 gjordes i en hitver-
sion av singer-songwritern Dion med ett förflutet i femtiotalets doo-
wop, i Dion & the Belmonts. Sången handlar ju om fyra amerikanska 
ikoner som samtliga föll offer för en eller flera mördares kulor, Abra-
ham Lincoln, Martin Luther King, John F. Kennedy och dennes bror 
Robert F. Kennedy, som inte nämns i sångtiteln. Tragedin får alltså 
en amerikansk infattning, kommer att ingå i ett kretslopp av sånger, 
i ett land som har en märklig fascination för våld och ond, bråd död, 
murder ballads och liknande. Också i denna större berättelse kommer 
Kennedyberättelsen och -tragiken att få en viktig plats.  u

FD Sven-Erik Klinkmann har forskat i populära ikoner och populärt 
fantiserande (popular imagination) och doktorerat på en avhand-
ling om Elvis Presley, Elvis Presley  – den karnevalistiske kungen (Åbo 
Akademi 1999). Han är docent i folkloristik, särskilt populärkultur, 
vid Åbo Akademi och leder ett forskningsprojekt med arbetsnam-
net Bitar av samma pussel? Intersektionella perspektiv på det svenska 
i Finland, finansierat av Svenska litteratursällskapet i Finland. Ett an-
tal av hans texter om populära ikoner, bland annat Elvis, prinsessan 
Diana och Johnny Cash, finns samlade i volymen Populära fantasier 
från Diana till Bayou Country (2002). 

TRE MÅNADER INNAN DAllAS. JFK och dottern Caroline njuter 
av havet och lugnet ombord på presidentens yacht Honey Fitz, ut-
anför Kennedyklanens sommarviste Hyannis Port, 25 augusti 1963. 



Litet drygt tusen dagar hann JFK uppleva som 
president. Ambitionerna var höga, tiden kort. 

TEXT: PETER SIEGFRIDS

Idealismen och de stora framtidslöftena i Kennedys inskriptions-
tal väckte förhoppningar om en ny tid; listan på inrikes- och ut-
rikespolitiska förväntningar var både lång och ambitiös. Löftena 
gavs dock med ett förbehåll: ”All this will not be finished in the first 

one hundred days. Nor will it be finished in the first one thousand days”.

Claus Stolpe, du doktorerade 2011 på USA:s presidenter.  I likhet 
med dig själv rangordnar många historiker och forskare JFK som 
en medelmåttig president. Med tanke på att han hann med bara 34 
månader vid makten, kan man spekulera i om han hade placerat 
sig bland ”de stora” ifall han hade fått uppleva ett sannolikt återval 
1964 och en andra presidentperiod? 
– ”Medelmåttig” är kanske att ta i. JFK brukar nätt och jämnt rymmas 
med bland de tio främsta då statsvetare och historiker rangordnar pre-
si denterna. Skillnaden här är väl att han ofta är nummer ett då vanligt 
folk kommer till tals. Men här hjälper ju hans personliga popularitet 
till, något som inte minst har att göra med att amerikanerna vid den 
här tiden fick något av en ”kungafamilj” på köpet. Gulliga barn och en 
vacker fru kan hjälpa till i såna här fall.

– Men till din egentliga fråga: Först och främst tror jag att Kennedy 
helt säkert hade vunnit om han fått vara med år 1964. Det är fullt möj-
ligt att han då också hade parkerat sig högre upp i rangordningen. De 
som varit president i mer än fyra år brukar ofta placera sig lite bättre. 
Undantag finns förstås; George W. Bush är ett exempel. Som alla för-
står kan vi inte veta hur det hade gått. Om man ser på de problem som 
USA råkade in i under efterträdaren Lyndon B. Johnson finns det ju 
en möjlighet att JFK hade skött det hela bättre. Åtminstone utrikespo-
litiskt var Johnson en katastrof.   

Myter och fakta blandas ofta ihop när det gäller vad JFK lyckades 
göra av sina många inrikespolitiska ambitioner. Vilka var hans 
mest betydande insatser för det amerikanska samhället?
– Det där är en sak som det verkar finnas olika tolkningar om. Han 
framställs ju som en väldigt liberal person; de välfärdsreformer som 
ingick i Johnsons välfärdsprogram The Great Society har uppenbarli-
gen sina rötter i Kennedy-administrationen. Dessutom var brodern 
Bobby justitieminister och ville dra igång en kamp på bred front mot 
den organiserade brottsligheten. Också det här blev på hälft. Men ex-
empelvis då polisen gick lös på fredliga demonstranter nere i Alaba-
ma tog han ju bladet från munnen och markerade sitt stöd för Martin 
Luther King och hans anhängare. Redan det ger ett stort symbolvär-
de. Vidare kan man ju spekulera i hur det exempelvis hade gått med 
abortfrågan. Eftersom Kennedy var katolik kan han ju ha hållit en rätt 
konservativ profil i det avseendet.

Utrikespolitiskt förknippas Kennedy i första hand med tre stora 
skeenden: Fiaskot i Grisbukten, Kubakrisen och Vietnam. Med 
bara tre månaders erfarenhet på presidentposten lät sig Kennedy 
övertalas att genomföra den CIA-planerade invasionen av Kuba 
med målsättningen att störta Fidel Castro. Kennedy insåg sitt miss-
tag för sent och stoppade i sista stund den ursprungliga planen på 

ett andra flyganfall för att stöda invasionen. Misslyckandet blev 
totalt och slutgiltigt. 

We not only look like imperialists; we look like 
ineffectual imperialists, which is worse, and 
we look like stupid, ineffectual imperialists, 
which is worst of all.
Arthur M. Schlesinger Jr., en av de få bland Kennedys rådgivare 
som avrådde JFK från invasionsplanerna, skrev i sin dag bok efter 
det förödmjukande fiaskot: ”We not only look like im pe rialists; we 
look like ineffectual imperialists, which is worse, and we look like 
stupid, ineffectual imperialists, which is worst of all.”

Kunde någon annan president än Kennedy ha fått förnyat 
förtroende efter en så katastrofal början på sin presidentperiod? 
– Det tror jag väl nog. Reagan kunde ju komma tillbaka efter skanda-
len med den så kallade Iran-Contras-affären. Men helt klart är förstås 
att en skicklig retoriker, likt Kennedy eller Reagan, har en klar fördel i 
en sådan här situation.

– Det började förstås allt annat än bra. Inte minst rent psykologiskt 
fick det viss betydelse. Helt enkelt eftersom Sovjets ledare, Nikita Ch-
rusjtjov, upplevde att USA hade fått en ung och omogen ledare – vil-
ket i sin tur gav fördelar för Sovjet. Chrusjtjov dristade sig nu att tro att 
det gick att placera kärnvapen på Kuba utan att tvingas dra bort dem. 
Så det blev lite onödigt spännande där ett tag.

Just det, vilka lärdomar tog Kennedy med sig när han 18 månader 
senare ställdes inför den ännu större Kubakrisen, när världen 
bokstavligen höll andan på gränsen till ett kärnvapenkrig? 
– Till att börja med lärde han sig att lita på sitt eget omdöme i stället 
för att bara lyssna på militären. Detta alltså även i militära frågor. Han 
stod på sig, både gentemot de egna militära ledarna liksom mot Cast-
ro och ryssarna.

Vilka långtgående effekter fick fiaskot i Grisbukten på 
amerikansk utrikespolitik. Med tanke på det stora antal väpnade 
interventioner som USA gett sig in i under andra presidenter, har 
den imperialiststämpel Schlesinger varnade för alls förändrats?
– Den stämpeln sitter kvar. Jag tycker mig ibland ha märkt att en del 
verkar tro att man kritiklöst hyllar USA bara för att man råkar vara 
intresserad av landets historia och deras presidenter. Det finns fort-
sättningsvis en uppsjö USA-hatare. Grisbukten eller inte, så har ju 
amerikanerna intervenerat på många håll genom åren. Också före 
Grisbukten. Det tokiga är att en del är benägna att kritisera USA obe-
roende av vad landet företar sig.

Vietnamkriget är ett annat kapitel som aldrig blir uttömt och 
där historikerna fortfarande tvistar om vilken president som bär 
den största skulden för den gränslösa tragedi det utvecklades 
till. Kennedy omfattade sin föregångare Dwight Eisenhowers 
dominoteori om att ifall Sydvietnam föll under kommunistiskt 
styre skulle resten av Sydostasien följa efter. De 700 politiska 
rådgivare Eisenhower sände till Sydvietnam 1955 följdes upp av 
de första stridstrupperna under Kennedyadministrationen. Vid 
tiden för JFK:s besök i Dallas hade styrkorna i Vietnam utökats till 
16 000 man och tre veckor tidigare hade Kennedyadministrationen 
under täckmantel medverkat till att Sydvietnams korrupta 
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Minuterna innan katastrofen. Kennedy varnades upprepade gånger för Dallas, men ansåg besöket strategiskt viktigt inför valet 1964.
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president Ngo Dinh Diem störtades och mördades. Detta senare 
avslöjande har av många krigshistoriker setts som en vändpunkt 
som gör Kennedy huvudansvarig för den skenande katastrofen i 
Vietnam. När Lyndon Johnson kom till makten trappades kriget 
upp stort och när han 1969 lämnade presidentposten uppgick 
styrkorna i Vietnam till 550 000 man. Johnson hänvisade envist 
till att han i det avseendet bara fullföljde Kennedys intentioner. 
Vietnamkriget fortsatte ännu sex år framåt under Nixon, som 
efter en fortsatt upptrappning slutligen lyckades avsluta ett av de 
mörkaste kapitlen i USA:s historia.
– Så här i efterhand upplevs det nästan som att det skulle ha varit Nix-
on som startade kriget, trots att han i själva verket var den som av-
slutade äventyret. Men redan de siffror du nämner beträffande stor-
leken på de amerikanska trupperna i Vietnam under Kennedys tid 
jämfört med under Johnson senare tycker jag talar klarspråk. Klart 
att man kan se det som så att LBJ enbart fullföljde det som JFK, eller 
för den delen Eisenhower, satte igång. Samtidigt tycker jag det är fel 
att någon skall behöva bära hundhuvudet för vad ens efterträdare har 
ställt till med.
Många av de tal JFK höll rimmar illa med krigets senare utveckling 
och Kennedys försvarare menar att han sannolikt skulle ha hållit 
USA:s fortsatta inblandning i Vietnam på en måttlig nivå. Det är 
förstås omöjligt att säga, men vilken linje tror du personligen att 
JFK hade tagit i Vietnamkonflikten?

– Jag vågar faktiskt inte säga. Men har väl svårt att tro att han hade valt 
Johnsons strategi, som närmast gick ut på att oavbrutet sända fler sol-
dater och mer krigsmaterial till Sydostasien. Strategin under Johnson 
och Nixon tycks ha gått ut på att fienden förr eller senare helt enkelt 
måste tvingas kasta in handduken. Det är inte alltid så enkelt. Speci-
ellt inte eftersom bombardemanget långt drabbade Sydvietnam, alltså 
det land som man skulle försvara. Det var ju gerillan på den sydvietna-
mesiska landsbygden man var ute efter. Kriget handlade ju inte om att 
typ ”inta Hanoi” eller så.
Något annat du ännu kommer att tänka på i fallet JFK?
– En sak som kanske inte har kommit fram är en udda grej om Lee 
Harvey Oswald. Han hade ju hoppat av till Sovjet år 1959. Men då han 
ansökte om visum så hade han bland annat angivit ”universitetsstudier 
i Åbo” som orsak för sitt visumbehov. Då jag stötte på uppgiften var det 
i en finsk text där det talades om ”Turun yliopisto”. Men det kan ju ha 
varit skribentens översättning. Bäst det är kanske Oswald hade kunnat 
komma på bättre tankar ifall han fått läsa statskunskap vid Åbo Aka-
demi. Det här och mycket annat får vi aldrig veta.  u       

Fiaskon, kriser och framgångar

Claus Stolpe verkar som lektor vid ÅA i Vasa, där han undervisar 
i statskunskap, offentlig och politisk historia, (pol.lic. 1991, pol.dr. 
1997 och fil.dr. 2011 ). Disputerade 2011 i allmän historia på USA:s 
presidenter. En popularisering av avhandlingen: ”Den amerikanska 
drömmen. USA:s presidenter 1789–2013”, utkom tidigare i år.
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ka sätt. Numera finns även vinstdrivna universitet. Det finns politiska 
krafter i Storbritannien som vill avskaffa universiteten för att de utgör 
ansatser till monopol och stör den fria kunskapsmarknaden.

I Finland blev universiteten ”privata” i samband med den nya uni-
versitetslagen som trädde i kraft 2010; i Sverige planerar regeringen, 
trots stora protester från forskarsamfundet, liknande åtgärder. Om 
man förutsätter att kunskap produceras för samhällelig – snarare än 
enbart individuell – nytta, är universitet ändå i högsta grad offentliga 
institutioner. Viktiga frågor för universiteten är hur man ser på sin of-
fentliga roll och vilka offentligheter man vänder sig till, genom allt från 
forskningsavnämare till externa styrelsemedlemmar. 

Det är viktigt att komma ihåg att olika beslut inte beror på slumpen 
eller naturen utan att förändringarna inom universiteten i de länder 
som här nämnts följer en viss ideologi som kan kallas nyliberalism. 
Centralt i denna ideologi är betoningen på konkurrens. Ytterligare ett 
exempel på hur detta får genomslag vid ÅA är de senaste sparåtgärder-
na. Att säga upp vissa anställda, eller förvarna om sådana åtgärder, ska-
par en konkurrenssituation inom personalen. En permittering av hela 
personalen skulle vara en åtgärd som bygger på solidaritet och sam-
arbete och stärker personalens gemenskap, vilket strider mot nylibe-
rala principer. Själva åtstramningspolitiken är däremot helt i enlighet 
med dessa principer. u

Andreas Häger, akademilektor i sociologi 

Fotnot: Jag åhörde föreläsningar om förändringar i universi-
tetsvärlden av Massimiliano Vaira, Pavia, och John Holmwood, 
Notting ham, vid europeiska sociologkonferensen i Turin i augus-
ti. Jämförelserna med Italien och Storbritannien bygger på dessa 
föreläs ningar samt på texter av Vaira respektive Holmwood.

Hyperreformism,  
privatisering och sparåtgärder
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Utgivningsdatum och annonsreservering 2014    

Nr Utgivning  Reservering  Material 
  
 1  14.2 27.1 31.1
 2  14.3 24.2 28.2
 3  11.4 24.3 28.3
 4  16.5 24.4 28.4
 5 16.6 26.5 30.5

Kommunikationsenheten vid Åbo Akademi 2013

D iskussioner om olika förändringar som sker vid Åbo Aka-
demi blir ofta internt refererande, vi jämför olika enhe-
ter inom ÅA eller med hur det varit tidigare. Ibland dras 
också paralleller till andra universitet i Finland, och ÅA:s 

ledning hänvisar till undervisningsministeriet. Men Finland är ju inte 
ensamt om att ha universitet där det under senare år har skett stora för-
ändringar. I denna text jämför jag kort med två andra europeiska län-
der, Italien och Storbritannien, gällande situationen vid universiteten.

Likheter mellan Finland och dessa två andra länder består först och 
främst i att det också vid universiteten i Storbritannien och Italien ge-
nomförs förändringar, eller reformer om man så vill, i snabb takt. Den 
italienska forskaren Massimiliano Vaira menar att en ”hyperrefor-
mism” har präglat det italienska universitetsväsendet under 2000-ta-
let. Det skapas ett behov av nya reformer för att reparera skador från 
de tidigare reformerna, och det görs reformer ”bara för att visa att man 
gör något”, som Vaira uttrycker saken.

En central aspekt av reformerna syns tydligt vid jämförelser mellan 
olika länder: att de vägleds av en nyliberal ideologi, en tro på att mark-
naden är den bästa mekanismen för styrning av samhället. Det hand-
lar inte bara om att en affärsorienterad terminologi blivit ett självklart 
sätt att tala om universitetens verksamhet, utan om konkreta och av-
görande frågor: finansiering; universitetens plats på axeln offentlig-
privat; konkurrens och rankning på olika nivåer; om hur man rent 
bokstavligt ser på undervisning och kunskap som varor som skall säl-
jas; med mera.  

En viktig skillnad mellan oss och till exempel Storbritannien är för-
stås att vi inte har terminsavgifter, men även sådana har föreslagits här. 
I Storbritannien finansieras ingen samhällsvetenskap eller humanio-
ra med offentliga medel utan enbart genom att utbildning säljs på oli-

noterat ...
PF I VASA FIRAR MED 
SEMINARIUM 
PEDAGOGISKA FAKUlTETEN ställer till 
med fest för att fira sina 40 år. På ett tvåda-
gars seminarium i februari är temat ”Lärar-
utbildning i tiden”. Bland annat berättar lä-
raren Daniel Barker från Stockholm om 
Flipped Classroom – hur han låtit nätet er-
sätta föreläsningarna. Seminariet och de 
tillhörande festligheterna är öppna för alla 
som jobbar inom skolvärlden.

SEMINARIUM  
I OPTIMERING OCH 
SYSTEMTEKNIK
Spetsforskningsenheten i optimering och 
systemteknik höll sitt årliga seminarium 
den 15 november i Forum Marinum. I semi-
nariet deltog cirka 40 personer; i huvudsak 
från Åbo Akademi, men även från andra fin-
ländska universitet.

Årets seminarium var det fjärde i ord-
ningen och fortsatte traditionen att bjud a 
in en medlem från spetsforskningsenhe-
tens internationella vetenskapliga panel 
som plenarföredragshållare. I år höll pro-
fes sor leo liberti från IBM T.J. Watson Re-
searc h Center i New York presentationer-
na Symmetry in mathematical programming 
och Distance constraints in Euclidean geo-
metry som beskriver tillämpningen av graf-
teori inom optimering och modellering. 

Seminarieprogrammet var uppdelat i två 
delar, med plenarföreläsningar under för-

IDA SAlMElA och Suvi Manner är de för-
sta studerandena som har avlagt filosofie 
magisterexamen i huvudämnet bioveten-
skap med inriktning farmaci. Utbildningen 
på magisternivå inom ämnet inleddes hös-
ten 2011. Varje år har 6–7 studerande blivit 
antagna. Utbildningsprogrammet har er-
bjudit en mycket dynamisk och toppmo-
dern utbildning för studerande i farmaceu-
tiska vetenskaper.

Ida Salmela utförde sitt magisterprojekt 
i professor Niklas Sandlers grupp. Henne s 
avhandling fokuserade sig på inno vativ 
använd ning av 3D-printningsteknik som 
inkorporerar ett antibiotikum i bärarpoly-
meren som användes för printning. Den 
resul terande ytan visade sig förhindra bio-
filmbildandet. Eftersom biofilmbildandet 
på medicintekniska produkter är ett stort 
problem, bereder 3D-printningstekniken 
vägen för nya strategier att förebygga bak-
terieinfektioner i medicintekniska produk-
ter. Dessa resultat har nyligen accepterats 
för publicering i International Journal of 
Pharmaceutics.

Suvi Manner utförde sitt magisterpro-
jekt under handledning av professor Pia 
Vuorela (numera vid Helsingfors universi-
tet) och docent Adyary Fallarero. Avhand-
lingen är den hittills största publicerade 
studien av antibakteriella och anti-biofilm-
egenskaper hos flavonoider. Studien har 
publicerats i International Journal of Mole-
cular Sciences. Suvi Manner är doktorand i 
Fallareros grupp och hennes forskning är 
för närvaran de fokuserad på trä-diterpener 
som anti-biofilmsubstanser.

HUVUDäMNES  
FÖRSTA MAGISTRAR 
UTExAMINERADE

leo liberti föreläste vid seminariet. Han 
har publicerat artiklar och böcker inom 
global och kombinatorisk optimering, 
distans geometri samt bioinformatik, och 
är redaktör för flera tidskrifter inom opti-
meringsområdet. Foto: Andreas Lundell.

middagen och presentationer av doktoran-
der vid spetsforskningsenheten under 
efter middagen.

NY MAGISTERlINJE 
VID HHÅA
HANDElSHÖGSKOlAN vid Åbo Akade-
mi startar en engelskspråkig magisterut-
bildning, magisterlinjen i informationsled-
ning (Master’s Programme in Information 
and Knowledge Management) hösten 2014. 
Utbildningen är den enda engelskspråki-
ga magisterlinjen vid handelshögskolan vid 
Åbo Akademi. Utbildningen ges i Åbo och 
är tvåårig.

Informationsledning är inte ett nytt äm-
ne i sig men den kombination som det ut-
gör vid Handelshögskolan vid Åbo Akade-

mi finns inte representerat i Finland eller 
Norden. Det informationsvetenskapliga 
perspektivet ger en unik profil i kombina-
tion med företagsledning och marknads-
föring. 

Kompetensen att strategiskt leda och ut-
nyttja information och kunskap är en kritisk 
framgångsfaktor för företag och organisa-
tioner i dagens samhälle. 

Enligt Isto Huvila, akademilektor i infor-
mationsledning vid Åbo Akademi, är infor-
mationsrelaterade problem – och bristande 
kompetens att hantera problemen effektivt 
– ett erkänt hinder för företag och organi-
sationer att nå framgång, utvecklas och öka 
konkurrenskraften.



Turku Convention Bureau är forskarens bästa 
vän vid planering och ansökan av internatio-
nella kongresser. Hos oss får du proffsig och 
sakkunnig hjälp med att välja hotell- och mötes- 
lokaler. Tillsammans hittar vi det bästa sättet 
att marknadsföra Åbo och din kongress. Vår 
service är avgiftsfri. Följ med oss på resan!
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