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Kvantfysik, civilisationskritik  
och New Public Management

H
elena Granström är född 1983, mate-
matisk fysiker, dramatiker och förfat-
tare. Hon är inte helt okontroversiell, 
med en bakgrund i Fältbiologerna och 
plogbillsrörelsen och en samhällssyn 

som sammankopplats med anarkoprimitivismen, en 
civilisationskritisk ideologi. Hennes språkliga be-
gåvning och halsbrytande tankesprång har dock 
hyllats av en enhällig kritikerkår och en 
mängd läsare och bloggare.  

I »Det barnsliga manifestet« (Ink bok-
förlag; 2010) skriver hon om det bortglöm-
da och undanträngda barnet i oss alla: om 
den ursprungliga och sinnesförnimman-
de existensen som höljts under tjocka la-
ger av verbalisering och civilisering. Hen-
nes språk är stundtals snårigt med mäng-
der av referenser, men texten lyser av öm-
sinthet och kärlek till det mest sårbara 
och utsatta inom oss; det som vuxenbli-
vandet har lärt oss att dölja så djupt att vi 
inte själva känns vid att det fortfarande 
finns. »Därvidlag är ålderdom och barn-

dom snarast släkt, båda tillstånd av omutlig kropps-
lighet, skrämmande för den vuxne som vill glömma 
sin.« ...»Skräcken inför den omättliga kroppen på-
minner om ... vuxenvärldens rädsla för barnet som 
en rädsla inför barndomens bottenlösa behov. Bar-
net utgör liksom den gamle en påminnelse om otill-
fredsställelse och bortträngning, ett monument 
över de genom kontroll tillfogade skadorna på män-

niskors längtan – djupast ett hot om det 
bortträngdas återkomst.«

Avlägsnande från lyhördhet för krop-
pen och kroppens signaler är en del av in-
dividens anpassning till samhällets krav. 
Med sin beskrivning av detta lägger hon 
fram en förklaring till våra patienters 
(och vårt eget!) psykosomatiska lidande. 
Det är ingen ny tankemodell; det har ut-
tryckts förut, men sällan så här vackert: 
»Växandet sker på bekostnad av den egna 
kroppsligheten: barnet lämnar sin kropp 
bakom sig för att inträda i vuxenhet och 
verbalitet. Men kroppen finns kvar, om än 
övergiven, och förblir en barnets bunds-

ÖPPNING  
I MUREN

Det undanträng
da, bortglömda 
barnet i oss alla 

söker den ur
sprungliga och 

sinnesförnim
mande existen
sen bakom vux

envärldens 
tjocka mur av 
verbalisering 

och civilisering. 
Författaren He
lena Granström 

skrev en bok om 
allt det där. 
Skolgossen 

Markus, 14, må
lade en tavla.

BARNSLIGT  
MANIFEST

Halsbrytande 
tankesprång på 

ett snårigt 
språk möter lä

saren i »Det 
barnsliga mani

festet« av He
lena Granström. 

Men texten ly
ser av ömsint

het och kärlek, 
enligt en som 

tagit del.

n kultur Redaktör: Gabor Hont 08-790 34 80
gabor.hont@lakartidningen.se



615läkartidningen nr 11 2011 volym 108

MÅNGA  
STRÄNGAR
Helena Gran
ström är mate
matisk fysiker, 
dramatiker och 
författare. Hon 
har bakgrund i 
Fältbiologerna 
och plogbills
rörelsen, och 
sammankopp
las med anarko
primitivismen, 
en civilisations
kritisk ideologi.
Foto: Axel Öberg

n kultur
förvant, lagrar det tysta smärtminnet av mognan-
dets brutalitet och barndomens trauman och kilar 
in det i vuxentillvaron med hänsynslös ihärdighet. I 
försvar för det barn som ännu inte har lämnat den 
bakom sig vittnar kroppen igen och igen om detta 
barns upplevelser, den värker om dem så länge som 
den vuxne inte förmår integrera dem med sin verk-
lighet. Kroppens ibland till synes oförklarliga smär-
ta är det övergivna barnets vittnesmål, riktat till den 
vuxne men på barnets språk: den talar om längtan 
och viljan att hållas.«

Intressant är också att läsa hennes tankar kring 
gränssättning och tankekontroll, i vår sjukvårds-
värld manifesterat av exempelvis rörelsen »Läkare 
med gränser« och framgångarna för KBT-paradig-
met med sina mätbara och tydliga resultat. »När är 
en metod för barnuppfostran lyckad? När den ger re-
sultat. Om metoden får barnet att klä på sig, äta eller 
somna, är den framgångsrik; frågan om barnets väl-
befinnande är inte en parameter i kalkylen av dess 
verkan ... förståelse (har) i många moderna uppfost-
ringsmetoder till stor del ersatts med betingning … I 
stället för att ses som dess sätt att ge uttryck för sin 
inre verklighet betraktas barnets beteende som nå-
gonting som skall modifieras så att det slutligen kan 
inpassas i vuxenheten. Det fokus på resultat som ka-
rakteriserar moderna metoder för barnuppfostran 
är dock inte begränsat till dem, snarare är det ett ut-
tryck för ett genomgripande synsätt på människans 
inre och en konsekvens av en omgivning som kräver 
hanterlighet och effektivitet. Det är samma synsätt 
som till stor del utgör grund för den kognitiva bete-
endeterapins genomslag inom psykiatrin: det tera-
peutiska arbetet har varit framgångsrikt om patien-
tens beteende efter avslutad behandling samman-
faller med det eftersträvade. Om man får barnet att 
göra som man själv vill har man lyckats i sin uppfost-
ran, om man får sig själv att göra som man vill har 
man lyckats i sin terapi.«

M an kan invända att Helena Granström 
har en alltför romantisk bild av möjlig-
heterna för människan att behålla till-
gång till hela sitt känsloliv och hela sin 

potential i naturfolkssamhällen eller förcivilisa-
tionssamhällen. Även där fanns naturligtvis andra 
faktorer som snöpte och begränsade individen. Hen-
nes tankar kring civilisationens krav är ändå läsvär-
da: »Från att det har legat i samhällets intresse att 
fostra människor med tillgång till sina egna känslo-
upplevelser och vilja och förmåga att tillgodose sina 
behov, blir en sådan individ ett hot mot en samhälls-
struktur som vilar på lydnad, respekt för privat 
egendom och auktoritet. Medan jägar- och samlar-
samhällets former för beslutsfattande förutsätter 
deltagare med kapacitet att uttrycka och stå fast vid 
sina övertygelser i diskussion med andra, kräver mo-
dernitetens indirekta, storskaliga demokrati sna-
rast en benägenhet hos människan att foga sig i be-
slut som saknar förankring i hennes egen livssitua-
tion. Behovet av kreativitet och initiativförmåga av-
tar allt eftersom specialiseringen av arbetsuppgifter 
ökar och arbetet för större delen av befolkningen an-
tar en närmast mekanisk karaktär.« I vår moderna 
tid är det frestande att dra paralleller till New Public 
Management, den »företagiseringsreform« som 
präglat offentlig förvaltning och inte minst sjukvår-
den de senaste åren, med ökat fokus på mätningar, 
kvalitetsstyrning och riktlinjebaserad sjukvård, och 

med medvetna strävanden att minska professioner-
nas inflytande och makt över sjukvårdens arbets-
sätt.

»Osäkerhetsrelationen«, av samma författare, 
(Natur och Kultur; 2009) är en lysande liten bok – ett 
155 sidor långt poem om kvantfysik och matematis-
ka ekvationer. Den moderna fysiken utgår som be-
kant från att den objektive betraktarens position är 
en chimär; att inget kan förstås utan insikten att den 
som iakttar också deltar och påverkar de skeenden 
han försöker iaktta objektivt. Inledningen har ana-
tomiska och fysiologiska klangbottnar: »Du tror att 
det är himlen som är blå, men det är inte den. / Det är 
dina ögon som är blå, deras svar på ljuset som är blått. 
Det blåa är ett eko av den ensamma partikelns lock-
rop, av hur den i ordlös längtan kastar sig mot ögats 
bråddjup. / Himlens blå är inget annat än en färgse-
endets blåtira, ett hematom efter fotoners hjärtslag 
mot pupillen. / Sådana är de, dina ögon: blinda skal-
ders enfaldiga skönsång. Det du tror är himlens blå är 
bara ljudet av din kropp som sjunger för dig.«

Även här kan den hågade läsa in en kommentar till 
de som hoppas att man genom att mäta, registrera 
och föra statistik kan uppnå en näst intill fullständig 
kunskap om tingens beskaffenhet, en reproducer-
barhetens utopi, en värld av flödesscheman och ra-
tionella beslut, där a leder till b men aldrig till c. 
»Detta trodde man sig veta: att den som mäter tillva-
ron får kunskap om den. Man trodde sig genom mät-
ning kunna ta reda på hur världen är. / Så man tog 
reda på. Man mätte: fallande klot, åkrar, blytyngder, 
planeters banor. Roterande skivor och vattenvoly-
mer. Man sade: kuben rymmer, kroppen färdas, ku-
lan väger. / Tingens egenskaper var som männis-
kans, fasta och objektiva. Tingen hade ögonfärg och 
den var blå. / Finns ögonfärgen även om man blun-
dar? Är blicken blå också när den inte möter någon 
annans? / Tänk om mätningar på den subatomära 
nivån är någonting annat? Om de är skapelseproces-
ser: om det som föds i mätögonblicket är forskarens 
och elektronens kärleksbarn. Om det mätningen ger 
kunskap om är själva mätningen, den relation som 
etableras mellan den som mäter och det uppmätta. 
Om det är mätprocessen som har ögonfärg, inte ob-
jektet. / Detta betyder inte att en objektiv verklighet 
inte existerar. Det betyder: att erfara är att delta.«

M an kan läsa Helena Granström på många 
sätt; inte minst som en försvarare av det 
komplexa och irrationella i tillvaron. 
Som fysiker är hon medveten om att den 

som bestämmer sig för att mäta elektronens position 
och bana samtidigt, i just det ögonblicket, påverkar 
inte bara dess egen bana utan även dess framtida för-
hållande till andra elektroner. Vetenskapsmannen 
har under det senaste seklet förvandlats från objek-
tiv betraktare till medveten deltagare, och vi har i 
gengäld fått magnetresonanstomografer, supraleda-
re och partikelacceleratorer. Man kan väl hoppas på 
att den moderna vetenskapen så småningom når 
även SKL och Socialstyrelsen. Fram till dess får vi 
nog fortsätta dras med en aldrig sinande ström av 
kvalitetsparametrar, ekonomiska incitament och 
flödesscheman, och med ihärdighet och civil olyd-
nad fortsätta försvara det mångfacetterade i vår 
sjukvårdsvardag.

Saskia Bengtsson 
distriktsläkare i Jönköping
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Björn Klinge, professor och övertandlä-
kare, har skrivit en lättillgänglig och 
överskådlig bok om munnen. Det är en 
populärvetenskaplig ansats men samti-
digt finns ett faktamässigt djup och en 
del medicinska kuriosa som är roande.

Illustrationerna till bokens texter är 
både snygga och pedagogiska, men trots 
det har jag fortfarande lite problem 
med att helt fatta hur tandläkaren 
egentligen räknar patientens tänder. 
Det är för mig en återkommande förvir-
ring när man halvligger i en tandläkar-
stol och försöker dechiffrera den ström 
av information som 
mumlas fram. Tyvärr 
är en central illustra-
tion i boken mindre 
bra; omslaget, som för 
tankarna till ett blött 
rave-party då tonår-
ingen äntligen kom-
mer att bli av med sin 
tandställning. 

I boken avhandlas 
till en början proble-
met med de sociala 
stigmata som finns 
kring tandstatus. Be-
skrivningen av klinis-
ka fall blandas med 
att författaren likt Günter Wallraff sät-
ter på sig en protes med dåligt tandsta-
tus för att avläsa reaktioner i sociala 
sammanhang. Efter problemformule-
ring beskrivs olika behandlingar men 
också framväxten av implantat. Den 
finns en stark personlig historiebe-
skrivning av hur Per-Ingvar Brånemark 
studerade blodflödet i benvävnad på 
50-talet. Han kunde förvalta bifyndet 
att benvävnad och hylsan av titan hade 
förenats när experimenten var avsluta-
de. Detta sidofynd ger i dag möjligheter 

till behandling av tänder och 
andra implantat. 

Klinge lägger bokens tonvikt 
på tandlossning, vilket speg-
lar samtidens tandsjuklighet i 
den vuxna befolkningen, där 
man räknar med att 40 pro-
cent (!) av alla över 50 år har 
denna sjukdom. Bakterier och 
infektionshärdar står i fokus i 
beskrivningar av tandfickor-
nas djup och utbredning. Det 
finns dock ett sunt fokus på 
mekanisk rengöring snarare än 

antibiotika och desinficering. Det är det 
kirurgiska och hantverksmässiga i 
tandvården som framhålls i denna del 
av boken. 

I den sista delen av boken tas ett större 
grepp kring frågan om munnen som en 
del av kroppen. Författaren, specialis-
ten på parodontologi, sträcker på sig, 
tar av sig munskyddet och blickar nu ut 
över hela det medicinska landskapet. 
Det görs delvis med en medicinsk-his-
torisk tillbakablick till förra sekelskif-

tets fokalinfektionslära. Då ansågs att 
ett infektionsfokus kunde orsaka 
många andra sjukdomar. 

Miljontals tänder extraherades på 
grund av detta antagande och läran 
hamnade i vanrykte. I dag kommer 
emellertid tankegångarna om samband 
mellan parodontit och lung-, hjärt- och 
kärlsjukdomar, graviditet, diabetes och 
reumatoid artrit, RA, tillbaka. Det är 
som vanligt svårt att skilja tidssam-
band från kausala samband. Författa-
ren ger sig dock i kast med att bena ut 
frågan om gemensamma riskfaktorer, 
bakterierna i tandköttsfickan och ef-
fekten av att ha ett kroniskt sår som 
svämmar ut bakterier i blodet. 

Boken »Munnen« vore inte skriven av 
en tandläkare om den inte slutade med 
munhygieniska råd som bland annat 
rör dålig andedräkt. Det finns också 
kortare ekonomiska, försäkringsmässi-
ga och estetiska aspekter på vad som 
kan och bör göras i dag.

Mikael Hasselgren 
medicinsk redaktör,
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Den som öppnar munnen öppnar porten till en hel värld. Guidebok behövs om man vill 
orientera sig.
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