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❙ ❙ Den 30 maj 1995 dog 41-årige Osmo
Vallo i en trappuppgång i ett hus i Karl-
stad i samband med att han omhänder-
togs av två poliser med tjänstehund.
Dödsfallet har genom årens lopp varit
föremål för utredningar av olika rätts-
och rättsmedicinalinstanser, bland annat
har tre obduktioner genomförts. Ärendet
har också fått stor massmedial uppmärk-
samhet.

Om allt detta har Jovan Rajs, profes-
sor i rättsmedicin vid Karolinska institu-
tet, skrivit en bok med titeln »Fallet
Osmo Vallo«. Rajs kontaktades i slutet
av augusti 1997 av Janne Josefsson, vid
denna tidpunkt reporter på TVs sam-
hällskritiska program Striptease. En an-
ledning var att Rättsmedicinalverkets
anställda förbjudits att uttala sig om kni-
viga rättsfall som Osmo Vallo-fallet.
Detta upprörde Rajs och bidrog till att
han engagerade sig i fallet. 

Tre obduktioner
I juni 1995 utfördes den första obduk-
tionen av två rättsmedicinare. Enligt
obduktionsutlåtandet företedde krop-
pen bland annat tecken på trubbigt våld
med underhudsblödningar, överhuds-
avskrapningar och slitskador i hud och
underhud på ett flertal ställen. Det fanns
tecken på kraftig akut blodstockning i
hud och mjukvävnader omfattande hal-
sen och huvudet samt övre delen av
bröstkorgen. I lårblod påvisades etanol,
amfetamin samt  tetrahydrocannabinol.
Någon dödsorsak kunde inte med full sä-
kerhet fastställas.  

Obduktion nummer två utfördes i ja-

nuari 1997 med fyra deltagande rättsme-
dicinare. Före obduktionen röntgades
hela kroppen. Obducenterna hittade fem
revbensbrott, och femte halskotan var
något sönderfallande. Två obduktions-
utlåtanden skrevs med två underteckna-
re av varje. Det är en hårfin skillnad mel-
lan slutsatserna i de två utlåtandena, men
ingen av dem kunde fastställa någon sä-
ker dödsorsak.

Den tredje obduktionen, i vilken Rajs
själv medverkade, gjordes i februari
1998. I utlåtandet sägs bland annat att
»som huvuddödsorsak måste betraktas
det mot honom (dvs Vallo – min an-
märkning) övade våldet och då framför
allt det kraftiga tryck som orsakat ska-
dorna på revbenen med åtföljande på-
verkan på hjärtverksamhet och på and-
ningsverksamhet …«.

Det framkom under utredningen att
den ene polismannen bland annat tram-
pat eller stampat på Vallos rygg, vilket
orsakat skadorna på revbenen enligt
ovan. Den andre polismannen hade haft
ena knäet i Vallos nacke då han låg på
mage, vilket sannolikt skadat den femte
halskotan. 

Socialstyrelsens rättsliga råd 
Socialstyrelsens rättsliga råd granskade
sedan ärendet. Rådet sade bland annat att
möjligheten att revbensskadorna förvär-
rats eller uppkommit efter döden måste
beaktas. Rådet konstaterade att sex av
åtta rättsläkare inte kunnat fastställa nå-
gon dödsorsak. Rådets slutsats blev att
det inte gick att fastställa en säker döds-
orsak. 

Det fanns flera turer i ärendet. En
halskotpelare hade försvunnit men åter-
fanns med undantag av femte halskotan.

Svegfors utredning
I december år 2000 uppdrog regeringen
åt landshövding Mats Svegfors att vara
särskild utredare för att granska förfa-
randet vid brottsutredningen i samband
med Osmo Vallos död. Eftersom Rajs i
sin bok tyvärr endast sporadiskt berör
vad Svegfors utredning kom fram till,
skall jag, med Regeringskansliets press-
release av den 29 april 2002 som källa,
ta upp några av utredningens slutsatser
och förslag. Det noterades ett flertal fel
och brister i polishanteringen, åklagaren
underrättades inte omedelbart, någon
brottsplatsundersökning gjordes inte
etc. Den första obduktionen var bristfäl-
lig, varigenom det varit omöjligt att fast-
ställa när revbensskadorna uppkommit.
Brister fanns också i samverkan mellan
brottsutredningen och rättsläkarna. In-
satserna för att faktiskt utreda dödsfallet
var otillräckliga, vilket i väsentlig ut-
sträckning hade sin bakgrund i bilden av
Osmo Vallo som en våldsbenägen miss-

brukare som stod utanför det etablerade
samhället. 

Utredningen lämnade förslag om vil-
ka obligatoriska utredningar som skall
genomföras vid dödsfall och allvarliga
skador i samband med polisingripanden
m m. Man föreslog bland annat en
särskild utredning av den rättsmedicins-
ka verksamheten, bl a för att klargöra
rättsläkarnas roll. Dessutom bör Rätts-
medicinalverkets roll tydliggöras. 

Inblick i rättsmedicinen
Rajs bok fångar mig som läsare från
första till sista sidan trots ett delvis om-
ständligt språk och en viss »pratighet
och rörighet« i framställningen. I boken
nämns att det ryktades att en av polis-
männen som omhändertog Vallo skulle
ha använt anabola steroider. Då detta
inte utretts tidigare och nu är för sent att
utreda, tycker jag att inte heller Rajs
skulle ha tagit upp det.

Trots dessa invändningar vill jag
starkt rekommendera boken till läkarkå-
ren för läsning. Boken ger en inblick i
rättsmedicinen i Sverige av idag, hur den
fungerar och framför allt inte fungerar.
Jag vill också uttrycka beundran för fle-
ra av de i boken inblandade personerna,
bland andra Osmo Vallos moder och
Rajs själv, för att de i ett s k rättssamhäl-
le som Sverige med idog envishet drivit
detta fall vidare trots stort motstånd. För-
hoppningsvis kommer därmed, om
Svegfors utredningsförslag genomförs,
rättssäkerheten i Sverige att öka i sam-
band med dödsfall och allvarliga skador
i samhällets mest utsatta grupper. I annat
fall blir det kanske som Rajs säger i sina
slutord i boken: »Ty de som dör på orätt-
visa grunder dör aldrig.«

Från småskalighet till
internationell stordrift
– 86 år med Astra 
Sven Sundling. Per aspera ad astra – genom
svårigheter mot stjärnorna. 340 sidor.
Stockholm: Ekerlids förlag; 2003. ISBN 91-
89617-49-5.

Recensent: Gunnar A Olin, kommunika-
tionsrådgivare, chefredaktör för Läkartid-
ningen 1965–69.

❙ ❙ Det hela började 1913 med att apote-
kare Adolf Rising tyckte att den strida
strömmen från utlandet av industriellt
tillverkade läkemedel krävde en svensk
motvikt. I Södertälje fanns lediga loka-
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ler i en glödstrumpefabrik, så här föddes
AB Astra Apotekarnas kemiska fabri-
ker. Det hela slutade 1998 när avtalet
blev klart om samgåendet mellan Astra
och brittiska Zeneca.

Om de 85 åren däremellan har Sven
Sundling på Astras uppdrag skrivit en
läsvärd historik, bildrik och vackert
formgiven av Karlerik Lindgren.

Intressanta nedslag i Astras historia
Man kan göra många intressanta nedslag
och läsa om hur Hjalmar Branting och
Motboks-Bratt räddade Astra från kon-
kurs på 1920-talet genom att förstatliga
företaget och under några år låta det vara
dotterbolag till Vin & Sprit; om hur lo-
kalbedövningsmedlet Xylocain på
1940-talet inledde Astras förvandling
från ett småskaligt inhemskt företag till
ett internationellt storföretag; om fram-
gångarna med Seloken, Pulmicort Tur-
buhaler och naturligtvis om den världs-
ledande storsäljaren Losec.

Nåja, det finns skuggsidor också:
1960-talets Neurosedyn, som orsakade
den första globala läkemedelskatastro-
fen; det monumentalt misslyckade fisk-
proteinprojektet, som efter åratals brak-
förluster bokstavligen gick till botten när
den flytande fiskmjölsfabriken M/S Ast-
ra sjönk i Indiska oceanen 1969, samt de
biverkningsrelaterade indragningarna
av psykofarmaka som Zelmid och Roxi-
an.

Väcker funderingar
Boken inbjuder till många reflexioner.
Det är frapperande hur försiktiga gene-
raler de potentater varit som styrt Astra
genom åren. Omsorgen om företagets
balansräkning tycks nästan alltid ha satts
i främsta rummet medan man varit på-
fallande kallsinnig till att ta risker av
kommersiell och forskningsmässig art.
Här kan man fundera över relevansen i
ett av den farmaceutiska industrins favo-
ritargument i debatten om läkeme-
delspriserna, nämligen att det är det djär-
va risktagandet som motiverar de höga
prisnivåerna. 

Kanske hade Astra blivit ännu mer
framgångsrikt om de styrande i mindre

grad sneglat på kassakistans säkerhets-
lås. Rädslan för förstatligande av läke-
medelsindustrin fick ledningen att under
1950-talet diversifiera verksamheten för
att sprida riskerna; i stället för att satsa
fullt ut på läkemedel började man syssla
med skidvalla, rostskyddsprodukter,
sötningsmedel och hempermanent. Och
en bit in på 1980-talet hade Astra en VD
som var rädd för att misslyckas med den
kostsamma forskningen rörande hjärtin-
farkt och slaganfall. Han ville hellre göra
om Astra till ett generikaföretag med
medel mot hosta, snuva och huvudvärk
på huvudmenyn.

Man kan också undra över varför det
tog så lång tid innan det kom in biolo-
giskt skolade personer i ledningen. Se-
dan Astra åter privatiserats 1925 bestod
styrelsen av grosshandlare och bankdi-
rektörer. Det var först 1965 då Lars
Werkö valdes in i styrelsen som denna
tillförsäkrades medicinsk kompetens.
Werkö som så småningom tog steget
ända in i Astras direktionsvåning har i
sina memoarer »Det gäller alltid livet«
berättat om sina år som direktör i kon-
cernledningen; en frispråkig och stund-
tals dramatisk skildring om den för Ast-
ra viktiga tiden på 1970- och 80-talen
som kan läsas som en parallell till Sund-
lings mer officiösa historik 

Sundling reder förtjänstfullt ut om-
ständigheterna kring Astras komplicera-
de avtal med Merck 1982 som skulle ge
Astra fullt tillträde till USA-marknaden.
Avtalet (på 1 376 sidor!) var skrivet för
att gälla för »evig tid« men upplevdes ef-
ter hand av Astra som en boja. Att bryta
sig ur denna boja krävde en förhand-
lingsinsats fullt i klass med vad som för-
modligen skulle behöva mobiliseras för
ett svenskt EU-utträde.

Välskriven och faktaspäckad bok
Det är en välskriven och faktaspäckad
bok som Sven Sundling, under många år
informationschef i Astra, har skrivit. I ett
förord framhåller den siste Astra-VDn
Håkan Mogren att Sundlings historik
inte är censurerad av honom eller någon
annan i företagsledningen. Fattas bara
annat, frestas man säga. •
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»Varför zebror inte får magsår är
en bok om stress, stressrelaterade
sjukdomar och konsten att hands-
kas med riskerna. Som en röd tråd
genom framställningen löper jämfö-
relsen mellan å ena sidan zebran
som flyr över savannen för att kom-
ma undan ett jagande lejon och å
den andra, en bekymrad villaägare
som oroar sig för sina banklån.

Robert M Sapolsky går igenom hur
stressen påverkar vår kropp och vi-
sar hur ett ständigt stresspåslag kan
få ödesdigra konsekvenser. Med
engagemang, djup kunskap – och
ett smittande gott humör – diskute-
rar han stressens förhållande till bl a
diabetes, cancer, sex, hjärt–kärl-
sjukdom, minnet, hjärnans funktion
och ett för tidigt åldrande.«
Ur bokens baksidestext

VINN EN BOK!

Delta i vårt boklotteri!
Läkartidningens prenumeranter
inbjuds att delta i vårt boklotteri.
Denna gång lottar vi ut fem ex-
emplar av Robert M Sapolskys
bok »Varför zebror inte får mag-
sår« från Natur och Kultur.

Allt du behöver göra är att sända
oss ett vykort med ditt namn,
adress, postnr, postort och pre-
numerationsnummer före den 1
december 2003.

Namnen på de fem vinnarna
publiceras i Läkartidningen och
på www.lakartidningen.se


