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Vår bättre framtid. Inledning
Aadu Ott
Det övergripande temat för 2014 års antologi är att behandla ett framtidsscenario: Mot en
bättre framtid ur olika perspektiv. Ett närmare betraktande av temat visar, med all önskvärd
tydlighet, att begreppet bättre framtid innehåller en mångfald motsägelsefulla dimensioner.
För det första kan man naturligtvis genast framhålla det önskvärda, men futila i, att alla ska få
det bättre i framtiden. Det är ett till intet förpliktande önsketänkande.
Efter en stunds eftertanke och reflektion funderat man kanske över vilka man syftar på då man
talar om alla? Likaledes finns det anledning att fundera över vad som menas med bättre?
För att strukturera frågan så kan det vara lämpligt att först reflektera över pågående och
eventuella framtida ändringar i den yttre miljön:
En, numera okontroversiell, utgångspunkt skulle kunna formuleras med orden: Den nu
levande generationens livsstil kommer att på ett avgörande sätt påverka en kommande
generationernas livskvalitet.
De frågor som uppstår då är självklart: Kan vi ändra vår livsstil? Följdfrågan blir: Vilka är vi?
Industriländer? Utvecklingsländer? Jag och min familj?
En något kontroversiell utgångspunkt är: Vår generation lever över sina tillgångar. Vår
generation påstås bränna upp lättillgängliga fossila energiråvaror och lösgöra omfattande
lager av koldioxid som en del anser påverkar klimatet. Andra, klimatförnekarna anser att den
globala uppvärmningen beror på andra faktorer.
Vår generation beskylls för att testamentera såväl energibrist som klimatproblem till våra
barnbarn. Enligt den klassiska liberalismens doktrin är det dock i sin ordning att leva på detta
extravaganta sätt, under förutsättning att man inte skadar någon. De ofödda generationerna
har enligt denna doktrin inget att säga till i frågan.
De följdfrågor som uppstår är: Skulle vi kunna ha en annan energibas? Förnybar energi?
Skulle vi kunna återanvända materia bättre? Skulle vi kunna styra mot något slag av
lågenergisamhälle? Skulle vi kunna låta bli att fira jul i Thailand?
En direkt kontroversiell utsaga är: Vår ekonomiska framgångsaga är enbart en myt.
Obegränsad tillväxt inom en begränsad volym anser alla, utom nationalekonomer och dårar,
som varande omöjlig. Ekonomisk framgång, inom ett konsumtionssamhälle, kräver ständig
tillväxt. Vår tids tillgängliga resurser räcker inte till för att upprätthålla våra krav på
levnadstandard för alla, ens idag. Många anser att vi intecknar våra barnbarns levnadstandard.
En del tycker att detta är förenligt med vår rätt, moral och etik.
De frågor som uppstår är: Skulle vi kunna införa ett annat ekonomiskt system i stället för
denna ohejdade konsumism, som så påtagligt dominerar den högtid då vi firar Jesu födelse?

Hur skulle vi kunna hävda oss i den globaliserade världen om vi inte tävlade med de andra
länderna?
En gång i tiden hittade människan en tom ekologisk nisch. Den kognitiva, med hjälp av sin
onormalt stora hjärna, kunde människan skaffa sig ett övertag bland de andra djuren. Numera
verkar människan mer tävla med ekorrar, genom att visa upp en gränslös ekonomisk
samlarmani.
Dessa punkter formulerades för att realitetsanknyta diskussionen och föra den bort från den
behagliga världen av önsketänkande. Att alla skulle få det bättre i framtiden är och förblir
enbart en lika tom som from önskan. Hur skulle den bästa framtiden gestaltas, med beaktande
av ovanstående tre förbehåll? Skulle man i sann demokratisk anda rösta om vilken framtid
man vill ha? Problemet är bara att de som omröstningen gäller ännu inte är födda.
Ett stort problem i dagens globaliserade värld utgör den påverkan som den yttre miljön har på
den inre miljön: Stress och osäkra förhållanden på en arbetsmarknad med utslagning av
arbetskraften ger upphov till omfattande psykosociala sjukdomstillstånd. Vilket yrkesval kan
vi, insiktsfullt och med gott samvete, tänka oss för ett nyfött barnbarn?
De frågor som uppkommer: Skulle man, istället för att åstadkomma patogenes
(sjukdomstillstånd) kunna utforma vår yttre miljö så att den leder till salutogenes
(hälsotillstånd)? Hur skulle man kunna hålla världens, allt mer, åldrande befolkning frisk och
arbetsför? Vad kan våra barnbarn ha för användning av oss åldrande? Var finns närmaste
ättestupa?
Antologins tema manar oss till ett förutsättningslöst sökande efter utmanande nytänk om
framtiden. Business as usual anses av många bedömare ha hamnat vid vägs ände.
På Hamburgö i Bohuslän finns en fin badplats med namnet Vänd igen. Det är en
feluppfattning av betydelsen av ordet vändtegen, dvs där bonden vänder på plogen för att
plöja en ny fåra. Kan och vågar vi kasta gamla tänkesätt överbord och plöja en ny fåra mot en
bättre framtid? En framtid som inte bygger på myter. En framtid som innebär ett värdigt, men
ej överdådigt liv för oss alla på detta enda klot i kosmos, där livet har fått fäste.
Det här är vårt eget moraliska problem. Eller som den finländske filosofen Georg Henrik von
Wright framhåller om människans betydelse i ett kosmiskt perspektiv: Det är En pipa snus.

The Major Risk
Per-Sigurd Agrell, Srömstad akademi och Baris Unckan, Secana AB
Abstract
A series of cognitive mapping exercises were produced in order to create an overview of
global international risks and to have an at least intuitive help in setting priorities. The initial
chaotic impression persisted all through this process and that was a result in itself.
Combinations of risk factor appeared as the really notable risks and a few of those were
extracted. Recalling that risk developments not all follow linear or smooth trends, but jump,
gave an additional alarm to the impression of an earth in a so far underestimated crisis.
Time factors remain to be analyzed but it is already clear that there is more of an urgency than
the well-known laws of entropy indicates. The current piecewise studies of risks and trends do
not face that responsibility though, neither for the people nor for the administrations. An
ethical perspective is also offered in this article: Will our serious alert do more good than
harm? Who will benefit from the knowledge exposed of the weaknesses of our world?
Keywords
Major risk, combined disasters, cognitive mapping, priorities.

1. The Problem
Risk management of today is mainly done sector wise and about relatively local problems in
spite of a few a few independent thinkers. Patrick Lagadec (1988) elaborates the social
consequences of technical disaster [16]. Another early warning (1997) we may read with the
US National Defence University [2] which however leaves surprisingly little traces as well
with themselves as in other more operational texts. Or, is this there still a continued planning
made more secret? Another exception is a pamphlet from OECD [3]. It concludes by
identifying important cross-cutting risk management approaches still not admitting though
that a major global crisis is at stake. The Swedish think tank Global Utmaning is slowly
approaching the comprehensive global problematic (39).
The set of real incidents in the world is large and scaring. The possible dissolution, or division,
of the EU for example is one problematic scenario. It may seem big, but it is far from the worst
case possible. The internal conflicts of the Arab world are worse in that they are immediately
felt by the individuals. In this paper we shall consider still wider global perils really touching
the people.
By the latter we shall see the well-known inertia sometimes called the Pearl Harbor
syndrome: man reacts too late [5]. The world also acts with short sighted time perspectives:
three months for enterprises; a few years for national governments.

So we have serious global questions about what will happen to our earth and when?
Subsequent questions are how to counter the bad trends, what are realistic ambitions and
which levels among our global bureaucracies could be pushed into more prosperous
directions? This paper will hopefully start a strategic debate about our global human world on
a holistic complexity level slightly above what governments and agencies have had the wish
and courage to approach so far. The UN has not organized the situation room needed.
Perspectives
Homeland securities of all countries are dependent on the international context and there are
more perspectives to add especially such as dealing with combined disasters, nonlinear
developments and threshold effects. To these should be added a reflecting precaution: Can
whistle-blowing harm in cases where an alarm is logically justified? Or will there be too
much abuse of the societal weaknesses revealed by such an analysis. We see the latter kind of
behavior already in the race for the control of scares metals and the in race for buying arable
land from corrupt regimes in the third world.
In a way it is not a surprise that risk management today is instead busy with well-defined
accidents and disasters, since the influence of René Descartes is still strong not only for his
elaborations of the concept of a cause but also for his method [10]. The latter prescribes just
that: the world is to be studied by its parts. The more holistic messages of West Churchman
[8], Edgar Morin and other eclectic thinkers [23, 24] have not yet reached the applied
domains of risk and security. There are many reasons for this but no real excuse.

2. Method
As in most risk management projects an overview of possible threats is to be sought. Several
kinds of software could be used and, after initial efforts with the Prezi and the Pillar we
choose the Decision Explorer [6,32]. So we have a verified technology and a method for our
study and for later updates of an advancing global problematic. We were also considering the
software of the company Ayasdi, so far used to map genetic and physiological causal relations
[37], but we stopped. We could not access the empirics necessary.
In the Decision Explorer exercises risk factors were offered in work-shops by a changing set
of colleagues and students in France and in Sweden, they in their turn able to refer to daily
and professional media and to an experience of less global risk management projects.
Students from the Basque engineers school ESTIA had an important role in the first
workshop. The world of powerful symbols nicely elaborated by Romain Laufer [18, 19] was
always there in the pictures produced. When writing these lines the authors see the world of
such symbols shaken by the chemical war in Syria and by the hesitating reactions of the
western world.
Three results from the work-shops are presented here. With all we see quality of life criteria at
the top and risk factors under those, all connected by chains of causes. The top level was the
explicitly subjective element, an expression of how the participants thought qualities of life
should be valued.
The first picture is an early one produced before we learned to simplify. It is not to be really
read but it shows complexity and some confusion. Without using much of the facilities of the
software a second picture simplifies by an intuitive selection of major risk factors. Still the

global landscape is very complex and it indicates lots of possible mutual
amplifications/synergies among risk factors.
A third picture represents an effort to order risk factors (by color) according to their active
promoters in the actual risk debates. In this picture the number of causal relations indicated
was restricted by a rule which we imposed: Only the two worst threats to each quality of life
criterion were drawn. This was an effort towards setting priorities in our otherwise
overwhelming and unmanageable global risk landscape.
A secondary effect of this exercise was some more tangible risk assessment1:
- Scarcity of resources really appears critical for the quality of life on earth especially so
in combination with other risk factors.
- The series of causes pin pointed (in blue) by a much respected TV-program were not
selected with priority by our actual session. We see that the spectacular is not always
the most dangerous.
- Combinations of risk factor must still be very seriously considered.

3. Conclusion
In spite of the subjective sides of this analysis we may see that if at all international risk
management is to set and act with defendable priorities, then the combinations of risk factors
coming from different sectors of society must be considered. Examples:
•
•
•
•
•
•
•

Financial gaming about key resources plus corruption,
Efforts with the sacred financial growth (spreading especially to China[20]), on a
fading material base,
Manners and moral in recession business,
Climate and migration,
Egalitarian issues in complex societies with drugs,
War and criminality
Crime, drugs and migration.

Multiple causes may combine and the total brake down is possible. Public and private
authorities on all levels and in all sectors of society must be aware of such dependencies
independently of their nominal responsibilities.
These combined causes of disaster may be quick as illustrated by picture 4. Developments
passing a certain irregularity may jump. A concrete example: The climate changes related to
the methane of the tundra’s. Also factors depending on investments, crime and war may go
astray. Some wars have started without much precursor. So, all causes do not grow nicely
according to statistically predictable trends. As statisticians we can express it so that the past
and its trends will become less than ever representative of the future. This makes control
based upon feedback tricky. So our global control must be based upon knowledge and theory
to a sufficient depth. Early warning signals are still needed but they must be combined with
each other and with insightful deductions.

1

As far as the participants’ computer supported subjective minds could judge it.

This is different to the older and still firmly established paradigms of feed–back for control.
The authors also claim a difference to the modern participative, decision-makings of Peter
Senge [28], Jean Michel Larrasquet[17] and others . Their, still respectable, psychologically
founded moods of knowledge extraction will not be sufficient in front of the nonlinear and
complex global challenges since the actors concerned do not know well enough the deep
causes which shape the future. Politicians and directors are not recruited with such a
background. Not even a few scientists invited to the modern group work will save our world
from nasty surprises. Rather then, an operationally able, and courageous, interdisciplinarity
should be listened to. But who is there to listen? Someone in the UN? We are really far from
saving a decaying world. That issue is not top priority with the present political boards.
Remaining Problems
A question which should be posed is whether the world can be saved at all. The answer would
in principle be no, unless we believe that rays from the sun can save us from the entropic
disorder (15). The laws of entropy will at some distant future time drag the world into chaos.
The more touching question is about the time. What can still be saved and how much time do
we have? Do notice that this is not a matter of simple feedback. Such like is too slow as far as
it is not too late already. When shall the paradise, which some of us still enjoy, be gone and
when do we (which authority?) have to take serious comprehensive defensive action to save
some kind of civilization? Do notice the difference between the two time perspectives!
In order to have some kinds of time-estimate we would among other things have to move our
methodology from cognitive mapping to simulation and there are established methods for
such analysis [34].
The ethics of clarification is a less clear issue: Who would profit from this information about
the earth’s weakness? Will a continued analysis help or counter a necessary co-operation?

Picture 1 An early effort.
…………………………………………………………………………………………….

Picture 2. Selected priorities
……………………………………………………………………………………………….

Picture 3. Selected sources
…………………………………………………………………………………………………
…………………

Picture 4.
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Hur tänker vi och handlar vi inför hotet om jordens antropogena
uppvärmning?
Lars Broman
Abstract: Det finns många skäl att förneka att klimatförändringar till stor del beror på
antropogen uppvärmning genom spridning av växthusgaser. Och även om man accepterar
antropogen klimatpåverkan så finns det många skäl att inte göra något åt det. Och accepterar
man att något måste göras så finns det skäl att inte förändra sin livsstil.
Nyckelord: Klimathot, antropogen uppvärmning, klimatförnekare
10 000-tals forskare och experter är ense: Mänskliga utsläpp av växthusgaser, koldioxid CO2,
metan CH4, lustgas N2O, freon (klorfluorkarbonater CFC, HCFC och HFC), m fl orsakar
snabba globala klimatförändringar, gissningsvis 2-4°C före 2100. Konsekvenser är ökad
temperatur och torka i vissa områden, lägre temperatur och mer nederbörd i andra, stigande
havsnivåer (på längre sikt 6 m om grönlandsisen smälter, 70 m om Antarktis inlandsis
smälter). Möjliga sekundära effekter är att den sibiriska tundran tinar med gigantiska
metanutsläpp, att golfströmmen bromsas/stoppar/dyker, ändringar i flora och fauna, väldiga
folkomflyttningar.
Ändå är klimatförnekande vanligt; mest kanske i USA där ungefär halva befolkningen inte
tror på antropogen påverkan på klimatet, men också i Sverige. Jag har funderat över hur det
kan komma sig, och försökt sammanställa människors tänkande och handlande – eller brist på
handlande. De olika argumenten har jag delat upp i flera nivåer, upp till fem.
Sammanställningen av hur människor resonerar och agerar utifrån sina synpunkter är
onekligen inte särskilt uppmuntrande. Det finns många flera skäl att inte bry sig än att vara
med och ta personligt ansvar. Jag gör inte anspråk på att ha en helt komplett lista, men här är i
alla fall min sammanställning:

1. Det är inte säkerställt att jordens medeltemperatur verkligen ökar.
1.1 Visserligen ökar mängden koldioxid i atmosfären, men koldioxid är en svag
växthusgas och sekundära effekter har en rakt motsatt verkan.
1.2 IPCC är korrumperat, i händerna på WWF och Greenpeace, och inte trovärdigt.
1.3 Bland vetenskapsmän råder djup oenighet huruvida klimatförändring pågår eller
kan förväntas.

1.3.1 Tills forskarna är ense finns det ingen anledning att bry sig, i synnerhet inte
som det är mycket dyrt, hindrar fattiga länder att utvecklas, och förhindrar fortsatt
tillväxt i den rika världen. "The American way of life is not negotiable” (George H
W Bush in 1992 at the earth summit in Rio).

2. Det är säkerställt med hög grad av sannolikhet att jordens medeltemperatur ökat mycket snabbt de senaste decennierna; ishockeyklubban är en realitet.
2.1 Det är inte mänskliga utsläpp som orsakar uppvärmningen. Denna beror på andra
orsaker: naturliga variationer, variationer i solens utstrålning, variationer av
extrasolär kosmisk partikelstrålning.
2.1.1 IPCC är korrumperat, i händerna på WWF och Greenpeace, och inte
trovärdigt.
2.1.2 Bland vetenskapsmän råder djup oenighet huruvida klimatförändringen är
antropogen.
2.1.3 Tills forskarna är ense finns det ingen anledning att bry sig, i synnerhet inte
som det är mycket dyrt, hindrar fattiga länder att utvecklas, och förhindrar fortsatt
tillväxt i den rika världen. "The American way of life is not negotiable” (George H
W Bush in 1992 at the earth summit in Rio).
2.1.4 Det är att slänga pengar i sjön att åtgärda detta nu. Med 6% kalkylränta
motsvarar en kostnad på (säg) ett tusen miljarder om hundra år mindre än 3
miljarder idag. (Bjørn Lomborg)
2.1.5 Detta kan vi inte göra något åt, så vi bryr oss inte, ”business as usual”.

2.2 Mänskliga utsläpp orsakar uppvärmning av jorden.
2.2.1 Vi ska inte göra något åt det.
2.2.1.1 Av goda religiösa skäl ska vi inte göra något åt det.
2.2.1.1.1 Domedagen är förutsagd i Uppenbarelseboken (16.12-16) i Bibeln och
klimatförändringen utgör uppladdningen inför domedagen. Som evangeliskt kristen, som
längtar efter att bli upplyft till himlen redan när jag lever på jorden, ser jag fram emot att
mänskligheten lyckas förgöra jorden redan under min livstid. Därför ska vi inte göra
något för att förhindra klimatförändringen, bara tacksamt ta emot den.
2.2.1.1.2 Gud vill ställa allt tillrätta, och vi ska inte hindra honom genom att försöka göra
det själva.
2.2.1.2 Eftersom fattiga länder behöver utvecklas och alla människors standard ständigt
ska höjas samtidigt som vi ska fortsätta och bli fler, så behövs ständigt ökade mängder
billig energi (= fossila bränslen) så går det inte att göra något åt jordens uppvärmning.

2.2.1.3 Det är inte vårt bekymmer utan kommande generationers, så det får de ta hand
om.
2.2.1.4 Det spelar så liten roll vad vi i lilla Sverige gör, så det får folkrika länder ta hand
om.
2.2.2 Vi ska göra något åt det.
2.2.2.1 På olika sätt måste vi bygga om vårt samhälle så det går bra att leva i ändå: Valla
in städer mot havet, allmän luftkonditionering, forska på tropiska sjukdomar, ... . På så
sätt kan vi i övrigt leva som vanligt (b as u).
2.2.2.2 Vi måste snabbt minska utsläppen av växthusgaser med teknikens hjälp.
2.2.2.2.1 Vi ska förbättra 1900-talets teknik: Samla in koldioxid och begrava den under
jorden, massiv satsning på kärnkraft, utveckla fusionskraft.
2.2.2.2.2 Vi ska satsa på 2000-talets teknik: sol, vind, vatten, biobränslen,
energieffektivisering.
2.2.2.3 Vi måste ändra livsstil: cykla, åka kollektivt, äta vegetariskt, tågsemestra i st f
charterflyg, sätta färre barn till världen, bo kollektivt, årstidsanpassa mat och boende,
sänka arbetstiden.

Appendix: Några bakgrundsfakta
Antropogén: Med antropogena (av grekiskans anthropos = människa och genese = skapat)
processer eller effekter menas sådana som kan härledas ur mänskliga aktiviteter, i motsats
till fenomen som ägt eller äger rum i ett naturligt, av människan icke påverkat, tillstånd
(Wikipedia).
120 miljoner dollar – så mycket har anonyma miljardärer donerat till ett hundratal
antiklimatgrupper som arbetar för att svartmåla forskning kring klimatförändringarna,
skriver tidningen The Guardian. Pengarna kan ses som ett bakslag för president Obamas
försök att få kongressen att vidta åtgärder mot klimathotet. (Fria Tidningen 16/2-13)
FNs klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, http://www.ipcc.ch/.
COP-15, Köpenhamn 2009. The 15th session of the Conference of the Parties to the
UNFCCC and the 5th session of the Conference of the Parties, and Fifth session of the
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol
(CMP 5), December 2009.
COP-18 och CMP-8 i Doha, Qatar, december 2012.
COP-19 och CMP-9 i Warszawa, november 2013.
COP-20 och CMP-10 i Lima, december 2014
COP-21och CMP-11 i Paris, december 2015
Stockholmsinitiativet http://www.theclimatescam.se/. Accepterar inte rådande
klimatkonsensus.
Uppsalainitiativet http://uppsalainitiativet.blogspot.se/. Tar klimatvetenskapen på allvar.
Exempel från hemsidan:
dubbelrecension
Michael Manns, Raymond Bradleys och Malcolm Hughes rekonstruktion av global medeltemperatur under de senaste 1000 åren, den så kallade hockeyklubban, har nog inte gått
många förbi. Två av hockeymännen har gett ut varsin personlig berättelse om skapandet
av hockey-klubban, kritiken från framförallt McKitrick och McIntyre, trakasserierna från
ett flertal högt uppsatta politiker, diverse utfrågningar i amerikanska kongressen, stödet
från forskar-samhället och tillslut ”Climategate”, tio år efter hockey-artiklarna. Böckerna
är Mann (2012) The Hockey Stick and the Climate Wars och Bradley (2011) Global
Warming and Political Intimidation (som redan har recenserats tidigare på UI).
Rekursivt raseri
I en artikel betitlad NASA fejkade månlandningen - alltså är (klimat)vetenskapen en bluff
redovisade forskarna Stephan Lewandowsky, Klaus Oberauer och Gilles Gignac förra
året resultaten av en enkät man publicerat på åtta olika klimatbloggar. Svaren på enkäten
visade att om man hade en benägenhet att tro på ett kluster av konspirationsteorier, till
exempel om man trodde att NASA fejkade månlandningen, eller trodde att CIA mördade
Martin Luther King, så var chansen också större att man avfärdade vetenskapligt
konsensus angående klimatförändringarna, länken mellan HIV-viruset och AIDS, eller
länken mellan rökning och lungcancer. Tron på en extrem form av fri marknad hade
också ett starkt samband med klimatförnekande. Givet de väldokumenterade länkarna
mellan konservativa lobbygrupper och desinformation kring klimatförändringarna så är
det här sista inte så förvånande.

Global Warming is a Well-founded and Established Scientific Fact
Lars Broman i Planetarian 1-2010, s 7:
When first reading Steve Tidey's article in Planetarian December 2009, reviewing The
Chilling Stars, I was quite upset. The book presents possible astronomic causes for
changes in the global climate. But Tidey took the opportunity to push forward his own
view that human activities don't affect the climate. Denying this extremely welldocumented scientific fact shows that he is either cynical or stupid, and in any case very
unscientific. I almost sat down at once to write something really angry, but I figured it
would be better if I calmed down first.
Denying human effects on the climate puts him in accord with holocaust deniers and
creationists opposing biological evolution. But he is much more dangerous than these.
Unfortunately, Tidey and the likes of him get much space in media, who love to put
forward different views, scientific or not. One of my friends at US National Renewable
Energy Laboratory sent me a worried email just before New Year. He told me that now
40% of US citizens don't believe in mankind causing global warming. Those 40% don't
pay attention to IPCCs scientifically based warnings, and they pick their information
instead from people like Tidey and the likes of him.
I spent some time in Copenhagen during COP15 and got the chance to listen to over 100
heads of state. They all took as bases for their talks the threat of global warming and
advocated strong measures to lower emissions of carbon dioxide and other greenhouse
gasses. Heads of states from all countries but one, Saudi Arabia. It is most unfortunate
that Mr. Obama, president of the earth's largest polluting state, couldn't give any firm
promises. But he has an enormous task in front of him, convincing every American about
the graveness of the situation. Incidentally, Saudi Arabia wasn't quite alone: The last day
of the conference, the US Republican Party had a press conference, expressing the same
view. How many island nations shall disappear before they change their minds?
Climate researchers all over the globe completely agree that human activities are a major
cause for global warming, affecting the climate and causing the ocean surface to rise. A
tiny fraction of them have another opinion. It is unscientific to disregard the conclusions
of thousands of scientific reports and instead build an opinion on a handful of selected
papers. I am not a climatologist but I am a scientist, and I trust a vast majority of my
fellow scientists when they agree. Planetariums should be devoted to science, and not
advocate superstitious, religious, or other nonscientific views of the physical world.
Finally, I must write that I didn't like the decision of Planetarian's Executive Editor Sharon
Shanks to publish Tidey's article as the first one in Planetarian dealing with global
warming. It is as if Planetarian first would publish an article advocating intelligent
design, and only after that published articles on the scientific world view.

Barnbarnens århundrade
Lars Broman

Abstract
För flertalet ledamöter i Strömstad akademi är 21a seklet barnbarnens århundrade. Vi känner
därför ett särskilt gemensamt ansvar för utvecklingen de närmaste 87 åren. Jorgen Randers
2052 är pessimistisk gällande andra halvan av 2000-talet. Kanske kan Strömstad akademi
med sin stora akademiska bredd beskriva både väntad och önskad utveckling inom ett brett
fält och därmed – kanske – påverka utvecklingen mellan nu och 2013.

Nyckelord
21a århundradet, barnbarns-perspektivet, framtidsstudie, Strömstad akademi, vetenskaplig
bredd.

1. Introduktion: Strömstad akademi 2013
Strömstad akademi består av 65 ledamöter av vilka 55 är professorer. Akademin bildades för
fem år sedan för akademiker involverade i forskning, utveckling, undervisning och
information. Ursprungstanken var att akademin skulle kunna utgöra en hemvist för emeriti,
vilka utgör 70% av ledamöterna. Medelåldern är 68 år; den äldsta är 82 år och den yngsta 42
år; hälften är 40-talister. Flertalet bor på många håll i Sverige, men drygt 10 i andra länder.
Ledamöternas vetenskapliga kompetens täcker nära nog hela det akademiska fältet från
humanister till naturvetare, från medicinare till teknologer, från samhällsvetare till teologer.
De flesta av oss har egna barnbarn födda efter sekelskiftet, så medan få av dagens ledamöter
är i livet efter 2030 så kommer många av våra barnbarn att leva vid nästa sekelskifte, år 2100.
För oss är det därför naturligt att betrakta det 21a seklet som barnbarnens århundrade. Vi
känner därför ett gemensamt personligt ansvar för världens utveckling i ett perspektiv som
sträcker sig 87 år fram i tiden. Det är i vår generations intresse att världen fram till dess
utvecklas så att våra barnbarn och deras jämnåriga kommer att kunna leva ett gott liv hela
livet och att planeten då är i så gott skick att också kommande generationer kan leva
människovärdigt.
Strömstad akademi avhöll dagarna efter midsommar 2013 sin femte akademiska högtid,
denna gången i närvaro av ett 40-tal ledamöter och gäster. Bland programpunkterna ingick en
längre session när vi diskuterade akademins strategi för verksamheten under de närmaste åren
samt ett efterföljande årsmöte som beslutade om en verksamhetsplan för resten av 2013 och
för 2014. Barnbarnens århundrade blir temat för ett stort tvärvetenskapligt projekt och valdes
som motto och tema för akademin (Broman 2013a).

Detta svenska familjefoto sommaren 2013 innehåller (bl a) 4 far- och morföräldrar, 8 barnbarn födda
mellan 1997 och 2010 plus – om än inte så tydligt – ett barnbarn som ska födas i oktober 2013 och ett
i januari 2014. Photo Eva och Jonas Häggström.

2. Randers 2052
Beskrivningar och förutsägelser om framtiden är legio och omfattar tidsrymder mellan några
få år och hundratals år eller längre. Mest känd och diskuterad idag är IPCCs prognoser om
framtidens klimat och utvecklingen utifrån olika scenarios. En väsentlig beskrivning är Jorgen
Randers bok 2052 (Randers 2012) som utkom i fjol och som beskriver utvecklingen av ett
antal variabler under de närmaste 40 åren utifrån trender sedan (i första hand) tiden sedan
1972 då rapporten till Romklubben Tillväxtens gränser kom ut och som Randers var
delförfattare till. Han kan inte beskyllas för att vara pessimist utan snarare realist, men hans
slutsatser utgör en dyster läsning. Här är ett urval av hans förutsägelser (min översättning):
1.
2.
3.
4.

Den globala befolkningen når sitt maximum på 8,1 miljarder strax efter 2040 och
börjar sedan minska.
Den globala BNP kommer att växa, men långsammare än väntat och når 2052 nivån
2,2 gånger BNP 2012.
Tillväxttakten i den globala konsumtionen kommer att avstanna och bli noll 2045 för
att sedan bli negativ.
Resurs- och klimatproblemen blir inte katastrofala före 2052.

5.

Världen sätts på en farlig trend som pekar på en självförstärkande global
uppvärmning under andra halvan av århundradet.
6. Sociala spänningar och konflikter kommer att växa.
7. Den kortsiktiga fokusen på kapitalism och demokrati kommer att säkerställa att kloka
beslut som är nödvändiga för långsiktigt välbefinnande inte kommer att tas i tid.
8. Befolkningen kommer i växande grad att bo i städer och vara ovillig att skydda
naturen för dess egen skull.
9. Utvecklingen kommer att skilja sig mellan de fem studerade regionerna USA, OECD
utan USA, Kina, BRISE (de ekonomiskt snabbast växande utvecklingsländerna) och
ROW (resten av världen; de 194 fattigaste länderna).
10. I USA och OECD kommer per-capitakonsumtionen att stagnera, Kina kommer att
vinna, BRISE göra framsteg och ROW förbli fattigt.
11. Läget i världens fem regioner kommer att vara dramatiskt olika 2052.

(BRISE: Brasilien, Ryssland, Indien, Sydafrika, Indonesien, Mexiko, Vietnam, Turkiet, Iran,
Thailand, Ukraina, Argentina, Venezuela och Saudiarabien.)
Randers dystra sammanfattning är att positiva ändringar kommer för långsamt för att
förhindra katastrofer under den andra halvan av seklet. Det enda undantaget tycks vara att
användningen av förnybara energikällor kommer att växa snabbt och bli störst år 2040. Är
detta den utveckling vi vill att våra barnbarn ska uppleva?

3. Exempel på vad Strömstad akademis ledamöter kan bidra med
I detta sammanhanget har Strömstad akademi en ganska unik position i form av stor bredd
och stort djup. Vi är experter inom så många vetenskapsområden att vi tillsammans skulle
kunna beskriva framtida troliga och önskvärda trender i ett stort antal aspekter, mycket mer än
demografi, ekonomi och klimat. Se här flera exempel på vad ledamöter i akademin skulle
kunna behandla inom utvecklingen inom fram till nästa sekelskifte:
biträdande professorn i informatik om data och kommunikation
forskningsassistenten i arkitektur om bo och byggande
professorn i organisk kemi om miljöstörande kemikalier
professorn i klinisk mikrobiologi om virus och epidemier
professorn i fysik om naturvetenskaplig allmänbildning vs. religiösa föreställningar
assisterande professorn i energieffektiv teknik om energianvändning
forskningsassistenten i ekonomi om kapitalismen
assisterande professorn i tysk litteraturvetenskap om böcker och elektroniska media
professorn i tyska om stora och små språkområden
assisterande professorn i didaktik om skolan
forskningsassistenten i utbildningsvetenskap om lärande
assisterande professorn i pedagogik om metoder för lärande
professorn i etnologi om gränsöverskridande samverkan mellan människor

professorn i franska om språkutvecklingen
professorn i museivetenskap om kulturarvet
professorn med specialitet science centers om det informella lärandet
professorn med specialitet äldre människor om livskvalitet vid 100 års ålder
professorn i energihushållning i fysisk planering om energismart bebyggelse
biträdande professorn i förnybar energi om fordonstrafik utan fossila bränslen
biträdande professorn i specialpedagogik om skola för underprivilegierade barn
professorn i utbildningsvetenskap om det förändrade lärandet
professorn i etik och värderingsforskning om mänskliga drivkrafter
forskarassistenten i pedagogik om högre utbildning
biträdande professorn i turismvetenskap om kulturkrockar
biträdande professorn i kulturgeografi om trafik och resande
assisterande professorn i tillämpad klimatologi om klimatet
biträdande professorn i farmakologi om mediciner och demens
forskarassistenten i solenergiteknik om förnybar energiproduktion
professorn i psykiatri om synen på psykiska sjukdomar
assisterande professorn i psykologi om synen på kropp och själ
Säg, låter det inte spännande? Detta ska förstås ses som exempel på vad akademiledamöter
engagerade i projektet Barnbarnens århundrade skulle kunna behandla. Mycket – kanske det
mesta – kan få ett annat fokus, några kommer att falla ifrån, flera kommer säkert att
tillkomma. Också akademiker som ännu står utanför Strömstad akademi kan komma att vilja
medverka och antalet behandlade framtidstrender att växa.
Enligt den preliminära tågordningen så ska ett antal textbeskrivningar växa fram, först som
synopsi, sedan som preliminära texter; gärna i DELFI-anda som låter medverkande läsa och
inspireras av varandras texter. Vid ett lämpligt tillfälle – kanske hösten 2014 – kommer
deltagarna i projektet att få tillfälle att lägga fram sina funderingar vid en gemensam
flerdagarskonferens till vilken också andra kommer att bjudas in. Därefter kommer bidragen
att sammanställas i en bok.

4. Efterord
Vilka är då de framtidstrender som de medverkande förutsätts beskriva? Dels ingår en så
realistisk som möjlig framskrivning utifrån läget idag och utvecklingen under de senaste
decennierna och med författarens antaganden om utvecklingen i stort. Dels ingår en
beskrivning av en mera önskvärd utveckling och vilka förutsättningar för en sådan som skulle
behövas, både på kort och lång sikt. Båda innehåller en lägesrapport från år 2100 som en
avstamp för planetans och mänsklighetens fortsatta utveckling. Det känns möjligt att vår
sammanlagda framtidsbeskrivning kommer kunna påverka samtiden att ställa om
utvecklingen på ett sätt som gör våra barbarns århundrade till ett gott århundrade.

Ovanstående text har publicerats i förkortad form i Miljömagasinet (Broman 2013b) och i
Strömstads Tidning (Broman 2013c), samt i sin helhet i engelsk översättning (Broman
2013d).
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Kan äldre förnya kunskapssamhället?
Bodil Jönsson
Nyckelord: ”Uppdrag Kunskap”, hjärnforskning, pay-back tid, människonära design.
Vid det här laget är det länge sedan begreppen ”informationssamhället” och
”kunskapssamhället” myntades. Teknologiskt har oerhört mycket hunnit hända de senaste
decennierna, men samtidigt är det mycket av gamla normer i kultur och samhälle som
skymmer sikten. Till de föreställningar som stannat kvar och snarast förstärkts hör att det
endast är unga människor och i begränsad utsträckning medelålders som kan medverka till att
ny kunskap kommer fram. Lyser enbart genom sin frånvaro gör således föreställningen att
också äldre människor skulle kunna bidra till något förnyande på kunskapens område.
Detta papper beskriver bakgrunden och frågeställningarna inför ”Uppdrag Kunskap”, ett
projekt under perioden ht 2013 - vt 2014 som jag delvis presenterade i min
installationsföreläsning som hedersprofessor i Strömstad Akademijuni 2013. Projektet syftar
till att i kunskapssamhällets anda ge ett antal utvalda seniorer med anknytning till den stora
nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” chansen att vidareutveckla sin egen
mångåriga yrkeskunskap inom området äldrevård/ äldreomsorg genom att låta den brytas
mot akademisk kunskap på området. Åldersmässigt är de 20 deltagarna endera
nypensionerade eller snart pensionerade och har det gemensamt att de brinner för att få vara
med om att vidareutveckla och nyttiggöra sina egna kunskaper och erfarenheter i akt och
mening att dessa ska komma den framtida äldrevården och äldreomsorgen till godo.
Uppdrag Kunskap har två spår. Det ena är individuellt och utgår från var och ens kompetensoch intresseområde och bedrivs med individuell akademisk handledning. Det andra är
gemensamt och syftar till att medvetandegöra och lyfta möjligheterna i denna speciella
kunskapsgenererande process. De individuella bidragen kommer tillsammans med en analys
av processen och resultatet att överlämnas till SKL, Bättre liv för sjuka äldre, senast
september 2014.
Den enskilde deltagaren i ”Uppdrag Kunskap” uppbär ingen lön utan satsar sin kompetens
och tid ideellt utifrån sin pay-back-vilja. Projektet står för kostnader för workshops och
handledning, resor, uppehälle och viss litteratur. Vinsten för den berörda deltagaren (utöver
den sanna glädjen i att få bidra) ligger i handledningen, gemenskapen med övriga deltagare
och fördjupningen och förnyelsen av den egna kompetensen.
Uppdrag Kunskap förläggs till Vårdalinstitutet vid Lunds Universitet. Där har man långvarig
erfarenhet av att nyttiggöra yrkeskunskaper och yrkeserfarenheter inom vård och omsorg i en
nära samverkan med externa huvudmän/ arbetsplatser. Man arbetar också ständigt med
dithörande kunskapsteoretiska, kunskapsfilosofiska och kunskapssociologiska frågor.

1. Bakgrund
De pågående demografiska förändringarna är välkända. Ålderspyramiden är på väg att
förvandlas till ett åldershus med nästan vertikala väggar och ett tämligen platt tak. Sedan
länge har vårt åldrande samhälle analyserats utifrån kvantitativa (främst ekonomiska)
beräkningar. Kvalitativt har betydligt färre frågor ställts av typ:
Vad gör det för skillnad att så många kommer att bli så gamla under så genuint annorlunda
villkor än de som gällde så sent som för förra generationen? Vad betyder det att man under
sin ålderdom (som kan uppgå till en tredjedel av livet) kommer att kunna se bättre, höra
bättre, röra sig bättre, ha mindre ont, …? Och vad kommer denna stora och nya grupp äldre
att vilja göra utifrån sådana förutsättningar som gamla människor aldrig tidigare haft?
För närvarande är vi inne i en omställningsperiod, och det kommer att ta ytterligare några år
innan vi börjat frigöra oss från de rådande normerna för hur man "skall" vara exempelvis som
75-åring, vad man får göra och vad man kan tänkas kunna och vilja.

2. Förändringar i gruppen seniorer
Entydiga medicinska data och framväxande erfarenheter visar att en 75-åring i dag främst är
som en 65-åring i förra generationen. Kairos Future sammanfattade sin undersökning år 2012
av äldre med att människor under 80 är "som folk är mest". Och i en av Apotekets stora
hälsoundersökningar samma år var det gruppen 66+ som hade bäst hälsa (frågorna rörde kost,
motion, upplevd fysisk hälsa, upplevs psykisk hälsa). Det finns alltså nu inte bara
ålderssjukdomar utan också en åldershälsa. I en undersökning benämnd "Ungdomlingar" år
2010 (utförd av Demoskop på uppdrag av Centrum för Samtidsanalys) framgick det med all
önskvärd tydlighet att gruppen aktiva äldre som med erfarenhet, energi och förmåga vill
medverka till kvalificerat arbete är på väg att bli större. 25% av människor i åldern 65-89 år
hörde till denna grupp - detta trots att ålderssegregeringen fortfarande är påtaglig och att
samhällets förhållningssätt till äldre som vill arbeta längre ännu inte konsoliderats.
Pensionsåldersutredningens (http://www.sou.gov.se/sb/d/17425) många delrapporter och
slutbetänkandet våren 2013 visar att stora förändringar är på gång.

3. Att bidra till kunskapsutvecklingen under pensionärstiden
Den första välutbildade generationen går nu in i sin pensionsålder. Bland dem är det inte så få
som brinner för att få vidareutveckla sina yrkeslivskunskaper, främst för att kunna ge dessa
tillbaka till verksamheten och samhället. Det är inga som helst problem för äldres
kunskapsutveckling så länge som den enbart handlar om en breddning: den blotta existensen
av studieförbund, pensionärsförbund, senioruniversitet och internet gör det lättare att förkovra
sig i dag än någonsin tidigare. Också universiteten ser då och då bland sina studenter
specialintresserade äldre som följer utbildning upp till kanske mastersnivå. Men de äldres
möjligheter att påverka sin utbildning eller att dra speciell nytta av sina kunskaper och
erfarenheter från ett ofta 40-årigt arbetsliv är begränsade – antingen ska de vara och bemötas
som studenter direkt från gymnasiet eller ska de inte vara på universitet överhuvudtaget. Att
sent i livet få börja på en akademisk kunskapsutvecklingsnivå (utifrån en tidigare
grundutbildning och ett långt kvalificerat yrkesliv) är en väg som hittills varit så gott som helt
stängd.

Några jämförelser: Unga forskare har framför sig långa arbetsliv (utanför eller inuti
universitetet) i vilka de själva kan nyttiggöra sin forskartid, dess process och resultat. De
redan medelålders doktoranderna, de som hunnit längre i livet innan de gick in i
forskarstudier, har inte så många yrkesverksamma år kvar efter disputation. I gengäld kan
deras kunskapsbidrag och avhandlingar redan från början ha ett annat djup just genom dessa
tidigare erfarenheter. Efter disputationen blir det i större utsträckning andra inom
kunskapsområdet eller verksamheten som får bära deras resultat vidare.
Att människor som uppnått pensionsåldern kanske vill engagera sig i något liknande
”Uppdrag Kunskap” (och kanske därefter använda ytterligare 5-10 år till att vidareutveckla
sin kunskap så att den når en hållbar forskningsnivå och därmed blir än mer värdefull och
tillgänglig också för andra framöver) har hitintills varit på gränsen till otänkbart. Ändå står
idén inte i någon som helst motsättning till de klassiska kunskapsidealen: att kunskap skall
kunna bära över tid och rum, oberoende av person. Från den ena till den andra. Kunskapens
immateriella karaktär gör den oberoende av hur länge upphovsmannen själv, den enskilda
människan bakom kunskapen, kan tänkas vara verksam.

4. Dagens hjärnforskning
1900-talet tillförde många vetenskapliga insikter om vad som försämras i en åldrande hjärna.
Under 2000-talet har uppmärksamheten allt mer inkluderat sökandet efter hjärnans livslånga
utveckling ”lifelong development”, inte bara dess uppgång och fall, ”peak and decline”. De
senaste femton åren har resulterat i stora genombrott: man vet exempelvis nu att även gamla
människor får nya hjärnceller, att hjärnan fortsatt är plastisk och att balansen mellan vänster
och höger hjärnhalva, alltså den mellan tankar och känslor, blir bättre, inte sämre, ju äldre vi
blir. Man ställer helt enkelt andra frågor som gammal än som ung, blir mer teleologisk, dvs
inriktad på sammanhang i bemärkelsen mål och mening och mindre intresserad av
mekanistiska orsaker till skeenden. Och man kan fortsatt vara synnerligen kreativ – men på
andra sätt och med andra yttringar än vad som gäller för barn och unga.
Ju äldre man blir, desto sämre blir man på att lära sig nya detaljer och desto snabbare
glömmer man dem. Men förmågan till att hantera sammanhang och samband, både att komma
ihåg de tidigare och att komma på nya, är oförändrad eller kan t o m ha förbättrats. Gene D.
Cohen, The mature mind, Basic Books, 2005, ger en utmärkt introduktion till det förändrade
synsättet och dess bakgrund i existerande forskning.

5. En pay back-tid med mål och mening
Ju äldre en människa blir, desto mer tenderar hon att söka efter sammanhang, mål och mening
samtidigt som hon gärna vill stötta yngre. Det är alltså inte bara välbärgade mecenater som på
äldre dagar kan få upplevelsen att befinna sig i en pay back-time – andra vill också bidra men
på andra sätt. Inte så få är beredda på stora insatser för att möjliggöra just en
kunskapsöverföring.
Kunskapsöverföring mellan generationer har emellertid alltid hämmats av yngre människors
självständighetsönskan. Nu gör internet att man kan förpacka "färdig"kunskap till
information på ett sådant sätt att sökande unga själva hittar den och därmed inte stöts bort av
att den kommer från äldre människor. Men detta räcker inte hela vägen: många äldre har inte

under sina intensiva yrkesliv hunnit med att bearbeta sina insikter till något mer långsiktigt
hållbart utanför det egna huvudet. Kunskaperna fungerar med andra ord ofta för dem själva
men inte för dem som inte varit med i samma utveckling. Det kan därför behövas mycket
bearbetning och hjälp, kritik och inspiration från andra för att strukturera, utmana,
vidareutveckla och rensa upp i de egna erfarenheterna och kunskaperna. Uppdrag Kunskap är
till för att möjliggöra just den processen så att den vidareutvecklade kunskapen kan bli till
nytta för andra människor och verksamheter.

6. Design för den mänskliga sektorn
Mitt eget specialintresse handlar också på äldreområdet om teknikens plats i den mänskliga
sektorn, se Människonära design, Studentlitteratur 2005,
http://www.arkiv.certec.lth.se/dok/manniskonaradesign/. Beteckningen står för den sektor där
människor arbetar med och för andra människor. Utifrån denna är jag särskilt intresserad av
de Uppdrag Kunskap-deltagare som vill fördjupa sig i den framtida integrerade
teknikanvändningen för äldre, den som kan bidra till att livet inte behöver bli svårt i onödan
när man blir gammal. Se också Empati och High Tech, 2012, delrapport från LEV-projektet,
"Långsiktig Efterfrågan på Välfärdstjänster",
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/40/43/08a34c17.pdf
Fortfarande är medvetandet lågt om de särdrag som krävs för ett fungerande samspel
människa-människa-teknik, och tekniken i den mänskliga sektorn är därför fortfarande ofta
den samma som den vid renodlad produktion, konstruktion eller administration. Det ska bli
mycket spännande att se hur Uppdrag Kunskaps deltagare med 40-årig yrkeserfarenhet på
äldreområdet kan komma att bidra i den anda som redan Ivan Illich utmejslade med sin Tools
for conviviality, Marion Boyars, 2001, och vars senaste mest framgångsrika ansats enligt min
uppfattning återfinns i Per-Olof Hedvalls avhandling år 2009 Aktivitetsdiamanten.
Modellering av en vidareutvecklad tillgänglighet,
http://www.certec.lth.se/fileadmin/certec/PeO_Hedvall/Hedvall_Doktorsavhandling_Aktivitet
sdiamanten_20091204.pdf

7. Möjliga effekter
Potentialen till ny kunskapsgenerering inom Uppdrag Kunskap är självklar: den som inom sig
har tillgång till 40 årsringar av yrkeserfarenheter har access-tider, associations- och
hopknytningsmöjligheter som tidigare varit extremt få människor förunnade.
Vinsten för de berörda deltagarna själva blir framför allt att få ge. Och att genom
handledning och närhet både till andra deltagare och till forskare inom det egna
intresseområdet få vara med om den rena kunskapsglädjens aha-upplevelser. Och att kanske
också genom det starka engagemanget själv åtnjuta bättre hälsa.
Vinsten för de berörda arbetsplatserna ligger i återföringen av den vidareutvecklade
erfarenhetsbaserade kunskapen och i de bevarande- och utvecklingsincitament som detta i sin
tur leder till.
Vinsten för universiteten utgörs av de nya forskningsinriktningar och omvärldskontakter som
deltagarna tillför. Och i utmaningen att fungera som arena för djupgående akademiska samtal
över tid.

Vinsten för kulturen ligger i den annorlunda och breddade kunskapsutvecklingen där man
bland annat kan förvänta tätare relationer mellan kunskap och känslor.
Vinsten för samhället ligger i att fler människor kommer att kunna bidra mer aktivt till det
gemensamma långt efter pensionsåldern.

8. State of the art
I skrivande stund, slutet av augusti 2013, är antagningsprocessen avslutad (40%:ig
översökning till de 20 platserna) och Vårdalinstitutet står väl förberett inför starten av
Uppdrag Kunskap 2-3 september, 2013. Det kommer att gå att följa utvecklingen via
http://www.uppdragkunskap.se. Frågorna är vidöppna inför starten, inte bara kring vad de
olika deltagarna kommer att vilja och kunna bidra med utan också kring det mer generella.
Exempel:
Vad blir det för sorts pedagogik som kan bidra till en framtidsinriktad integration av sådana
erfarenheter och kunskaper som uppnåtts vid olika åldrar och under olika förutsättningar?
Uppdrag Kunskap handlar i sin kärna om att få ge, att få bidra. Vilka av gåvoekonomins
begrepp och principer kommer att visa sig relevanta och utvecklingsbara här?
2000-talets hjärnforskning har visat att samspelet mellan vänster och höger hjärnhalva
förbättras ända upp i 80-årsåldern. Kunskap och känslor blir på så sätt alltmer integrerade ju
äldre vi blir. Kommer något i aktiviteterna hos dessa 20 pionjärer att peka i riktning mot en
annorlunda balans mellan hur de tänker och känner jämfört med motsvarande för yngre?

9. Man kan inte veta förrän man har provat
Själv tänker jag som så många gånger tidigare att man inte kan veta förrän man har provat.
Man kan faktiskt inte det. Det är just därför det ska bli så roligt att inte bara ha varit
idégivaren till Uppdrag Kunskap utan att också få vara med som en av de huvudansvariga i
dess förverkligande.

Higgs och konsten att segelflyga
Aadu Ott
Nyckelord: Flyg, Popper, Higgs, Tiger Moth, Aniara, Framtid.
Årens tal tynger inte, förrän drömmarna mister vingarna. Gert Glentow

1. Starten
Morgondimman hade lättat och solen började värma upp den långa startbanan. En svag vind
lekte i den färgglada vindstruten. Jag tittade lite undrande på det lilla segelflygplanet, som
lutade sig med ena vingspetsen mot marken. Det var målat i klarrött och hade en
anmärkningsvärt lång vinge ovanför den lilla öppna sittbrunnen. Jag kände igen den som en
högvingad Grunau Baby, ett klassiskt ensitsigt segelflygplan. Det som var speciellt
iögonfallande var att det satt en liten propellerförsedd motor i en gondol strax bakom
sittbrunnen, mitt på översidan av vingen. Det var en tydligen en motorseglare, ett
segelflygplan med hjälpmotor. En flygande moped. Fast jag bara hade C-diplom för att föra
segelflygplan så räckte det för att få tillstånd att hantera ett sådant plan i luften.
Efter en kort instruktion om hur instrument och reglage fungerade, tog jag på mig
fallskärmen, klättrade med visst besvär in i sittbrunnen och satte mig tillrätta. Det var en trång
och obekväm liten sittplats med en spak och två pedaler att manövrera planet med, samt ett
handtag att fälla ut luftbromsen med. Dessutom fanns det en liten instrumenttavla med bara de
nödvändigaste instrumenten. En liten ruta av plexiglas fanns framför sittbrunnen.
En medhjälpare lyfte upp vingspetsen från marken. Jag kollade att alla roder fungerade genom
att föra spaken fram och tillbaka för att röra på höjdroder och skevroder. Sen tryckte jag
växelvis på pedalerna för sidorodret. Allt verkade OK. Jag tecknade med tummen upp att jag
var klart för start och tryckte på startknappen. Den lilla fyrtaktsmotorn startade snällt och gick
igång med ett högt och ilsket knattrande. Ljuddämpare var tydligen överflödig lyx. Ett par
minuters varmkörning, sen ökade jag långsamt gasen och hörde hur det började vina kraftigt
från propellern. Se, ekipaget började röra sig framåt. Snart fick ”vingmannen” springa och
efter några få steg kunde han släppa taget om vingspetsen.
Farten ökade allt mer, vibrationerna från asfalten blev allt mer märkbara. Det började blåsa
rejält i den öppna förarplatsen och jag var glad över att ha en riktig flygarhuva med rejäla
flygarglasögon. Precis som Biggles hade haft under lyftstriderna med Röde Baronen ovanför
Verdun under första världskriget. Jag manövrerade skevrodren med spaken så att planet höll
sig horisontellt och använde sidorodrets pedaler för att hålla det på rak kurs. Jag visste att
planet skulle bli luftburet vid en fart av ca 90 km/tim. Den asfalterade startbanan rörde sig allt
fortare under planet. Jag tyckte att det var bäst att ha lite extra marginal på startfarten. Då
fartmätaren visade 100 km/tim kom det spännande ögonblicket då jag försiktigt drog spaken
åt mig för att frigöra mig från marken. Planet lättade snällt och vibrationerna upphörde. Det

var bara det ettriga ljudet från motorn och resonansen i flygkroppen från det snurrande
landningshjulet som märktes. Planet var i sitt rätta element – fri som en fågel. Fågelfri?

2. Popper
Frihet från vad? Frihet till vad? När började egentligen flygturen? Flyger jag eller drömmer
jag? Eller fantiserar jag att jag flyger? När slutar flygturen? När jag landat eller när jag
beskrivit upplevelsen?
Naturligtvis flyger jag i den yttre fysiska omvärlden, i den värld som filosofen Carl Popper
kallar för sin första värld. Samtidigt manövrerar jag planet i den inre mentala bilden av denna
yttervärld. Det är den värld som Popper kallar för värld nummer två. När jag läser eller
skriver om flygturen så rör jag mig i Poppers värld nummer tre.
Modern hjärnforskning visar på att hjärnan har svårt att skilja på verkligheten och
föreställningar om verkligheten. Just nu flyter dessa tre dimensioner, på ett dimmigt eller
drömlikt sätt, ihop för mig. I Poppers värld nummer två har jag emellertid möjlighet att röra
mig fritt mellan det förgångna och nuet. Hjärnforskare talar om minne av framtiden. Jag har
friheten att låta det förgångna och nuet växelverka med visioner av att utvecklingen i
samhället kan gå mot en bättre framtid. I varje fall mot en annan framtid. We want change!
Flygplanet segade sig långsamt uppåt varvid horisonten sjönk neråt i vindrutan. Starten är
den, näst landningen, farligaste fasen vid varje flygning. Det gäller att komma upp på sådan
höjd att, om man exempelvis får motorproblem, så skall man kunna vända tillbaka till
landningsbanan.
Kanske är det likadant för en ung människa som skall ut i sitt första riktiga jobb? Hur
förberedd är hon för livets prövningar? Hur kan hon göra en nödlandning? Hur kommer den
framtida arbetsmarknaden att vara? Frågor av det slaget gick genom mitt huvud.

3. Modernism –Postmodernism
Modernismen beskriver med sin metafor äggkartongen, den stora trygga arbetsplatsen. Sedan
några decennier tillbaka har denna metafor varit i konflikt med postmodernismens metafor,
den rörliga mosaiken. Den senare karakteriserar den tidsålder, då inte längre de stora
fabrikerna eller stora skolorna är de dominerande arbetsplatserna. Hur påverkar denna
synvända den traditionella undervisningen som till viss del är influerad av arvet från det
löpande bandet? Horatios gamla devis ”Sapere Aude!”, ”Våga vara vis” får ny aktualitet då
individen tvingas lämna sin trygghetszon och klara sig själv, som jag på min ensamma flygtur.
Nu var flygplanet ute över den täta granskogen och ingen återvändo fanns. Då höjdmätaren
visade på 200 meters höjd skevade jag så att höger vinge sänkte sig. Jag drog långsamt spaken
åt mig och förde spaken lite åt vänster så att horisonten svepte förbi mitt i vindrutan. Jag
mindes mantrat från flygutbildningen: Sidroder, skevroder, spaken något bakåt! Planet
kanade utåt lite i min orena sväng. Det var länge sedan som jag hade känt hur rodren
fungerade som förlängningar av mina sinnen och min motorik.

4. Vidablick
Jag kunde börja njuta av den vida utsikten. Skogen som omgav flygplatsen, sjöarna och även
de plöjda åkrarna. Kulturlandskapet som röjts av generationer svettiga smålänningar och lett
till såväl ryggskott som potatis.
Jag hade inte startat från ett riktigt flygfält utan från Anderstorps Racerbana som även tjänade
som bas för flygklubben. Nu var jag mitt över racerbanan där en gång Formel 1 lopp hade
genomförts. Hade inte den för länge sedan bortglömda racerstjärnan Nikki Lauda placerat sig
bra i tävlingen? Vem vet eller bryr sig idag? Sportens hjältar kommer, skiner och slocknar, en
efter en. Tävlingen ägde rum för drygt fyrtio år sedan. Det var ett evenemang som bevistades
av såväl nationella som internationella celebriteter. Kungen hade också varit där. Detta
evenemang, långt från Europas tättbefolkade och penningsstarka centrum, hade emellertid
inte upprepats. Det hade tydligen inte gett tillräckligt med intäkter till arrangörer och
racerstall. Miljövinsten skröt ingen med.
Jag skevade upp planet och gick ut ur svängen och fortsatte stigningen. Snart visade
höjdmätaren att jag hade nått upp till 800 meters höjd. Det riste i vingarna och jag kände av
hur morgonsolen hade börjat värma upp banan under mig genom att ge upphov till den
uppvind som kallas för termik. Dags att stänga av motorn. Det blev alldeles tyst kring planet.
Bara vindens sus hördes. En koll på variometern, som visar om planet stiger eller sjunker,
visade på en stigningsfart på ca 3 meter per sekund. Jag var inne i en uppåtstigande
termikbubbla. Den toppades av ett platt Cumulusmoln som jag måste akta mig för att hamna i.
Kraftmätning. Nu gällde en kamp mellan naturens krafter mot ingenjörsteknikens under och
den mänskliga hjärnans förmåga. Tyngdkraften ville dra ner mig. Flygplanets konstruktion
och aerodynamikens lagar, samt min eventuella skicklighet kunde hålla mig flytande i
lufthavet. Åtminstonen en stund till. Hade inte den antike filosofen Aristoteles sagt att det
som är av jord åter skall tillbaka till jord?
Mina tankar vandrade tillbaka sex miljoner år. Till en avgörande tidpunkt i människans
historiska. Då skiljde hon sig alltid från sig från sina släktingar aporna. Människan gjorde
anspråk på en tom nisch i naturen, den kognitiva nischen. Aporna sträckte sig fortfarande efter
bananer medan människan sträckte sig efter stjärnorna. Den moderna människan har inte
fysiologiskt utvecklats sen stenåldern. Därför gäller: You can take man out of stoneage, but
not stoneage out of man. Det är teknisk och kulturell utveckling som givit mig vingarna som
bär mig.

5. Framgångsfällan
Men har inte den kulturella utvecklingen gått så lång att den hotar människan? Kan vi förneka
att människan påverkar klimatet. Det finns klimatförnekare. Men kan man förneka klimatet?
Eller det överdrivna resursutnyttjandet. Vi ärver inte jorden från våra föräldrar utan lånar
den från våra barn. Innebär inte varje ekonomiskt framsteg en förlust för barnbarnen? Någon
har konstaterat: Bara dårar och nationalekonomer tror på möjlighetet för evig ekonomisk
tillväxt i ett slutet system.

6. Verktyg
Enligt den sociokulturella teorin för lärande betraktas människan som en
verktygstillverkande och verktygsanvändande varelse. Med hjälp av sina verktyg skapar hon
sig ett livsrum i en för övrigt fientlig omvärld. Verktygen är kulturella produkter som
utvecklats i en social och historisk kontext. Verktygen är såväl fysiska som intellektuella.
Eller som man kan säga om man vill verka mer beläst än man är: Verktygen utgör medierande
artefakter i en social kontext. Språket utgör det främsta verktyget. Mitt flygplan är ett talande
uttryck för mänsklig intelligens, kreativitet och teknologi.
Tyvärr är människan också oerhört kreativ ifråga om att uppfinna vapen av olika slag. Albert
Einstein har en gång framhållit: Jag vet inte hur det tredje världskriget kommer att utkämpas.
Jag vet däremot att det fjärde kommer att utkämpas med stenar och pinnar.
Skulle framtida generationer kunna klara upp situationen för mänskligheten inför de hot som
framtiden kunde föra med sig? Vilka fysiska och intellektuella verktyg kommer de då att
behöva? Hur lång startsträcka behöver de för att kunna bemästra kommande oundvikliga
problem? Vad kan vår generation göra för att underlätta en övergång till en mer resurssnål
livsstil? Eller skall vi inte låtsas om dessa kommande problem? Business as usual?

7. Utmaningen
Genom huvudet for en tanke på att många människor ofta befinner sig i sina egna bubblor
eller trygghetszoner. När jag erbjöds möjligheten att pröva att flyga den här motorseglaren så
kände jag hur jag tvingades lämnade min jordbundna trygghetszon för att anta en lockande
utmaning. Visst hade jag lärt mig att flyga segelflygplan tidigare. Då bogserades man upp av
en gammal tvåvingad Tiger Moth vid Segelflyghögskolan på Ålleberg. Man hade under
utbildningen sin lärare med sig i baksätet.

8. Ensam
Jag minns fortfarande hur det kändes varje gång som jag kopplade mig loss från motorplanet.
Aldrig känner man sig så ensam, som under sådana förhållanden. Bogserlinan var som en
navelsträng. Ensam i ett flygplan måste man kunna klara sig själv. Visst kunde flygledaren på
marken med flaggsignaler signalera om man låg på rätt höjd inför landningen eller om man
hade rätt fart. Men jag tyckte att, om var jag uppe själv, så måste jag klara mig ner också.
Varför hade jag egentligen hamnat här? Hur hade jag lärt mig att flyga? En sparvhök lade sig
nyfiket blickande strax utanför vänster vinge. En sådan fågel hade den aldrig sett tidigare, den
skakade undrande på sitt huvud och tänkte: Hade det varit mening att du skulle flyga så hade
du nog fötts med vingar! Fågeln vinkade överlägset med ena vingen till avsked och dök
smidigt neråt för att söka sig något att äta till lunch.
Jag minns hur jag lärde mig flyga. Det tog egentligen bara fem minuter. Det var emellertid en
traumatisk upplevelse:

”Urban Erik, kolla höjden!” En uppjagad röst knastrade till i hörlurarna och störde mig då
jag ensam och i lugn och ro seglade fram över Ålleberg i en tvåsitsig Bergfalke. Det var min
första ensamflygning. Jag hade bogserats upp till ca 600 m höjd av en gammal trotjänare, en
dubbelvingad Tiger Moth. Allt hade gått bra. Tills radiosignalen störde lugnet. Jag drog
instinktivt spaken åt mig, skevade och tryckte med ena foten på sidorodret. Men planet bar sig
inte alls åt som det skulle! Rodren kändes lösa, en kraftig vind började blåsa genom kabinen
då planet kanade åt sidan och förlorade höjd. Jag kom snabbt underfund med att jag
egentligen inte kunde flyga! En något besvärande upptäckt om man är ensam uppe i ett
flygplan utan motor! Efter ca tio minuter är man emellertid obönhörligen nere. Det kanske
inte vore dumt att använda fem minuter till att lära sig flyga och sen fem minuter till att
landa? Tanken blixtrade genom min något stressade hjärna. Faktum var att min motivation
för lärande var påfallande hög vid det tillfället. Med en viss ansträngning fick jag åter planet
på rätt köl och under kontroll igen. Jag testade hypotesen att om jag sköt fram spaken så
borde planet dyka och farten öka. Jag övade tills jag fick in den rätta känslan. Nästa hypotes
var att om man tryckte på sidoroderpedalen, så borde planet svänga. Sagt, eller snarare tänkt
och gjort, men det förbaskade planet kanade bara utåt i svängen. Jag prövade att luta planet
med skevrodret för att undvika kanandet. När jag hade övat manövern några gånger så
kopplade jag ihop de tre manövrerna och fortsatte att träna samspelet mellan de olika rodren.
Svänga med sidorodret i girplanet, stiga och dyka med höjdrodret i loopingplanet och luta på
planet i rollplanet med skevrodret. Denna ”luftcirkus” tog drygt fem minuter och jag var nu
nere på kritiskt låg höjd. Jag sköt fram spaken för att få lite överskottsfart. Fartmätaren
visade på 150 km/h istället för de normala 80 km/h som vore lagom landningsfart. Det
farligaste som finns är emellertid att flyga långsamt på låg höjd. Då ”stallar” man, vingarna
förlorar lyftkraft och planet ställer sig på nosen. Jag kom således in till landning på för låg
höjd, men med för hög fart. Jag såg hur personer som befann sig på landningsplatsen flydde
åt olika håll. Jag insåg att jag inte borde luta planet för mycket, då skulle ena vingen kunna ta
i marken. Jag gled med flygplanet över en stenmur på några meters höjd. Sen hade farten
minskat så pass att jag, med ett litet hopp, kunde ta mig tillbaka över stenmuren, räta upp
planet, rikta in det i landningsbanans riktning och göra en hyfsad landning på rätt plats.
Efteråt funderade jag mycket över det inträffade. Jag kom fram till att jag under utbildningen i
dubbelkommando, med flygläraren sittande i den bakre kabinen, inte hade fått öva mig på att
flyga helt själv. Jag hade trott att det var jag som manövrerade planet. I själva verket hade
flygläraren ständigt, av ren reflex och självbevarelse, omärkligt korrigerat mina misstag.
Mmetoden kallas inom pedagogiken för lotsning. Bör undvikas, i varje fall då ett inlärt
beteende kan medföra oönskade konsekvenser.
Sens moral är att man som lärare måste låta eleverna göra sina misstag så att de kan lära av
dem. Någon har framhållit att efter en lektion skall papperskorgen vara full. Om man inte gör
några misstag så är nivån på utmaningarna för lågt ställda. En annan lärdom var vikten av att
motivation krävs för lärande.
Jag tittade mig omkring. Under mig hade jag tre små småländska samhällen, Gislaved,
Anderstorp och Gnosjö. Jag hade bott i bygden i sexton år. Under tiden hade jag lärt känna
samhällena och upplevt det som kallas för ”Gnosjöandan”. Det var en anda av företagande på
främst konkret hantverksnivå som dock numera nyttjar datorkraft. En bit bort skymtade
Nissan som ett blått band. I ett hus intill finns ett industrimuseum som visar hur bygdens
industri har vuxit upp. Ett vattenhjul drev en hammare i en enkel smedja där enkla, men
allmännyttiga föremål hade tillverkats och sålts över landet. Jag tror att om storindustrin får

problem, så kommer nog den idoge smålänningen fram - han som odlat upp dessa stenfyllda
åkrar och med sin kreativitet också skapat sig bärgning.
Lugnet stördes av att variometern plötsligt visade att jag hade kommit in i fallvinden vid sidan
av termikbubblan. Det är ungefär som på börsen tänkte jag, det går upp och det går ner. För
att undvika att förlora höjd svängde jag tvärt och kom in i den uppåtstigande termiken igen.
En association gick till hur beroende vi är av vår omgivning: luften, som bär flygplanet; vår
familj, där vi får den första sociala skolningen; våra kamrater, som ibland hårdhänt lär oss
livets regler; våra lärare i skolan. Ja, hela vår kultur som vi måste anpassa oss till. Kulturens
historiska utveckling är inte minst viktig. Varifrån kommer vi och vart är vi på väg?

9. Higgsdimman
Nyligen hade den teoretiskt, redan för femtio år sedan, förutsedda märkliga Higgs-partikeln
blivit experimentellt påvisad.
Strax efter Big Bang hade olika slag av partiklar skapats. Fysiker hade kunnat konstatera att
de hade olika massor. Det hade jag lärt mig i skolan. Ett föremål har en tung massa som beror
på var i Universum massan befinner sig. På grund av att tyngdkraften är olika på olika
planeter kommer den tunga massan att vara olika där. Ja, enligt Einstein, skulle faktiskt en
klocka gå långsammare här uppe än nere på marken. Jag sneglade på GPS:ns visartavla. Det
instrumentet tog hänsyn för denna effekt. Instrumentet korrigerade också för att tiden gick
långsammare då vi rörde oss fortare.
Det var för ca femtio når sedan som teoretikerna Higgs och Englert förutsade att denna
partikel existerade. Då partikeln kunde påvisas år 2013 var de självskrivna för det årets
Nobelpris i fysik. För att spåra upp partikeln hade tusentals forskare och tekniker arbetat med
att bygga och köra världens största mätinstrument, LHC, Large Hadron Collider. Det är en
trettio km lång ring i vilken tunga partiklar accelereras upp till en fart, som närmar sig ljusets.
Men vad är massa egentligen? Det märkliga är egentligen den ”tröga” massan. Det är den
som beskrivs av Newtons tröghetslag. Lagen säger att kraften som verkar på en kropp är lika
med massan gånger accelerationen. Det är här som Higgs partikel, eller Higgs – dimman
uppträder och omger alla partiklar. Denna ”dimma” verkar bromsande. Men det viktiga är att
den bromsande effekt är olika på olika partiklar. Skillnaden upplever vi som att olika partiklar
har olika massa. Det är således omgivningen, ”miljön, som ger upphov till egenskapen
”massa”.
Vid en fart som är nära ljusets tvingas partiklarna i LHC att kollidera. Då åstadkommer man
en liten krusning i Higgsdimman och någon Higgspartikel frigör sig och blir möjlig att
studera.
Denna forskning har kostat astronomiska summor. Borde inte dessa pengar istället ha lagts
ner på att avhjälpa den ökande fattigdomen i världen? Hur mycket får nyfikenhetsforskning
egentligen kosta? Vad kommer kommande generationer att ha för glädje av Higgs partikel,
som det tog femtio års forskarmöda att finna?

10. Före –efter
Under ett av de månbesök som astronauter gjorde på 1970-talet så demonstrerade de ett
viktigt experiment. De släppte en fågelfjäder samtidigt med en klubba av bly. De båda
objekten föll lika fort eftersom det inte fanns någon bromsande luft på månen.
Jag får en association till Gösta Ehrensvärds bok ”Före – Efter” från år 1971. Ehrensvärds
tes är att: En hyperteknologi förgör grunden för sin existens och sjunker sen ner på agrar
nivå. Omslagsbilden på boken visar hur två modiga astronauter kör en månbil på månen.
Några årtionden senare tvingas de ta sig fram på cyklar nere på jorden. Är det ett troligt
framtidsscenario? Har det hänt något liknande förr?
Osvald Spengler skrev på 1920-talet den uppmärksammade boken Die Untergang des
Abendlandes” dvs ”Västerlandets undergång.” Boken visade på hur ett antal tidigare
civilisationer hade utvecklats, blomstrat, men sen gått under. Exempelvis hade Mayafolket
övergett sina stora städer och så gott det gick försökt flyttat sig till en annan plats. Romarriket
gick enligt historikerna under år 476 efter Kristus, dock utan att romarna själva märkte av det.
Förhållandena blev så småningom bara allt kärvare. Problemet med vår civilisation är att det
inte finns någon annan plats att flytta till. Som romarna måste nog våra barnbarn förbli där de
är och kämpa på. Vad kommer de då att behöva för kunskaper, tekniker och insikter?
Det är inte utan att man med denna utsikt över nejden funderar över hur det kan komma att se
ut om ett antal decennier. Kan den vidsträckta utsikten inspirerade till vidsträckta och
vildvuxna tankekedjor? En sak är naturligtvis klar: hur vi behandlar jorden nu kommer att
påverka våra efterkommandes liv och leverne. Mellan husen i Anderstorp blänker ljuset i
några blåa swimmingpooler. Solen reflekteras också från några hustak med glasade
solfångare. Jag får många ovanliga tankesprång där sitter jag i en motorseglare och njuter av
utsikten. Kan kommande generationer räkna med att bada i swimmingpooler och flyga
omkring i egna flygplan?

11. Harry Martinson
På mitt skrivbord står en liten modell av en trehjulig cykel. Den är tillverkad av ståltråd. Det
är ett exempel på luffarkonst. Någon kringvandrande luffare hade en gång tillverkat den.
Modellen ledde tankar till i Nobelpristagaren Harry Martinsons bok Vägen till Klockrike.
Boken beskriver hur en omvandling från ett stabilt bondesamhälle till ett mer dynamiskt
industrisamhälle skedde vid tiden för sekelskiftet 1800 - 1900. Då påverkades människornas
liv i grunden. Martinson hävdar att det välstånd, som vi upplever i Sverige vid mitten av
1900-talet, inte är av Gud givet. Vi måste arbeta hårt för att förtjäna det.

12. Aniara
En annan bok, rymdeposet Aniara, betraktade Harry Martinson som en lärdomsdikt för
samtidens vilsegångna människor. I eposet beskriver Martinson jorden under en dystopisk
epok. Särskilt starkt kommer detta till uttryck i sång nummer 79 som börjar med orden:

Vi kom från jorden, Doris land
klenoden i vårt solsystem
det enda klot där livet fått
ett land av mjölk och honung.
I diktens sista ord beskriver Martinson sin vision;
tills Gud och Satan hand i hand
i ett förstört, förgiftat land
kring berg och backar flydde
för människan: askans konung.
Harry Martinson var en av dem som tidigast observerade den begynnande
miljöproblematiken. Hans popularitet dalade då han publicerade diktverket Vagnen som
beskrev de problem som bilismen skulle komma att medföra. Denna vision var inte
välkommen på det tidiga sextiotalet då vanliga människor fick möjlighet att förverkliga
drömmen om den egna bilen. I sin diktning återkommer han till Kassandramotivet.
Kassandra, konungadottern i det gamla Troja som fått gudagåvan att kunna se in i framtiden.
Men oberäkneliga som gudar är så fanns det ett förbehåll: Ingen skulle tro hennes profetior.
En annan rovfågel flög förbi och betraktade mig närgånget. Den kände emellertid inte sitt
revir hotat av mig, och fågeln svingade sig graciöst uppåt med hjälp av termiken. Vi färdades
förbi varandra i dimensioner som skiljdes av såväl den yttre ramen av tid och rum som av den
inre mentala ramen. Vad tänker egentligen de andra levande varelserna om Homo Sapiens
Sapiens, den visa människan?

13. Fjäder
Fågeln ger en association till en målning i en egyptisk gravkammare. På en balansvåg vägs en
människas själ mot den nytta som individen, under hela sitt liv, bidragit med i världen.
Motvikten, som vägde mycket mer än själen, utgjordes av en liten fjäder. Hur är vår tids
balansräkning?

14. Själen
Själen, medvetandet, psyket har på senare år kommit att bli föremål för experimentell
forskning. Med magnetkamera kan man följa hur tankar tar form i en människas hjärna. När
jag sitter här och styr flygplanet så får jag intryck från alla mina sinnen. Jag ser horisonten,
hör vindbruset och känner hur rodren påverkas av farten. Jag känner också hur min tyngd
påverkas av hur jag flyger. Då jag svänger skall jag inte känna som om jag kastas utåt i
svängen. Känner jag så, har jag lutat, skevat, planet för lite. I min hjärna omvandlas
inkommande sensoriska impulser till utgående motoriska aktiviteter. Hjärnan uppgift är att
fungera som omvandlare varvid kunskaper och erfarenheter utgör mellanledet mellan stimulus
och respons. Härvid kommer lärandet in som ledet inskjutet mellan ingående signaler och
utgående impulser. Jag lärde mig exempelvis att om jag svänger med sidorodret så kommer
den ena vingen att röra sig fortare genom luften än den andra. Det ger upphov till ökad
lyftkraft på den yttre vingen. Det kallas för sidorodrets sekundära effekt. Om inte detta
korrigeras så går planet in i en stört-spiral, något som man får öva sig på att häva. Här har vi

en påtaglig växelverkan med den fysiska omgivningen, kontexten. Vad finns det för
sekundära effekter i utvecklingen av vårt teknikintensiva samhälle?
Faktum är att allt lärande ytterst syftar till att automatisera det man övar på och lär sig. Det
visar sig att högpresterande elever faktiskt använder en mindre dela av sin kognitiva förmåga
än de lågpresterande. Nu får jag nog räkna mig till de lågpresterande, ifråga om flyg i varje
fall. Jag börjar bli trött av att ha varit så koncentrerad på flygningen att jag finner att det nog
skulle vara lämpligt att gå in för landning.

15. Landningen
Jag svänger in över fältet och kollar vindriktningen på vindstruten. Jag bestämmer mig för att
landa utan motorhjälp och gör ett par extra svängar för att tappa höjd. På ca 150 meters höjd
flyger jag parallellt med fältet i vindriktningen. Jag lägger baslinjen ca 200 meter från
landningsbanans ena ände, gör en 90 graders sväng in på baslinjen och går, efter ytterligare en
90 graders sväng, in på landningslinjen på ca 50 meters höjd. Jag har landningsbanan framför
mig, drar i handtaget och fäller ut luftbromsen som gör att planet kan sjunka fortare. Kommer
in över fältgränsen med 90 km/tim och på tio meters höjd. Förlorar snabbt höjd då jag är inne
över fältet. Fäller in luftbromsen och flyger en kort stund på ca 5 centimeters höjd tills farten
är så låg att planet nästan förlorat lyftkraften. Drar spaken åt mig och överstegrar vingen,
precis som fåglar som landar. Planet landar mjukt och rullar en bit på sitt landningshjul tills
det långsamt lutar åt sidan och vilar på sin ena vinge. Det var skönt att kunna landa utan
motorhjälp.

16. Framtidsdimman
Vad har flygturen lärt mig? Har framtidsdimman lättat? Kanske bidrog flygturen till att vidga
tankesfären kring begreppet Mot en bättre framtid.
Det råder ingen tvekan om att vår generations livsstil och vår resursförbrukning påverkar
framtida generationers livsstil. Vi kan påminna oss om hur dåvarande president Busch vid sitt
framträdande på FNs miljökonferens i Rio 1992 frankt framhöll: Den amerikanska livsstilen
är inte förhandlingsbar.
Det är naturligtvis inte så enkelt som att den kommande generationen bara får hålla tillgodo
med resterna från vår utsvävande tid. Utan tvekan kommer emellertid livet att ställa dem inför
nya och oförutsebara utmaningar.
Årtiondena efter det andra världskriget innebar ett enormt ekonomiskt uppsving för Sverige.
Det var som en termikbubbla på vilken vi kunde segla högre och högre. Speciellt påverkade
det ungdomarna, som kunde hänga med i föräldrarnas hedonistisk yra. Vad spelade fallande
PISA resultat för roll då livet var en fest?
Snart har vi emellertid hamnat i nedåtsvepet utanför termikbubblan. Vi kan inte längre hävda
oss som kunskapsnation i den globala konkurrensen där forskande och hårt arbetande asiater
tar ledningen. Man kan påminna sig om president Kennedys installationstal: Tänk inte på vad
Nationen kan göra för dig – Tänk på vad du kan göra för Nationen. Den tid som Harry
Martinson kallar för Gjutjärntiden är snart här.

Flygturen? Har den här flygturen egentligen ägt rum? Det finns stor sannolikhet för att den
har ägt rum i Poppers värld nummer tre, det är i den värld som den här redogörelsen är
nedtecknad.
Har flygturen ägt rum i den yttre fysiska världen? I Poppers värld nummer ett. Det är något
mer osäkert. Mycket är dock nedtecknat på ett till synes självupplevt och sakkunnigt sätt. Det
tyder på att sannolikheten är ganska stor för att flygturen, i varje fall delvis, har ägt rum.
Har flygturen ägt rum i Poppers värld nummer två, den inre mentala världen? Det är kanske
den mest intressanta frågan. Då måste vi fundera lite över vad vi menar med den mentala
världen. Den amerikanske neurologen Steven Pinker framhåller: Mind is what brain does.
Mind kan översättas med medvetande, psyke eller själ. Att vi har en hjärna är det ingen som
betvivlar. Att hjärnans viktigaste beståndsdelar utgörs av hjärnceller, neuroner, vet vi också.
Vi har således, som redan Cartesius föreställde sig på 1600-talet en hjärna som innehåller
fysiskt mät - och vägbar materia, Res Extensa, samt en del märklig omätbar viktlös materia,
Res Cogitans, som vi tänker med.
Dagens neurologerna är mindre filosofiskt lagda och förklarar helt sonika att vårt tänkande
består i att elektriska laddningar rör sig mellan neuroner i de neuronala nätverk som
neuronerna är kopplade i. Kunskap lagras i neuronernas kopplingar och tänkande uppstår då
elektriska laddningar aktiverar och kopplar ihop olika informationsbärande nätverk.
Det var ovanligt lätt för mig att skriva ovanstående artikel. Jag får en association, dvs kopplar
ihop ett par neuronala nätverk, som resulterar i att ett minne konstrueras. Minnen lagras inte
som helheter utan konstrueras separat varje gång som de återkallas.
Min hjärna återkallade minnet av hur Harry Martinson en augustidag 1952 riktade sitt lilla
teleskop mot vår närmaste vintergata, Andromedagalaxen. Den framträdde ovanligt klart.
Synen triggade ett länge inkuberad litterär dröm. Martinson lade sig på en schäslong och
dikterade de 30 första sångerna i Aniara för sin hustru: Det är inte jag som skriver, det bara
kommer till mig. De neuronala nätverken i Martinsons hjärna, Poppers värld nummer två,
skapade det fantastiska rymdeposet Aniara som sen hamnade i Poppers värld nummer tre. Det
upplevdes, av många människor, som lika verkligt som en riktig resa i den yttre rymden.
Martinsons avsikt med eposet var att framhålla att vi lever i Paradiset, men sköter det illa.
Modern hjärnforskning har visat att våra upplevda minnen och våra framtidsvisioner, det som
forskarna kallar för ”minne av framtiden” ligger lagrade nära varandra och påverkar varandra.
Om man har för avsikt att sträva mot en bättre framtid så bör man skapa en vision av vad
denna framtid bör vara.
Visionen kommer att påverka våra möjligheter att nå dit. Denna artikel innebär inte
beskrivningen av varken en Utopi eller en Dystopi utan syftar till att utforska möjliga vägar
framåt. Det sker genom att till skeenden den yttre världen föra in vikten av att beakta såväl
inre mentala föreställningar som nedtecknade framtidsbilder. Sådana finns det gott om i den
omfattande världslitteratur av vilken vi blott kunnat ta del av i liten skala.
Var det diktaren Aiskylos som i skådespelet Agamemnon framhöll: Den som spörjer om
framtiden sörjer i förväg. Aikylos var enligt legenden med i slaget vid Salamis då den lilla
stadsstaten Aten, besegrade det persiska världsväldet. Atenarna följde rådet från Oraklet i

Delfi: Bygg en trämur omkring Aten. Vi kan i hamnstaden Pireaus besöka den runda
hamnbassängen Zoe där örlogsfartygen, triremerna, som utgjorde Temistokles tolkninmg av
”rämuren kring Athen, låg för ankar före slaget.
Det gamla Delfi ligger i ruiner, Oraklets vishet är sedan årtusenden glömt. Men kan kanske
vår tids poeter och diktare, som har känselspröt in i framtiden komma med råd? I
rymdskeppet Aniara finns en märklig ”dator”, Miman: ”…hon fångar sina fiskar ur andra hav
än dem som vi befara…” skaldar Mimaroben.

Pensionerad eller passionerad?
Aadu Ott
Nyckelord: Åldrande, tankemönster, neural plasticitet, livslångt lärande.
Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rage at close of day.
Dylan Thomas

1. Anknytning till temat
I föreliggande antologi belyses temat ”Mot en bättre framtid” genom att olika författare
anlägger olika perspektiv. Jag vill med mitt bidrag varken positionera mig som
utvecklingsoptimist, realist, eller utvecklingspessimist. Den här artikeln syftar till att ifråga
om ”rumsligt perspektiv”, argumentera för att vi skall ta steget från vår yttre miljö in i vår
inre miljö, hjärnan. Ifråga om ”tidsperspektiv”, vill jag fokusera på det som sker i hjärnan
under den senare hälften av en människas liv. Vi bör uppmärksamma en förbisedd resurs som
vi har. Det är våra åldrande, livserfarna äldre medmänniskor. Låt dem verka i Dylan Thomas
anda!
Problemformulering. Vi fyrtiotalister håller på att åldras. Det kommer, ”som ett brev på
posten” jämsides med ett magert pensionsbesked, frågor om åldrandets problem och
möjligheter.
Två intressanta böcker som behandlar ”den åldrande hjärnan” är skrivna av den berömde
neurologen Alexandr Lurias forna elev Elkhonon Goldberg. Den ena boken har den talande
titeln: “The Wisdom Paradox – How Your Mind can Grow Stronger As Your Brain Grows
Older.” Den andra bokens titel är: “The Executive Brain – Frontal lobes and the Civilized
Mind.” Båda böckerna handlar om hur en åldrande neurovetare, genom tillbakablickar på sitt
händelserika liv, börjar reflektera över vad hans åldrande hjärna kan innebära för problem
eller möjligheter. Om man går in på Bokus eller Google med sökorden ”neuroscience, aging”
får man många träffar. Det är uppenbart att frågan om åldrande berör många människor. På
samma sätt visar OECD, med sin publikationsserie ”The Learning Brain”, intresse för hur
Europas åldrande befolkning skall kunna hållas arbetsför genom att stimulera
neurovetenskaplig forskning om den åldrande hjärnan.

2. Bodil
En författare som har bidragit mycket till att aktualisera den här frågan är Bodil Jönsson. I en
kort monterpresentration på bokmässan i Göteborg år 2012 framhöll hon hur, under en enda

generation, ”vi som är äldre har blivit tio år yngre”. Som ”vintervärd” i P1,SR på
nyårsaftonen 2013, analyserade och utvecklade hon temat vidare.
Bodil har också skrivit en viktig bok om åldrande: ”När horisonten flyttar sig – att bli
gammal i en ny tid.” Där beskriver hon hur olika medicinska genombrott och tekniska
hjälpmedel för seende, hörsel och rörelse underlättar livet för de äldre i vår generation. Hon
beskriver också hur kraven i samhället har förändrats från att våra förfäder levde i ett slitsamt
”muskelsamhälle” till våra liv i ett fysiskt mindre krävande ”kunskapssamhälle”. Det som
dock kan vara problematiskt är naturligtvis den psykiska stress som drabbar oss alla.
Bodil rekommenderar, för den som vill fördjupa sig i hjärnans åldrande, främst boken: ”The
Mature Mind – The Positive Power of the Aging Brain.” (Utkommer på svenska med titeln
”Den mogna människan, kraften i den åldrande hjärnan.” Brombergs förlag, sommaren 2014).
Boken är skriven av den amerikanske gereatrikern Gene D. Cohen.
Den här artikeln tar till viss del sin utgångspunkt i den boken. Artikeln är emellertid inte
avsedd att begränsa sig till att vara en recension av boken. Inte heller till att enbart utgöra en
reflektion över bokens tema. Artikeln syftar till att, på ett operativt sätt, nyttja bokens tema
som medium för ”refraktion”. Det sker genom att, liksom ett prisma bryter upp det vita ljuset
i sina grundfärger, bryta upp bokens tema för att sen analysera de uppkomna delarna med
hjälp av egna personliga livserfarenheter. Artikeln är skriven från en ”autoetnografisk”
utgångspunkt. Jag som författare är med i texten – det är ovanligt inom naturvetenskapen.
Texten utgör en studie av hur den livserfarna och därmed åldrande hjärnan växelverkar med
temat ”Mot en bättre framtid”.
Personlig anknytning. Jag närmar mig 75-års åldern. Därför känner jag mig naturligtvis
påtagligt berörd av frågor om åldrande. Speciellt om hur åldrande påverkar hjärnan. Jag
anknyter gärna till neurobiologi. Hjärnan är inte bara det lärande organet. Hjärnan är också
det organ genom vilken den mänskliga kulturen har utvecklats. Om man vill diskutera
antologins tema ”Mot en bättre framtid” så måste man ställa frågan: ”Vad har hjärnan för
möjligheter och begränsningar? Det är med hjälp av vår hjärna som vi fattar avgörande beslut
och genomför dem. Alla som sysslar med intellektuellt arbete är naturligtvis medvetna om de
hot som hjärnans åldersbetingade förändringar kan innebära. Men hur är det med
åldersbetingade möjligheter? Människor har under olika tidsepoker haft olika och vitt skilda
föreställningar och tankemönster om åldrande. Vi skall närmare bekanta oss med två
ytterligheter som vi kan kalla för det gamla – och det nya tankemönstret.
Det gamla tankemönstret: Under lång tid har man ansett att den åldrande hjärnan är föremål
för ett fortlöpande förfall som börjar redan i 20-årsåldern. Förfallet blir emellertid mest
påtagligt under den senare hälften av livet. I bästa fall skulle man kanske kunna bromsa in
förfallet något. Det kallas för lyckligt åldrande.
Några utbredda föreställningar om åldrande har varit: Att hjärnan inte kan bilda nya
hjärnceller, neuroner; Att en äldre inte kan lära lika bra som en yngre; Att kontakterna mellan
neuronerna, synapser, är förhållandevis fast kopplade under hela livet; Att begåvning beror på
hur många hjärnceller man föds med; Att hjärnans funktion beror på hur snabbt dessa arbetar;
Att begåvning och talang till stor del beror på det genetiska arvet.

På tvärs! Cohen säger respektlöst: ”Allt det där är bullshit!” Men hur ser sanningen ut? Hur
skulle det kunna vara möjligt att utmana dessa väl etablerade föreställningar? Kan man
anlägga ett helt annat perspektiv på frågan?
De flesta äldre lider faktiskt inte av några sjukdomar i sina hjärnor. Kan det vara så att
forskarna, enbart har fokuserat sina studier på den sjuka hjärnan? Har de helt förbisett den
friska, men åldrande, hjärnans utvecklingspotential? Ja, så tolkar jag att Cohen beskriver
situationen.
Utmaning? Skulle en synvända kunna öppna för nya, intressanta och fruktbara, perspektiv?
Kan man rent av förbättra den friska, men åldrande, hjärnans funktion?
Utveckling? Hur utvecklande kan det vara för en människa att, med en frisk hjärna i en
åldrande kropp, bli sittande ensam i ett rum? Långt från barn och barnbarn? Hur utvecklande
kan det vara för en äldre människa att aldrig uppleva något nytt och stimulerande? Att ha livet
ordnat så bekvämt, på något äldreboende, att inga utmaningar finns för hjärnan? Att alltid och
i allt vara beroende av någon skötare som bestämmer? Vem skulle inte bli sjuk av det?
Jag råkade i 57 årsåldern ut för en stressbetingad hjärtinfarkt och bypassoperation. Jag
vistades en tid på ett vårdhem. Där besöktes vi av bl.a. en välvillig sångare som inbjöd oss
patienter att sjunga med i andliga sånger. Vid ett annat tillfälle ordnades en tipspromenad
som, för aktiva och yrkeskunniga, föreföll minst sagt barnslig.
Hur förenlig är sådan terapi med modernt kunnande om hjärnans funktion? För att ta till sig
terapi så bör den uppfylla kriterierna att vara: Självvald, meningsfull och utmanande. Det
räcker inte med bara personalens goda vilja.

3. Nytt tankemönster
Ett första steg i processen refraktion är att rita en horisontell linje. Området ovanför linjen
betecknas: vardagsvetande, i detta fall det gamla tankemönstret. Området under linjen
betecknas: vetenskapligt kunnande. Linjen fungerar i analogi med ett fysikaliskt
refraktionsprisma.
Modern hjärnforskning, är baserad på vetenskapligt kunnande och beprövad erfarenhet. Det
leder till att en helt annan bild av den åldrande hjärnans potential framträder än den som ”det
gamla tankemönstret” ger vid handen.
Cohen är noga med att i sin bok förankra sina utsagor på neuronal nivå. Den viktigaste
aspekten är att beakta att hjärnan ständigt omskapar sig, hjärnan är ”plastisk”. Dessa
fysiologiska förändringar sker som svar på utmaningar, personliga erfarenheter och lärande;
Forskning visar bl.a. : Att nya hjärnceller skapas under hela livet; Att hjärnans emotionella
kretsar mognar och fungerar allt mer harmoniskt med åren; Att kopplingar via hjärnbalken
mellan de båda hjärnhalvorna förbättras med åren.
Cohen syftar med sin bok The Mature Mind till att motbevisa etablerade föreställningar om
hur den åldrande hjärnan degenererar. Cohen anser att åldrande i själva verket innebär en
fortgående utveckling av hjärnans förmåga att behandla information. Han ersätter därmed det
gamla tankemönstret, att åldrande utgör en sjukdom som leder till ett oundvikligt förfall, med
ett helt nytt tankemönster.

Tankekraft. Forskning visar, enligt professor Rolf Ekman, att våra tankar och föreställningar
har inverkan på kroppens fysiologiska utveckling. Det gäller således att ersätta synen på
åldrande som sjukdom med synen på åldrande som positiv utveckling. Det innebär ett
potentiellt självförverkligande. Lika väl som man kan tänka sig sjuk, så finns det belägg för
att man med tankens hjälp kan förbättra sin hälsa. Ett exempel på det är placeboeffekten. Det
gäller att byta föreställningar om åldrande som ”patogenes”, insjuknande, till åldrande som
salutogenes”, hälsobringande.
Gene Cohen har som forskningsledare studerat frågan om åldrande utgående från två
kompletterande perspektiv. Han har gjort en omfattande studie av hur åldrande människor
upplever sin situation under den senare hälften av livet. Han anser att man kan dra vissa
intressanta och generaliserbara slutsatser.
Cohen har också studerat hur åldrande och kreativitet hör ihop. Han finner att äldre människor
är minst lika kreativa som yngre. Eftersom kreativitet bygger på kunskap och kunnande så har
den äldre ett övertag genom att hennes större livserfarenhet medför större kunnande.
Cohen framhåller att visserligen drabbas många äldre människor av olika demenssjukdomar.
Men han framhåller att de flesta äldre människor dock inte lider av sådana sjukdomar. En
annan källa anger att c:a 80% av människorna över 80 år inte är dementa (Personlig
kommunikation från Bodil Jönsson) . En observation som Cohen gör är att forskare vid
tidigare studier av äldre människors livsförhållanden har avgränsat sig forskningsansats på ett
felaktigt sätt. Man har begränsat sig till den mindre gruppen av äldre som lider av olika
patologiska åkommor. Cohen har i stället valt att fokusera på den övervägande delen av de
åldrande människorna som är friska.
Det som ger Cohens studie vetenskaplig tyngd är att han tolkar sina data, utgående från
forskningsbaserade insikter i såväl psykiatri som neurologi. Cohen skiljer noga på brain,
hjärna och ”mind” tankesfär. Han betecknar dessa begrepp som två sidor av samma mynt.
Parentetiskt kan man nämna att det i svenska uppstår ett problem med att översätta ordet
”mind”. Cohen refererar till citatet Mind is what brain does. Cohen anser emellertid att citatet
inte innehåller hela sanningen om sambandet. Nobelpristagaren Gerald Edelman framhåller
att: The brain is embodied and the body is embedded. Edelman vill rikta uppmärksamheten
till hur intimt hjärna och kropp växelverkar samt hur kroppen, och därmed hjärnan,
växelverkar med miljön. Hjärnan påverkas således fysiologiskt av såväl berikad som utarmad
miljö. Cohen återkommer i sin bok till det då han betonar hur en berikad miljö påverkar den
åldrande hjärnan positivt. En utarmad miljö, som är fattig på stimuli, påverkar däremot
hjärnan negativt.
Mind kan på svenska översättas med psyke, medvetande, sinne eller själ. Dessa begrepp har
dock bibetydelser som kan belasta förståelsen. I den här artikeln använder jag gärna uttrycket
tankesfär. En association kan leda till en sammankoppling av den medeltida filosofen
Cartesius båda begrepp Res Extensa och Res Cogitans med datorns materiella hårdvara och
dess styrprogram, dvs dess icke - materiella mjukvara.
Cohen studerar beteende och dess grund i tankesfären, som i sin tur har sin grund i hjärnans
struktur och funktion. Cohen relaterar åldersbetingade förändringar i hjärnans struktur till dess
funktion. Yttre beteende har sin grund i neuronal funktion, som i sin tur återverkar på

beteendet. Den neuronala funktionen kan kopplas till skeenden på genetisk nivå. Med en
vågad metafor kan man tala om att åka hiss upp och ner mellan den genetiska – och den
beteendemässig nivå.
Aktivitet. Cohen betonar den välgörande inverkan som såväl intellektuell som fysisk aktivitet
har på den åldrande hjärnan. Aktivitet ger hjärnan stimulans, som i sin tur ger upphov till
neurogenes, nybildning av nervceller och synaptogenes, bildande av nya kopplingar mellan
nervcellerna. På så vis skapas täta neuronala nätverk. Professor Gärdenfors framhåller i boken
Lusten att förstå att förståelse bygger på mönsterseende. Mönsterseende beror i sin tur på de
neuronala nätverk som byggs upp av individens erfarenheter och lärande. Kognition, dvs.
tänkande, och även minne, beror på små cirkulerande elektriska strömmar i dessa nätverk.
BDNF. Speciellt intressant är att motion leder till att ett endogent, kroppseget hormon,
BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor, skapas. Det hormonet stimulerar speciellt
neurogenes i organet hippocampus, som har en kritisk funktion vid skapande av nya minnen.
Likaledes gäller att kardiovaskulär hälsa, dvs. hälsan hos hjärt- och kärlsystemet, hör ihop
med kortikal hälsa, dvs. hjärnans hälsa. Båda påverkas positivt av fysisk aktivitet. Stress,
rökning, överdrivet bruk av alkohol, olämplig diet, sömnbrist, m.m. verkar däremot negativt.
Belöningssystem. Av betydelse är också att stimulera hjärnans belöningssystem, som
utsöndrar hormonet dopamin till pannloben som belöning för en lyckad prestation. Det
innebär möjlighet att ersätta yttre motivation med inre motivation. En nyckelfaktor för
människor i alla åldrar utgör just begreppet motivation, viljan att göra något.
Yttre motivation. Den yttre motivationen innebär att exempelvis en elev motiveras till
studieprestationer med beröm, guldstjärnor eller andra belöningar. En analys påvisar dock att
denna motivation ibland kan kännas falsk och påtvingad. Eleven kan känna hur någon annan
tar makten över honom. Det får honom att intuitivt protestera mer eller mindre öppet. Det
beror på ett djupt rotat evolutionärt nedärvt beteende, som grundar sig i att det är någon annan
som genom yttre motivation försöker ta kontrollen. Eleven förstår, på ett undermedvetet sätt,
att detta kanske gagnar den andre mer än honom själv. Man vill inte vara verktyg för en
annans intentioner.
Om vi överför resonemanget till den åldrande människan så reagerar hon på samma sätt. Hon
har dock oftast ingen möjlighet att protestera mot vårdnadshavarens vilja, utan måste
förtränga sin känsla. Det kan på sikt leda till problem av psykosomatiskt slag. Människan har
ett djupt liggande evolutionär arv som tar sig uttryck i att i alla livets skiften behålla
kontrollen över sitt liv.
Inre motivation. Den inre motivationen bygger på att det dopaminerga belöningssystemet
aktiveras. Om något går bra så får frontalloben, där abstrakt tänkande sker och hypoteser
formuleras, en dusch av dopamin som ger en euforisk känsla. Denna känsla kan bli
beteendeskapande. Man vill ha mer. Man uppmuntras till mer lärande och bättre prestationer.
Det gäller alltså att få igång det inre belöningssystemet och att hålla det igång. Det kan leda
till den strävan efter excellens inom något ämne som, enligt Cohen, många äldre känner under
fasen ”encore”, som jag återkommer till senare.
Om vi återgår till antologins tema Mot en bättre framtid så gäller det att få igång det inre
belöningssystemet. Individen måste få uppleva inre tillfredsställelse, då hon vidtar aktiva

åtgärder för att exempelvis leva i enlighet med den internationella klimatpanelens
rekommendationer. Det kan komma i konflikt med de frestande yttre belöningar som
konsumismen utlovar.
Man får dock hålla i minne att vårt belöningssystem är sårbart. Det kan kidnappas av
exempelvis olika droger som utlöser stark utsöndring av dopamin. En sådan drog är kokain.
En annan alkohol. En tredje nikotin. Bland de mer oskyldiga drogerna, som leder till visst
beroende, är kaffe och choklad.
Livslångt lärande. Vad vinner man med en sådan ansats som involverar hjärnas biologiska
funktion? Jo, det leder till att kunna bygga på den grundläggande egenskapen hos hjärnan
som är att den är föränderlig, plastisk. Hjärnan förändras genom användning. Neurologernas
mantra nummer ett är: Use it or lose it! dvs. använd hjärnan eller försämra dess funktion.
På den innersta nivån i hjärnan gäller att hjärnans hundra miljarder hjärnceller är
sammankopplade i kopplingspunkter som kallas synapser. Dessa kopplingar stärks av
användning: Those who fire together, wire together! Det är neurologernas mantra nummer
två. Det betyder att de nervceller som kommunicerar med varandra genom att utbyta signaler
binds samman fastare. Nästa gång som signalen kommer så leds den lättare. Signalen lämnar
ett minnesspår efter sig. Det har skett ett lärande. Sådan förstärkning av synaptiska kopplingar
i våra neuronala nätverk fungerar under hela livet. Människans lärande är livslångt.
Unga – äldre: Unga hjärnor skiljer sig, med avseende på behandling av information, från
äldre hjärnor. De informationsbärande neuronala nätverken i de äldre hjärnorna är mycket
tätare än i de yngres. Nya erfarenheter befästs genom att kopplas till befintliga neuronala
nätverk. De neuronala nätverkens täthet skapas av den aktiva individens livserfarenheter och
av dennes genetiska arv. Gener kan betraktas som små strömbrytare som kan slås av och på
av individens erfarenheter och verksamhet i sin miljö. En ny forskningsgren epigenetiken,
studerar det fenomenet.
Slutsats. Ur ovanstående resonemang kan vi utläsa att den åldrande hjärnan, lika väl som den
unga hjärnan är läraktig. Den äldre har lättare att lära genom att ha omfattande neuronala
nätverk att koppla nya erfarenheter till. Det kompenserar den fördel som den yngre har av att
signalerna i hennes synapser går fortare.
Utmaning. Om man bara upprepar rutinmässigt det man alltid har gjort, så använder man
bara redan väl upparbetade signalkanaler. Det betyder att man inte lär sig något nytt. Man
skapar inga nya kopplingspunkter i sina befintliga neuronala nätverk. Det skapar man bara
genom att gå utanför tidigare gjorda erfarenheter, think outside the box. Det betyder att man
för att lära något nytt måste låta hjärnan möta nya utmaningar. Då stimuleras lärande. Man
kan likna detta vid att lämna sin bekvämlighetszon, comfort zone, för att komma in i
Vygotskijs närmaste utvecklingszon, ZPD, Zone of Proximal Development. Det är den
mentala zon där lärande sker effektivast med hjälp av egna studier eller med hjälp av lärare
och kamrater. ZPD ligger utanför det område som man behärskar, men innanför det område
som man ännu inte kan nå med egna studier eller med lärares hjälp.

4. Pensionerad eller passionerad?
Jag hoppas att denna korta framställning hittills har kunnat underbygga den implicita
hypotesen att inget hindrar äldre människor från att lära sig nya färdigheter och att fortsätta att
utveckla sin hjärnas förmågor. Utmaningar är viktiga för att stimulera såväl unga som gamla
hjärnor.
Bodil drog min uppmärksamhet till rörelsen Passion för livet som har uppkommit inom
Landstinget i Jönköping och som har anammats av såväl SPF som PRO och som sprider sig
som en utkraft.
Att betrakta pensioneringen som den period i livet då man varvar ner och drar sig tillbaka från
det aktiva livet kan däremot vara förödande. Passivisering leder till ännu mer passivisering.
Som äldre bör man ta vara på den utvecklingspotential, som den åldrande hjärnan har. Man
bör ta vara på den omfattande kunskap och den unika livserfarenhet, som man har samlat på
sig. Dylan Thomas inledande aforism bör stå som en uppmaning till oss fyrtiotalister. Vi
tillhör en upprorisk och självförverkligande generation.
Fyra faser: Åter till Cohen som genom sin forskning kommit fram till för oss värdefulla
resultat. Jag tvekar inte att påstå att den som noga har studerat hans tankar har påverkat synen
på sig själv och sin sociala miljö.
Det finns en kärna i Cohens teori om den äldre hjärnans dynamiska utveckling. Det är att det
under den senare hälften av livet är möjligt att skönja fyra art- och gradskilda, men ändå
tidsmässigt klart urskiljbara, karakteristiska faser i livet.
Varje nyfödd människa föds som unik varelse. Egenskap av att vara unik förstärks sedan av
individens olika erfarenheter i livet. Erfarenheterna kopplar ihop våra neuronala nätverk till
olika informationsbärande mönster. Därför inträffar inte de nämnda faserna vid exakt samma
ålder för alla. De överlappar ofta varandra. Cohens forskning påvisar emellertid det värdefulla
i att känna till det som karakteriserar dessa faser.
Det är fruktbart att själv fundera över Cohens uppdelning av den senare halvan av livet i fyra
olika faser. Stämmer de överens med dina egna subjektiva upplevelser?

I. Midlife reevaluation. Den första fasen kallar Cohen för midlife reevaluation. Man
skulle kunna översätta den till omvärdering eller omprövning. Den fasen inträffar ofta mellan
40 och 50 års ålder. Det är då man får bekräftat att man har levt mer än hälften av sina
tilldelade år. Den fråga som pockar på svar är då Vad kan jag göra för meningsfullt under
resten av mitt liv?
Hjärnan söker alltid efter mening och sammanhang. Nu pockar även existentiella frågor på.
Det blir allt mer uppenbart att antalet år som är kvar är begränsat. Det abstrakta faktum att alla
människor dör får personlig aktualitet. Frågan om liv eller död upplevs konkret och
subjektivt. Det kan leda till psykiska problem men också till att vilja ta bättre vara på de år
som är kvar.

II. Liberation. Nästa fas kallar Cohen för liberation. Den inträffar någon gång mellan 50
och 60 års ålder. Då uppkommer tanken på att man har gamla ouppfyllda drömmar. Samtidigt
finner man att den fysiska kraften avtar. Däremot har man ofta uppnått ett större mått av

ekonomisk och personlig frihet, än man hade förr. Då skulle man sköta ett jobb och uppfostra
barn. Vill man uppfylla sina drömmar så upplevs denna fas som den sista möjligheten.
Man är ganska fri att uppfylla sina drömmar. Exempelvis har en släkting till oss köpt en
Porsche med ca 350 hästkrafter och med en motsvarande toppfart. Själv skaffade jag mig en
avancerad katamaran, en Hobie Cat 16, som kunde göra upp till 27 knop. Den visade sig dock
efter något år alldeles för avancerad. Men då hade drömmen uppfyllts.
Minnen. Nu kan man, med magnetkamera studera hur hjärnans fysiologiska struktur ändrar
sig. Därmed ändrar sig också hjärnans funktioner. Förmågan att minnas namn och vissa
händelser blir svårare. Det gäller speciellt upplevelser som man gjort. Här gäller den gamla
regeln inom psykologin: Sist in först ut. Vi har ett episodiskt minne för personliga upplevelser
som är ömtåligt. Vi har ett semantiskt minne för fakta. Det är mer robust. Dessa minnen kallas
också för deklarativa minnen eftersom vi kan nå dem verbalt. Vi ett implicit minne som vi
inte kan nå verbalt, men som är stabilt upp i åldrarna. Dit kan man räkna det procedurella
eller kroppsegna minnet. Minne och identitet hör ihop. Det är därför som Alzheimers sjukdom
är så förödande. Den angriper minnet hos de drabbade. Det känns därför oerhört smärtsamt då
en nära och kär anförvant förlorar sitt minne och försvinner mentalt men inte kroppsligt.
Emotion. Under dessa två faser sker det också vissa fysiologiska förändringar i det limbiska
systemet. Det är ett ursprungligt system i hjärnan vari bl. a. organet amygdala ingår. All
sinnesinformation filtreras och undersöks genom amygdalas försorg med avseende på hot
eller fara. När hjärnan åldras dämpas amygdalas känslighet. Det ger sig till känna som att
ungdomens känslostormar lugnar ner sig.
Amygdala utgör hjärnans emotionella centrum. Detta centrum har starka kopplingar till
hjärnbarken, där rationellt tänkande sker. Det intressanta är att nervtrådarna mellan amygdala
och hjärnbarken är kopplade på ett speciellt sätt. Det är fler nervtrådar som leder från det
emotionella centrat till hjärnbarken än tvärtom. Det innebär alltså att emotion övertrumfar
förnuft då vi skall göra viktiga val i livet. Vad funderar du på då du skall köpa en ny bil? Är
det design eller prestanda?
En annan aspekt är att inte all information transporteras från korttidsminnet för att bevaras i
långtidsminnet. På vägen till långtidsminnet passerar ny information hjärnans portvakt,
hippocampus. Hippocampus har vissa prioriteringsregler. Organet kallas också för
relevansdetektor, dvs. det är främst sådan information som har relevans för individens
överlevnad som prioriteras för långtidslagring. En annan prioritering sker genom att
hippocampus prioriterar emotionellt laddad information. Att lära sig namnen på Sveriges åar
har således lägre prioritering än att lära sig sociala koder.
Reflektion. Jag lärde mig flyga segelflygplan i tjugoårsåldern. När jag fyllde 70 år fick jag
som present, av barn och barnbarn, en flygtur från Göteborg till Uddevalla i ett litet
motorplan. Till min förvåning kunde jag hantera flygplanet oklanderligt i luften. Naturligtvis
fick flygplanets ägare, som var med, sköta såväl start som landning. Här hade ett livslångt
minne skapats. Det beror på att jag har varit intresserad av flygning och funnit det
meningsfullt, utmanande och självvalt att lära mig det. Det är något helt annat än att plugga
inför en tenta. Men måste det vara så?
Reflektion. Det är intressant att här reflektera lite över det egna beteendet. Jag hade disputerat
i fysik och blivit nyutnämnd docent samt genomgått lärarutbildning vid fyllda 30 år. Då valde

jag, med berått mod, att begå akademiskt självmord. Jag lämnade självvalt Göteborgs
universitet och tog en lärartjänst i Gislaved. Planen var att stanna där i ett år. Det blev sexton
dynamiska år tillsammans med den uppväxande familjen, något som jag aldrig ångrat. Denna
fas i mitt liv ser jag som överlappning av faserna reevaluation och liberation. Det var så skönt
och befriande att få starta om, på egna villkor.
En av Cohens informanter framhöll inför ett liknande uppbrott: Jag är trött på att verkställa
andras visioner. Att vistelsen i Gislaved skulle bli synnerligen dynamisk vad gäller
utveckling inom lärarprofessionen gick inte att förutse. Så småningom ledde det i varje fall till
utnämning till professor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet.

III. Summing up. Nästa, av Cohens faser, kommer kanske i 60 till 70 årsåldern. Cohen
kallar den fasen för summing up. Vi kan kalla det för summering på svenska. Det är då som
man börjar summera det som man har uppnått i livet.
Man kan, med magnetröntgen, spåra hur den åldrande hjärnan använder allt mer av båda
hjärnhalvorna. Det skapar möjlighet för bilateralt tänkande för att lösa problem. Den unga
hjärnan använder främst den ena hjärnhalvan. Det finns ett namn för detta hemispheric
assymetric reduction in older adults, förkortat till HAROLD.
Cohen gör iakttagelsen att i denna fas av livet är den många äldre som grips av en lust att
skriva sin självbiografi. Han hänför detta beteende till förbättrad kommunikation mellan den
vänstra och den högra hjärnhalvan. Den vänstra hjärnhalvan kan kallas ingenjörshjärnan. Det
är där som språk, logik och matematiska operationer behandlas. Den högra hjärnhalvan kan
kallas för konstnärshjärnan. Där finns funktioner som grundar sig på kreativitet och
helhetssyn.
Reflektion. Jag undervisade i ett antal år som professor om användning av klassiska
didaktiska teorier, som utvecklats av Jean Piaget (1896 – 1980) och Lev Vygotskij (1896 –
1934). Jag började emellertid undra lite över varför det inte fanns lika namnkunniga forskare
inom didaktik, som var födda senare än på 1800-talet.
Min egen forskaridentitet är grundad i fysik. Där har vi atomen som en viktig grundsten. Var
finns didaktikens ”atom”? Didaktikens grund lades på 1600-talet av Jonas Amos Comenius,
som framhöll att didaktiken är konsten att undervisa. 400 år senare behandlar vi didaktik som
en ständigt pågående process: From Art to Science.
Här kommer vi tillbaka till den horisontella linje, som skiljer vardagsvetande från
vetenskaplig kunskap och som jag beskrev tidigare. För att utveckla didaktiken vidare måste
vi göra ett gränsöverskridande från vardagsvetande till vetenskapligt kunnande. Skeenden i
klassrummet, kan tolkas i enlighet med Vygotskijs teorier om social konstruktion av
kunskap,. Individuellt lärande kan beskrivas med Piagets kognitiva psykologi för konstruktion
av kunskap. Därefter måste vi våga ta det djärva kvantsprånget ner till den neurala nivån där
lärande beror på kopplingar mellan nervceller.
Brave New World. En ny didaktisk värld öppnar sig då. För nya teorier, som lanseras inom
en ämnesdisciplin, är villkoren för deras accepterande tvåfaldigt. De skall dels kunna förklara
alla fenomen, som tidigare teorier kunnat förklara. Dels måste de kunna utvidga dessa teorier
genom att generera empiriskt prövningsbara hypoteser.

Här konfronteras didaktik, som är en beteendevetenskap, med såväl biologi, fysik och kemi,
som är naturvetenskaper. Till råga på allt kommer neurologi, som är en medicinsk
ämnesdisciplin, och teknologi in i bilden. Inte undra på att didaktiker i gemen stegrar sig, och
säger att ”vi vet för lite om hjärnan”. Vad gör man inte för att få vara kvar i sin trygghetszon?
Man kan jämföra med att vi undervisar i astronomi fast vi bara känner till c:a 4 % av
universums beståndsdelar. Resten utgörs av mörk materia och mörk energi.

IV. Encore. Den sista fasen, som äger rum i 70 – 80 års åldern kallar Cohen för encore.
Det kan översättas med fortsättning eller ytterligare. Det innebär att man under den fasen inte
längre vill börja på nya projekt utan bygga vidare på det som gått bra. Eller på att man
utvecklar dessa projekt vidare. Det finns en strävan efter excellens under den fasen.
Reflektion. När man kommit in i encore-fasen så är det naturligt att fortsätta med att utveckla
de mest spännande och utmanande aspekterna av sin tidigare profession. Före denna fas har
man loggat in de 10 000 timmar som krävs för att bli expert inom sitt område. Det viktiga är
dock att hela tiden ha koll på att ens profession ändras och utvecklas. I mitt fall så kan jag inte
låta bli att, trots motstånd från det didaktiska etablissemanget, fortsätta med att studera
lärande på hjärnans villkor. Bland annat leder det till de tankegångar om den åldrande
hjärnan, som jag fört fram här.

5. Trattmetaforen
Jag vill anknyta till Bodils nyårsanförande som vintervärd i Sveriges Radio år 2013. För att
beskriva förändringen i synen på åldrande använde hon metaforen ”tratt”. Det gamla
tankemönstret för åldrande liknande hon vid en avsmalnande tratt. Åldrande ansågs tidigare
minska såväl intellektuell som fysisk förmåga.
Ett varningens ord får genast utfärdas beträffande ett sådant tankemönster – den kan bli
självförverkligande! Med bidrag från den åldrande själv och en hjälpsam och välvilligt
inställd vårdapparat. Även närstående, som tycker synd om den som håller på att bli gammal
och hjälplös, kan medverka till förödande passivisering.
Det nya tankemönstret för åldrande liknade hon vid en omvänd tratt som vidgar sig.
Metaforen visualiserar på ett pregnant sätt de nya möjligheter, som öppnar sig för den aktivt
åldrande och insiktsfulla individen.
Reflektion. Jag har själv ibland i min undervisning använt en tratt. Jag har placerat den
mellan de två hjärnhalvorna på en modell av den mänskliga hjärnan. Jag ställer då följande
fråga till mina lärarstudenter: Tror ni att man kan lära eleverna något genom att hälla in
kunskaper i deras hjärnor? Efter en förlägen tystnad brukar en givande diskussion initieras.
Den leder fram till konstaterandet att det finns en artskillnad mellan information och kunskap.
Kunskap är förädlad information och behöver en mänsklig bärare. Följdfrågan blir då: Hur
skiljer sig ”lärande” med hjälp av Internet från ”Trattpedagogiken”?
En utveckling av trattmetaforen, i Cohens anda, kan vara att läraren håller tratten framför
hjärnan med spetsen mot hjärnan. Det illustrerar hur den omfattande mängden information
som vi omges av. På grund av den smala bandbredden hos vårt perceptionssystem måste den
emellertid minskas ner kraftigt.

Sedan föreställer man sig att det finns en omvänd tratt inuti hjärnan. Det är så att det smala
informationsflödet in i hjärnan , orsakad av vår begränsande perception, byggs ut till
meningsfull kunskap. Det sker med hjälp av i hjärnan befintligt kunnande i form av
information i neuronala nätverk. Ju tätare dessa neuronala nätverk är, desto mer kan den
lärande individen tillgodogöra sig information i det smala inflödet. Här har en påtaglig
skillnad mellan en ung hjärna med glest neuronalt nätverk och en mogen hjärna med tätt
nätverk. Den som kan mycket , kan också lära sig mycket.

6. Stadier
Det räcker naturligtvis inte med att bara fastslå att det finns vissa faser i en åldrande hjärna
och att individen passerar dem. Man ställer genast frågan: Vad är det som driver denna
utveckling? Vart leder det? Hur anknyter man till andra teorier om stadier och lärande?
Cohen tar avstånd från psykoanalytikern Sigmund Freud, som framhåller att Den åldrande
hjärnan är obildbar. Cohen tar också avstånd också från Jean Piagets stadieteori för barns
lärande. Piagets högsta utvecklingsstadium kallade han för formell operation. Det stadiet nås
i de högre tonåren. Efter det sker, enligt Piaget, ingen mer utveckling av hjärnan.
Cohen inför begreppet postformellt operationellt stadium för den senare utvecklingen. Han
kopplar han sin teori till psykologen Erik Erikssons åtta utvecklingsstadier av vilka den sista
täcker den senare hälften av levnadsåldern. Det är skeenden under det stadiet som Cohen
studerar.
Drivkraft? Vad är det nu för krafter som driver på utvecklingen? Cohen ansluter till frågan
om vad det är som har drivit på hjärnans utveckling tidigare. Enligt honom finns det en
påtaglig kontinuitet i en hjärnas utveckling från den unga hjärnan, tonårshjärnan, över den
mogna medelålders hjärnan till den åldrande hjärnan.
Man kan i fråga om hjärnans utveckling urskilja några påtagliga storskaliga faser för
utveckling. En gäller individens personliga överlevnad och utveckling, ontogenesen. Denna
fas inbegriper också åldrande. En annan fas representerar artens reproduktion och överlevnad,
fylogenesen. Det har inte inträffat något dramatiskt ifråga om människans genetiska
förändring sedan stenåldern. Vi är i princip stenåldersvarelser som har hamnat i en
hypermodern värld. You can take Man out of Stoneage, but not Stoneage out of Man. Citatet
avser att leda tankarna till hur artens och individens utveckling hör ihop.
Internal Push. Cohen har utvecklat tankar om vad som verkar pådrivande då människan
utvecklas genom de olika stadierna. Vi har i hjärnan ett belöningssystem som utsöndrar
hormonet dopamin då något lyckas bra. Vi strävar således efter dessa belöningar. En annan
strävan är efter meningsfullhet.
Det som utvecklat människan genom århundraden är hennes nyfikenhet. Den av våra förfäder
som varit nyfiken och kreativ har kunnat föra sina gener vidare. Det fanns inget utrymme i
den hårda verklighet som våra förfäder levde i för en laid back-attityd. Om en av våra förfäder
såg en randig svans bakom en buske, så gällde det att mobilisera sin nyfikenhet och fantasi för
att utröna vad det var. Den som drog slutsatsen att det nog var en sabeltandad tiger och
reagerade därefter, fick en chans att sända sina gener vidare.

Tidsaxel. Det finns i hjärnan en tidsaxel. Största delen av den information som kommer in
sker genom synsinnet och hamnar i syncentrum i nackloben. Denna information sänds, efter
bearbetning, framåt till tinningsloben, frontalloben. Där analyseras informationen med
avseende på att skapa möjliga handlingsalternativ. Hypoteser om lämpligt framtida agerande
skapas. Hjärnans tidsaxel går således från nackloben, dåtid, till frontalloben, framtid.
Hjärnans grundläggande funktion är således att se framåt, mot En bättre framtid.
Developmental Intelligence. Den utvecklingsnivå som en människa har nått ifråga om sin
neurala, emotionella, intellektuella och psykosociala potential kallar Cohen för
Developmental Intelligence, DI. På svenska skulle man kunna tala om Utvecklingsberoende
intelligens. Avancerad DI kännetecknas av postformella operationer. Det är sådant tänkande
som det krävs en mogen och äldre hjärna.
Cohen räknar upp tre exempel: Relativistiskt tänkande, det innebär att fjärma sig från att tänka
i ”svart eller vitt” utan att kunna betrakta ett problem ur en mångfald perspektiv; Dialektiskt
tänkande som innebär att kunna sammanjämka olika åsikter och systematiskt tänkande som
innebär att kunna relatera ett enskilt fall till ett större sammahang. Dessa tre sätt att tänka
uppkommer inte naturligt utan kräver mångårig livserfarenhet.
DI också står för de synergieffekter som integration i den mogna hjärnan av kognition,
emotionell intelligens, bedömning, social skicklighet, livserfarenheter och medvetande
innebär. Dessa förmågor kräver lång tids utveckling. Där är den åldrande, men friska, hjärnan
överlägsen den unga hjärnan. I ungdomen vill man veta sanningen med stort S eller ser allt i
svart eller vitt. När man blir äldre utvecklas uppskattningen av nyanser.
Den äldre överglänser den yngre då det gäller mer krävande uppgifter. Visserligen kan den
yngre tänka snabbare på detaljer. Den äldre har emellertid en erfarenhetsbakgrund som bygger
på helheter och sammanhang. Att tänka snabbt är bra, att tänka rätt är bättre.

7. Per Aspera Ad Astra!
Det var min mors ledstjärna då hon ensam klarade oss två, genom de sista åren av andra
världskriget, då vi var flyktingar i det sönderbombade Tyskland. I vår strävan Mot en bättre
framtid! märker den uppmärksamme läsaren hur jag har lyft fram människan som aktör. Mitt
mål har varit att visa hur den unga hjärnans dådkraft måste förenas med den åldrande hjärnans
erfarenhet för att förverkliga Peter Druckers tanke: The best way to predict the future is to
create it.
Jag tackar Bodil Jönsson för värdefulla kommentarer och min hustru Aslaug för hjälp med
bearbetningen av manuset.
Aadu Ott, Göteborg den 22 januari 2014

Från 1900-talets tandvård till 2000-talets munhälsa
Märta Rosenlind
Nyckelord: Tandvård, tandreform, tandhälsa, folkhälsopedagogik.

1. Inledning
Tandvård har varit den vedertagna benämningen for all tandvård, vare sig det gällt
organisation, system eller behandling och vård. I första delen nedan används termen tandvård
eftersom begreppet hör hemma i 1900-talets tänkande och syn på tandvård.
1900-talet präglades av reparativ och tandersättande behandling. Spridda uttalande framfördes
om tandvårdens otillräcklighet. Tandvården behövde tillföras ny kunskap och särskilt utbildad
personal för preventiv vård och behandling. Under senare hälften av decenniet blev kraven på
prevention allt starkare.
Folkhälsans betydelse fick spridning, och utvecklingen började gå i riktning mot
helhetstänkande. 2000-talet inleds med implementering av humanistisktsamhällsvetenskapligt kunnande. Nya begrepp införlivas i vården. Termen tandvård kan nu
helt överlåtas till institutionell tandvård med dess organisation och system.
Munnen, med tänder och slemhinnor, påverkar hur övriga kroppen mår, och kroppens
hälsostatus påverkar munhälsan. Holistiskt tänkesätt är högst befogat och det är mer adekvat
att tala om munhälsa. Begreppet munhälsa används därför i senare delen nedan.
Pedagogisk forskning visar att uppfattning av tandvård varierar beroende på olika
levnadskontexter, och att munhälsa är det väsentliga. Tänkesätt och förhållningssätt i relation
till tandvård uppfattas på tre områden: egenvård, professionell tandvård och tandvård i
bemärkelsen samhällsinstitution. Kunskap/lärande om betingelserna för munhälsa är
förutsättning för att kunna ta ansvar och vara delaktig i vården av den egna munhälsan
(Rosenlind 2000).
Människans vilja och intresse att lära avgör tillvägagångssättet för att skaffa den eftertraktade
kunskapen. (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö 1989). Lärandet är starkt beroende av den
lärandes tidigare erfarenheter (Svensson 1989). För att stimulera till kunskapsinhämtning om
munhälsa är pedagogisk kunskap med lyhördhet för vårdsökandes reella och subjektiva
kunskapsbehov oundvikligt.
Samhället har till uppgift att genom lagar och föreskrifter styra vården i riktning mot
förbättrad folkhälsa. Folkhälsopedagogik utgör ett viktigt instrument för förståelse av
människans "förutsättningar för förändring av kunskaper, värderingar och handlingsmönster
inom områden som på olika sätt berör folkhälsan" (Svederberg & Svensson 2001, s 21).

Den vårdsökandes sociokulturella och psykologiska förhållningssätt är delar i holistiskt
tänkande och handlande. Inom psykologin noteras komplexiteten i förklaringsmodeller till
hälsa och munhälsa (Andersson 2012).

2. Tandvårdens historiska utveckling i Sverige
Professionell tandvård har bedrivits under hela 1900-talet. De första årtionden i ringa
omfattning och främst i storstäderna. Förändringar och utveckling av aktuella utbildningar
och av arbetets karaktär har ständigt pågått. Kariessjukdomen bedömdes tidigt vara så
omfattande att en utbyggnad och utveckling i kvantitativa termer fick prioritet. Den
kvalitetsmässiga sidan av tandvården har tillgodosetts främst genom biomedicinsk utbildning
med starkt teknologiskt inslag (Bäckman, Grahnén & Ollinen 1988).
Under århundradet har svensk tandvård byggts upp till en integrerad del av samhället.
Tandsjukdomarna, karies och parodontit, har haft så omfattande spridning inom befolkningen
att de betraktats som utan jämförelse våra mest utbredda folksjukdomar. För att komma till
rätta med tandsjukdomarna beslöt Sveriges riksdag 1938 att barn och ungdomar skulle
erbjudas kostnadsfri tandvård. Det upprättades en folktandvårdslag som föreskrev behandling
för alla barn från 3 till 15 år (Prop. 1984/85:79).
I Sveriges Tandläkare-Förbunds Tidning 1943 skrev Gösta Westin: "Den svenska
folktandvården genomförd strax före världskrisen, är det första steget i den kultiverade
världen att socialmedicinskt lösa de oerhört stora ekonomiska och organisatoriska problem,
som vården av mänsklighetens största folksjukdomar, tandsjukdomarna, upprest." (Bäckman,
Grahnén & Ollinen 1988, s. 143)
En allmän tandvårdsreform infördes 1974. Denna innebar dels att landstingen fick ett
lagstadgat ansvar för barn- och ungdomstandvården samt för all specialisttandvård, dels en
allmän tandvårdsförsäkring för vuxna. Lagen från 1938 utökades så att den organiserade
vården skulle erbjuda alla barn och ungdomar upp till och med det år de fyller 19 år en
regelbunden och fullständig behandling. När det gällde vuxna, ålades det tandläkaren att
meddela patienten de råd och så vitt möjligt den behandling som patientens tillstånd fordrade,
och att genom råd och upplysning om tändernas vård verka för åtgärder för förebyggande av
tandsjukdomar (Prop. 1984/85:79).
Redan på 1920-talet stod det dock klart att även parodontit måste åtgärdas och att det
behövdes en ny yrkeskategori med särskild inriktning på åtgärder för att förebygga denna
sjukdom. Tankar på utbildning till tandhygienister började växa fram. I USA hade det på
1800-talet uppmärksammats att bakteriebeläggningar på tänderna var orsaken till såväl karies
som parodontit och att det var av vikt att lära patienterna hålla undan denna
bakteriebeläggning. Utbildning av tandhygienister startade i USA 1913 (Tandhygienisten i
framtidens tandvård 1988, s. 20).
I Sverige lades olika förslag fram om försöksutbildning till tandhygienister. Beslutet om
utbildning föregicks av en livlig debatt. En av de främsta förespråkarna, Lars Jacobson,
ställde följande fråga i Svenska Tandläkartidningen 1966: "Har vi råd att vänta längre på
frågans lösning?" (STT 1966:59 (4) s. 259). Jacobson ansåg att ett uppskov av beslutet att
starta en tandhygienistutbildning saknade försvar och han förväntade att departementet skulle
skrida till handling. Det får gärna kallas försöksutbildning bara något händer innan hela

regeringen tappar tänderna, menade Jacobson. På hösten 1968 startades utbildning för
tandhygienister vid två skolor, som senare åtföljts av ett tiotal andra. Alltsedan 1968 har
parodontit uppmärksammats mer och mer bland såväl forskare, praktiker och beslutsfattare
som bland befolkningen. Behandling och förebyggande åtgärder mot tandsjukdomar
efterfrågas och ges i dag i ständigt ökad omfattning om än i alltför långsam takt.
Riksdagen beslöt 23 år senare om legitimation för tandhygienister (Prop. 1990/91:138).
Tandhygienistens arbetsfält utvidgades härigenom med ökad självständighet och ökat ansvar.
Antagandet av Alma Ata Deklarationen 1977 (1978) var en stor milstolpe i
Världshälsoorganisationens "Hälsa för alla" - rörelse. Med utgångspunkt i nämnda deklaration
diskuterar Sheiham, Maizels och Cushing (1982) behovskriterier för tandvården. De påpekar
att de vanligast förekommande metoderna för bedömning av behandlingsbehov är baserad
uteslutande på kliniska kriterier. Sheiham m fl betonar vikten av att dessa kliniska metoder
även måste inkludera beteendeveten-skapliga aspekter.
Tandvårdens definition av behov utgående från professionen måste omdefinieras, anser
Sheiham m fl, som rekommenderar den utökning av behovskriterier som Bradshaw (1972)
föreslår. Dessa kriterier innefattar: a) den påverkan sjukdomarna har på individ och samhälle.
b) graden av oförmåga som dålig hälsa medför. c) upplevelser och attityder hos patienterna
själva till dålig hälsa. d) det sociala ursprunget till många sjukdomar. Sheiham m fl vill med
eftertryck uppmana till att skifta från enbart mekaniska till att också inkludera
beteendevetenskapliga aspekter på behandling, och till utveckling av en hälsoorienterad
modell av vård framför den sjukdomsmodell som hittills dominerat tandvården (Sheiham m fl
1982).
Den tandvård, som tidigare till övervägande del bedrevs, och som genom den organiserade
barn- och ungdomstandvården fick stor prioritet, var att åtgärda kariessjukdomen. Det var
främst reparativ, teknisk vård. Tandläkarutbildningen var starkt medicinsk-teknologiskt
inriktad och på att ersätta förlorade tänder. Före 1979, då tandläkarutbildningen inriktades
något mer på åtgärder för att förebygga tandsjukdomar, utgjorde vid Tandläkarhögskolan i
Malmö undervisningen av den andra stora tandsjukdomen, parodontit, endast ca 13 procent
jämfört med de medicinsk-teknologiska ämnena. 1979 skedde en mindre ökning av
undervisning i parodontologi jämfört med de medicinsk-teknologiska. (Rosenlind 2000).
Knappt 20 år efter tandvårdsreformen 1993, utfördes ungefär hälften av all tandvård inom
folktandvården, varav ungefär 35 procent utgjordes av tandvård för vuxna. Tandvårdsansvaret
för patienter vid vårdinrättningar, vissa handikappgrupper, äldre och invandrare åvilade
folktandvården (Prop. 1984/85:79). Förslaget till tandvårdsutredningen (Prop. 1997/98:112).
förorda folkhälsoarbete, omvårdnadsaspekter, uppföljning och utvärdering av
tandvårdsverksamheten. Dessa förslag innebär en viss utökning av tandhygienistens
kompetensområde och arbetsuppgifter. Behandling av tandhygienist föreslås bli ansluten till
lagen om allmän försäkring (SFS 1962:381), vilket ger tandhygienisten självständighet i sitt
yrkesutövande.

3. Tandvårdslag
Ny tandvårdslag trädde i kraft 1 januari 1986 efter riksdagsbeslut 14 mars 1985 (SFS
1985:125). Lagen ger landstingen ansvar för den tandvård som bedrivs, såväl privat som

offentlig. Landstingskommunerna ges ett planeringsansvar och skall enligt 8 § planera
tandvård med utgångspunkt i befolkningens behov av tandvård. Detta innebär en skyldighet
att tillförsäkra alla en god tandvård på lika villkor, med särskild vikt lagd vid förebyggande
åtgärder. Förbättrad tandhälsa, framför allt hos barn och ungdom, och det förändrade
ekonomiska läget aktualiserade förändringar inom tandvården.
Vid landstingens regionala tandvårdsplanering har tandvården att utgå från tandvårdslagen,
där det föreskrivs i de inledande bestämmels:
1 § Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar
och skador i munhålan.
2 § Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika
villkor för hela befolkningen.
3 § Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god
tandvård. (Ny tandvårdslag, 1985, s 14).
God tandvård innebär att den "ska vara av god kvalitet och lägga särskild vikt vid
förebyggande åtgärder. Den ska tillgodose patientens behov av trygghet i vården och
behandlingen och vara lätt tillgänglig. Vården ska vara lätt tillgänglig och bygga på respekt
för patientens självbestämmande och integritet. Vården ska främja goda kontakter mellan
patient och tandvårdspersonal.” (Ny tandvårdslag 1985, s 5)
Vården och behandlingen skall utformas och genomföras i samråd med patienten, som skall
upplysas om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder, även alternativa, som står
till buds. Detta informationskrav innebär att patienten skall få den information som patienten
behöver och i den form som gör innebörden i och avsikten med en undersökning eller
behandling begriplig för patienten. (Ny tandvårdslag 1985, s 5).

4. Omvårdnad, helhetssyn och kvalitet
De pedagogiska, psykologiska och sociala tankar som framträtt, främst i olika styrdokument
för tandvården, utvecklades under århundradets sista decennium. Begreppet omvårdnad
började tränga igenom inom tandvården. "Omvårdnad innebär att tillgodose allmänmänskliga
och personliga behov och därvid tillvarata individens egna resurser för att bevara eller
återvinna optimal hälsa liksom att tillgodose behov av vård i livets slutskede. Omvårdnad
sammanfaller delvis med och utgör ett komplement till medicinsk vård, beaktande såväl
psykiska som sociala och kulturella aspekter." (MFR 1993, s 7)
De för befolkningen lagstadgade rättigheterna ger inriktningen för landstingens
omvårdnadsarbete inom hälso- och sjukvård, likaväl som inom tandvård. Enskilda landstings
verksamhetsplan fastslog som över-gripande mål "att utveckla kvaliteten på vården och
omvårdnaden i syfte att ge en helhetssyn på patienten samt tillvarata patientens egna
resurser" (MLL Omvårdnadspolicy 1992 30 §, s 7)
Helhetssyn på individen innebär bland annat en öppen dialog med patienten, ett aktivt
lyssnande och att det ges god information. Patientens behov och önskningar kan härigenom
bli kända och patienten kan aktivt medverka med egna resurser. Utifrån denna bakgrund

åläggs det landstinget och dess personal att arbeta utifrån "individens egna resurser så att
han/hon efter sin förmåga kan påverka omvårdnaden och själv tillåtas att ta ansvar för sin
hälsa och sitt till-frisknande" (MLL Omvårdnadspolicy 1992 30 §, s 7)
Sverige har, som nationell standard, antagit The International Organization for
Standardisation, ISO, som definierar kvalitet med "Alla sammantagna egenskaper hos ett
objekt eller en företeelse (1.1) som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och
underförstådda behov" (ISO 1994 8402:2.1, s 14).
Ett kvalitativt bra resultat påverkas av organisationens struktur och process. En god kvalitet
på vård och omvårdnad förutsätter att omvårdnadsfrågorna, kvalitet och vårdutveckling har en
central roll i de olika enheternas organisation.
Kvalitetssäkring har aktualiserats för att mäta och utvärdera vad som görs i förhållande till
mål och kriterier med syfte att förbättra och utveckla. ISO definierar kvalitetssäkring som
"Alla inom ramen för ett kvalitetssystem (3.6) planerade och systematiska aktiviteter,
presenterade i nödvändig utsträckning, som skapar tillräcklig tilltro till att ett objekt (1.1)
kommer att uppfylla kvalitetskrav (2.3)." (ISO 1994 8402:3.5, s 23)
Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården (SOSFS 1996:24) ställer krav på att det skall finnas
ändamålsenliga kvalitetssystem i all hälso- och sjukvård för planering, utförande, uppföljning
och utveckling av kvaliteten i verksamheten. Föreskrifterna ställer även specifika krav på
kvalitetssystemen (Folkhälsoarbetets utveckling i Sverige Ds 1997:62, s 224).
Bestämmelser om kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling i tandvården (SFS 16 §, 1985:125)
förtydligas 1997. "Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fort-löpande utvecklas
och säkras" (Folkhälsoarbetets utveckling i Sverige Ds 1997:62, s 225). Socialstyrelsen
bevakar att tandvården har ändamålenliga kvalitetssystem för att förverkliga policy och
strategier. För ändamålet har Landstingsförbundet utarbetat en QUL-utmärkelse, som baseras
på kriterier för TQM enligt Utmärkelsen Svensk Kvalitet. För organisationsgranskning har
OG utarbetats (Folkhälsoarbetets utveckling i Sverige Ds 1997:62, s 226).

5. Förbättrad tandhälsa, fördyrade kostnader
1900-talets två sista decennium utmärks av barns och ungdomars förbättrade tandhälsa. År
1986 uppnådde Sverige målet som WHO satt upp för år 2000, nämligen att 12-åringar i
genomsnitt högst ska ha tre karierade eller fyllda tänder (SoS-rapport 1994:9).
Vid de i början på 1990-talet, oftast med 16-månaders intervaller, återkommande
undersökningarna inom den organiserade vården, hade ca 70 procent av alla barn och
ungdomar inte behov av tandläkarbehandling för reparativ vård. Däremot visar den kliniska
vardagen behov av tandhygienistbehandling för borttagande av tandsten, liksom förebyggande
vård av tandköttsinflammation, som fortfarande är frekvent bland ungdomar.
Vuxentandvården domineras fortfarande av lagningar och tandersättningar, ofta i form av
implantat, och vårdbehovet anses vara omfattande. Detta är förenat med stora kostnader både
för den enskilda människan och för samhället. Att öka tandvårdens ekonomiska resurser för
att reparera bort vårdbehovet är sannolikt en omöjlighet. Den odontologiska paradoxen, dvs

att tandvård föder behov av mer tandvård, är omvittnad. Satsningen måste istället göras på att
förebygga tandsjukdom (Sundberg 1982, s 81).
Riksförsäkringsverket påtalade 1993 det faktum att trots den starkt förbättrade munhälsan
minskade inte kostnaderna. Tvärtom, jämförbara siffror för 1974, då den allmänna
tandvårdsförsäkringen infördes, och för 1991 ökade kostnaderna med 730 procent. Detta kan
jämföras med konsumentprisindex som under samma tidsperiod steg med cirka 400 procent.
Riksförsäkringsverket konstaterar att befolkningen konsumerar ungefär dubbelt så mycket
tandvård 1991 som 1974 (RFV 1993).

6. Pedagogik som forskningsinstrument
Odontologisk forskning om människors tandhälsa har haft fokus på vanor, attityder och
livsstil i förhållande till tandvård, tandstatus och kostnader. I ringa omfattning har betydelsen
av den vårdsökandes kunskap vad gäller munhälsa studerats.
De gjorda tekniska och biomedicinska framstegen har varit otillräckliga för att åstadkomma
den goda munhälsa som eftersträvas för landets befolkning. Håkansson visar redan 1978 att
ekonomisk stimulans är otillräckligt för att påverka i riktning mot förebyggande åtgärder och
att det snarare är ett pedagogiskt-kommunikativt problem (Håkansson 1978).
Efter tandhygienisternas inträde i tandvården 1968, och i takt med samhällets förändrade syn i
riktning mot förebyggande åtgärder och behandling, har munhälsofrämjande arbete sakteligen
utökats. Globala, nationella, regionala och lokala deklarationer, lagar och rapporter, baserade
på vetenskapliga studier, utgör på samma gång stöd för och krav på att inom vård och
behandling prioritera förebyggande åtgärder (Socialstyrelsen 2010).
Vård och behandling i syfte att förebygga munsjukdomar innebär att möjliggöra för den
vårdsökande att förstå sin sjukdomssituation och att se samband med sättet att förhålla sig till
hälsa. I kommunikationen mellan vårdsökande och vårdgivare skulle omvänt förfaringssätt
vara till fördel, det vill säga att de vårdsökande uppmuntras att ställa frågor och att
vårdgivaren svarar (Rosenlind 2000).
Samhällets hälsopolitiska mål är att med hälsoupplysning skapa hälsosamma identiteter.
Hälsoupplysning är både individualiserande, det vill säga att den enskilda människan måste ta
ansvar för sin hälsa och ändra sina vanor och sitt levnadssätt, och totaliserande, det vill säga,
den vänder sig till hela eller grupper av befolkningen för att med planering och genomförande
av åtgärder förbättra folkhälsan och reducera vårdkostnaderna.
Forskningsresultat visar att biomedicinsk/ teknisk behandling är otillräcklig. För att
åstadkomma förbättrad munhälsa, tillfredsställa människors uttrykta kunskapsbehov för
delaktighet i vård- och behandlingssituationen och för ansvarstagande för den egna
munhälsan, och för uppfyllandet av lagar och föreskrifter krävs holistiskt tänkande. Holistiskt
tänkesätt innebär med nödvändighet implementering av humanistisk- och
samhällsvetenskaplig forskning och kunskap.
Vårdsökandes subjektiva upplevelse av sin sjukdom behöver få större uppmärksamhet.
Traditionell information och undervisning i vård- och behandlingssituationen bedrivs i
enlighet med en förmedlingsorienterad pedagogik utan hänsynstagande till behov av en

samarbetande relation. Tänkande och handlande grundat på pedagogiskt kunnande och
färdighet leder till förbättrat vårdresultat och ökad livskvalitet. Preventiv vård är
kostnadseffektivt både för vårdsökande och för samhället (Rosenlind 2000).
Genom lärande kan förhållningssätt till hälsa och sjukdom förändras hos både de som söker
vård och hos de som vårdar. För att nå resultat med förebyggande åtgärder och
hälsoupplysning, till enskilda personer och till grupper av befolkningen, är det en
förutsättning att budskapets innebörd förstås och leder till förändring i riktning mot hälsa.
Detta kommunikativa problem innebär att utgångspunkten måste tas i mot-tagarens subjektiva
uppfattning av hälsa och sjukdom, och den lärandes tänkande och förhållningssätt, grundade
på erfarenhet och uppfattning av sin hälsosituation och av vård och behandling (Rosenlind
2000).
Vilka insatser krävs för optimal munhälsa och acceptabel vårdskostnad och vad påverkar till
att en del personer behåller sin munhälsa medan andra återkommer med ständigt nya recidiv?
Pedagogisk forskning har tidigare lyst med sin frånvaro inom tandvården. För att söka svar på
vuxnas uppfattning av tandvård är kontextuell analys en verksam metod. Kontextuell analys
utgår från fenomenets helhet.
Med fenomenografisk ansats genomfördes studien Vuxnas tänkande om och förhållningssätt
till munhälsa (Rosenlind 2000). Studien syftar till att undersöka och beskriva vuxna
människors subjektiva tänkande om och förhållningssätt till tandvård för att belysa faktorer
som bidrar till, eller utgör hinder, för förändring av handlingsberedskapen i riktning mot
munhälsa.
Djupintervju genomfördes bland 72 vuxna personer fördelade på två olika grupper. En grupp
valdes bland befolkningen och en grupp bland patienter som två år tidigare blivit behandlade
för grav parodontit (minst 6 mm djup tandköttsficka), och utan att nya recidiv uppkommit.
Studien visar den enskilda personens behov av och vilja till lärande om munhälsa, de vill lära
sig betingelserna för munhälsa men vet inte alltid hur de kan nå denna kunskap. Besvikelse
inträder när behövlig och förväntad information inte erhålles vid besök hos tandläkare.
Tandvårdens möjligheter att förmedla munhälsokunskap har visat begränsning.
Förändring av livssituation, av kroppshälsa och av matvanor påverkar förutsättningar för
munhälsan. Lärande om betingelserna för munhälsa kan således ses som en livslång process.
Kunskapen måste kommuniceras på det varierande sätt olika människor har möjlighet att
förstå den på, att förstå innebörden av budskapet. Hinder av olika slag bör undanröjas. Vuxna
människors uppfattning av tandvård utgår från den kunskap, genom lärandet, de besitter och
som är avgörande för ansvarstagande och deltagande för den munhälsa som eftersträvas.
Ansvar är i sin tur avgörande för att behövlig kunskap införskaffas och att kunnande utvecklas
så att munhälsa kan bevaras och/eller uppnås. De tre delarna kunskap/lärande, ansvar och
deltagande vad gäller munhälsa bildar den helhet som uppfattning av tandvård utgör och som
utvecklas av den tänkande och handlande människan i samverkan med samhället och den
kultur i vilken hon/han är uppväxt och lever i (Rosenlind 2000).

7. Folkhälsopedagogik och psykologi
Definitioner av hälsobegreppet vilar på filosofiska antaganden om vad det innebär att vara
människa. Hälsa som begrepp kan härledas långt tillbaka i tiden. I fornsvenskan användes
"haelsa", "hel", "hael" för att beteckna en helhet av friskhet, sundhet och välbefinnande.
1946 fastslog Världshälsoorganisationen, WHO, den definition av hälsa som anknyter till FNdeklarationen om mänskliga rättigheter och som haft stor betydelse för utvecklingen av
samhällets syn på hälsa och hälsoarbete.
Hälsa utifrån en hälsopedagogisk modell innebär att subjektivt må bra, att funktionellt sköta
sig själv och förverkliga vitala livsmål, att handla friskt och självständigt, och att uppleva
mening och känna tillit inför livets okända och osäkra sidor. Hälsa utifrån en livsmiljömodell
innebär balans mellan uppbyggande och nedbrytande och resistens mot skadliga inflytanden.
Folkhälsobegreppet innebär att bland mindre och större befolkningsgrupper sprida kunskap
om hälsa. WHO:s (Världshälsoorganisationens) "Hälsa för alla år 2000" (1984) fick stor
betydelse men kritiserades för alltför breda mål. De uppsatta målen har reviderats. Inför
millieskiftet antog medlemsländerna i WHO:s europaregion, däribland Sverige, utgående från
"Hälsa för alla år 2000" 21 nya hälsopolitiska mål (Hälsa 21, 1999).
"Till år 2020 skall hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper inom respektive
medlemsland minska med minst en fjärdedel genom att missgynnade gruppers hälsa förbättras
avsevärt (Hälsa 21, 1999, s 33).
"För att nå detta mål är det viktigt att personer som tillhör hälsomässigt missgynnade grupper
har en reell möjlighet att göra val med utgångspunkt från egen förståelse och egna kunskaper"
(Svederberg & Svensson 2001, s 27). Som historien visar har tillsägelse om tandborstning,
användning av tandtråd och minskning av sötsaker inte påverkat sjukdomsförekomst i
önskvärd utsträckning.
Viktigt är att den vårdsökande förstår, begriper, innebörden av budskapet för att kunna
hantera sin munhälsosituation och för att finna det meningsfullt. Antonovsky (1979, 1992)
talar om KASAM, känsla av sammanhang. Det behövs lyhördhet för vårdsökandes möjlighet
att ta till sig och förstå betingelserna för munhälsa. Därför behöver den pedagogiska praktiken
utformas för att underlätta mottagandet av munhälsobudskapet genom att utgå från den
vårdsökandes befintliga kunskap. Målet är förståelse och därmed den enskilda människans
önskan till förändring av tanke- och handlingsmönster.
Andersson (2012) anser att frågan om hälsa och sjukdom är för komplex för att endast
bedömas ur biologisk och fysiologisk synpunkt och talar för ett vidgat hälsobegrepp där
psykologiska, sociala och kulturella förhållanden bör inkluderas.

8. Blickar framöver
Att förutspå befolkningens munhälsa under det fortsatta 2000-talet är inte bara vanskligt utan
helt omöjligt. Dock finns förhoppningar att strävande efter fortsatt förbättring av munhälsan
ska fortplanta sig ännu djupare bland befolkningen. Förhoppningar som leder människan till
planering, förbättringar och tankar på hur vi alla kan ha god munhälsa, munhälsa innebärande

friska tänder och friskt tandkött i en frisk mun. Det finns ingen rimlig tanke på att tänderna
ska lämna kroppen under livet, därvidlag skiljer de sig inte från kroppens övriga delar.
1900-talets munhälsotillstånd förändras och vi ser hur det sakta, dock alltför sakta, går åt rätt
håll. Allt från enskilda människors tankar och värderingar, över vetenskapliga studier till lagar
och förordningar tydliggör behovet av förändring.
2008 infördes nytt inrapporteringssystem och uppgifterna från Socialstyrelsens
Tandhälsoregister är ofullständiga och sannolikt ofta över- respektive underdimensionerade.
Exempelvis är de 95 000 som får vård inom LSS (1993:387) ej medräknade. De här nedan
nämnda uppgifterna är därför inte direkt jämförbara med de sjukdoms- och
behandlingsresultat som tidigare nämnts (Socialstyrelsen 2013).
Bland undersökta 12-åringar kan glädjande nog ses en förbättring av munhälsan. 63 procent
var kariesfria år 2010 och året därpå, 2011, var 65 procent av 12-åringar kariesfria.
Endast 6,6 procent av de vuxna som behandlats för karies erhöll även preventiv behandling.
Denna låga siffra indikerar fortsatt dominans av reparativ behandling.
73 procent av vuxna blev 2011 behandlade för sekundärkaries (karies i anslutning till tidigare
utförd fylning eller krona).
10 procent av vuxna erhöll behandling på grund av parodontit. Vuxna som fick en eller två
tänder extraherade på grund av parodontit utgjorde cirka 27 procent av alla som fick någon
tand extraherad 2011. I SBU-rapporten redovisas att uppskattningsvis 30 till 35 procent av
alla tandförluster orsakas av parodontit.
63 800 implantatskruvar installerades 2011 (procenttal saknas) hos 24 000 vuxna som fick
ersättning via statligt tandvårdsstöd. 2001 avlägsnades 622 implantat som inte integrerat i
käkbenet och 424 åtgärder gjordes för att ta bort ett eller flera implantat (Socialstyrelsen
2013).

9. Möjligheter och hinder
Vi ser möjligheter och vi vet att hinder uppstår. Vad är realistiskt att förvänta om
befolkningens munhälsa? Befintliga fyllningar och tandersättningar kommer de närmaste
decennierna att kräva fortsatta tandvårdsåtgärder och kostnader. Viktigt är att tandvården
följer Tandvårdslagen och gällande föreskrifter.
Insikten om betingelserna för bevarande av munhälsa fördjupas och breder ut sig ytterligare.
Munnen är självklart integrerad i kroppen och sköts med holistiskt värderande och tänkesätt.
Hygienen utförs för att hålla sjukdomsalstrande bakterier på avstånd och inte beroende på
vårdgivarens tillsägelse. Kosthållningen sker med ökad hänsyn till hälsoaspekter. Den
enskilda människans delaktighet och ansvarstagande leder till självbestämmande över vården
av den egna munnen. Odontologisk humaniora utvecklas och underlättar kontakten med
vårdsökande.
Våra barnbarn socialiseras in i och växer upp i den sociala, kulturella och ekonomiska kontext
barnbarnet är en del av. Hygien och kost baseras på kunskap om betingelserna för munhälsa.

Barnbarnen uppfattar det helt naturligt att själv vara aktiv och ta ansvar för vården av sin egen
munhälsa. För tandstensborttagning och vid oförutsedda förändringar i levnadsförhållande,
som fysiska och/eller psykiska sjuk-domar och olyckshändelser, kontaktas tandvården och då
i första hand tandhygienist. Varierande förutsättningar finns alltjämt och måste
uppmärksammas för satsning på missgynnande grupper. Tandvårdsskräck och höga
tandvårdskostnader för den enskilda individen och för samhället hör 1900-talet till. Stärkt
självtillit, energi, tid och pengar används nu istället till lärande av ny kunskap för att utveckla
vår tankeverksamhet, våra relationer och vårt samhälle.
Är detta en utopi, detta som är Tandvårdslagens mål? Hinder hör till bilden och är många
gånger svårhanterbara. Globala händelser som ofred, katastrofer och epidemier är riskfaktorer,
liksom ekonomiska och politiska händelser. Med ökad kunskap och ökad insikt ökar
möjligheterna att hantera oväntade situationer på ett för munhälsan gynnsamt sätt.
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Abstract
The aim of the study is to examine the urban tourism from a Swedish perspective. The study focused
on the tourist system and tried to find out how it operates in the present and how it will change in the
future. Furthermore, the study wanted to get an understanding for tourists’ expectations and how it
will develop. If there will be a change within the tourist system, will tourist companies be prepared for
new trends? How does the tourist industry, in Sweden, use the concept 'urban tourism'? How will
tourists and the tourist industries manage the transition for the future?

1. Introduction
Urban tourism is a specific area of tourism, which is changing concerning the services, the different
expectations of the tourist, and how inhabitants of the city get involved.
Tourism is one of the largest and most dynamic industries of the world, with significant multiplier
effects on economic activity. Since a long time cities have tried to offer attractions in order to entertain
visitors and attract holidaymaker as well as business and conference tourists, which has a double
impact. On the one hand, urban areas take economic benefits and tourism can create a new image of
the city and new jobs in the area as well. Cities have to offer wide range attractions to satisfy tourism
expectations (activities and leisure facilities). Restaurants and hotels play an important role in urban
city industry because of the tourists needs to eat, sleep, etc… On the other hand, there are bad impacts
as well. Tourism might not generate more crime and prostitution in the city but it can be a side effect.
We can observe arising prices in these cities while salaries are not changing; contamination or
pollution have also increased.
Thanks to development of the technology, tourism has increased in the whole world. Nowadays, every
tourist company (travel agency, airlines, hotels, etc) depends on computers and communication
technologies, which are indispensable. We can find a lot of information about cities, airlines, hotels, in
an easy and quick way on the Internet from our own homes or offices. Tourists need to know about
their destination and about information in prices, bookings, and dates of flights, just to mention some
examples.

Tourists have lots of motives to travel, as can be seen in these pages; people need to cover
their leisure time in different ways. So you can say that both the tourist and the tourist
industry will be in a phase of transition at the moment.

2. Urban Tourism – a theoretical framework

2.1 Definition of urban tourism
For a long time, tourism was associated with urban residents going to the countryside or the seaside
for a holiday or an excursion. The interest in the concept urban tourism began in the 1980s, when it
became obvious that many cities developed into important destinations. Business travel and city trips
have always been present, but the leisure motives have become more important, and the number of
urban tourists has increased considerably.
Large cites have always attracted visitors but until recently, with the exception of capital cities like
London and Paris, the tourist industry has not been perceived as a significant one, nor have these cities
been classified as tourist centres. With a large population, facilities such as museums, shops, theatres
and sports have been developed to a high standard for local people, and these would have drawn
visitors from at least the wider region. City councils have certainly advertised these amenities to nonlocals for many decades, but little time or finance were put into this effort or into developing the
resource base for tourism.
The explanation of the delay of interest in urban tourism is, to a certain extent, neglect in urban studies
to assess the importance of leisure recreation and tourism in an urban environment. Other reasons are
lack of understanding of the urban tourism system, difficulties in separating this from non-tourism
functions in urban activities etc.
Now, research into new methods to identify the role of tourism and tourists in the urban environments
is in progress and is the objective of many comparative studies.
Seeing the high potentials of urban tourism and the wide range of facilities, which benefit from such
earnings, many cities are now exploring the possibilities of developing tourism as
a stimulation and diversification for the urban economy. This has become a key instrument in many
urban revitalization projects, in urban waterfront development plans, in the upgrading of cultural
activities (festivals, events), in the conservation of historical heritage and even an incentive to redesign
urban shopping areas. The success of the urban product mixture has even led to a stage of saturation in
the product life cycle of several historic cities. That is why the issue of carrying capacity and
sustainable development are becoming more and more important and major in urban management
policy.
The combination of sustainable development in which the physical and social impacts of tourism can
be monitored, and the economic benefits optimised, requires a new approach in urban planning. A
strategic marketing and management policy, and a better understanding of the touristic experiences of
a high quality in the urban environment are needed.

2.2 Motives
Travelling to big cities is more common today, also easier mostly because of the good connections and
the developed infrastructure. People often travel to larger cities for a couple of days or make a
weekend trip because the cities can be easily reached. The two main reasons why people travel to
cities is either because of business or because of pleasure. Urban areas take economic benefit from
tourists in the form of tax revenues and higher turnover of the firms. Urban tourism has increased
because of changing consumer tastes, demographics and household structure; especially because of the

amount of dinks (double income, no kids). The ageing of the population has also been one of the
reasons why urban tourism has increased during the last decade. Because of the increase of income
and more leisure time in terms of paid holidays, people started discovering different countries and
places. Concerning transport, the development of technology such as aircraft and cars (mass car
ownership) let tourism become one of the most important industries. Governments and private
companies saw the economic advantage of tourism and filled the gap in the market by destination
marketing. Another point was the improvement of education and also the popularity of receiving
information about destinations and attractions through media. People are also looking for educational
components like heritage and cultural tourism, a demand that can be fulfilled in a city.2
According to Cohen there has been some contemporary studies done about the tourist experience.3 On
the one side we have the tourist who is searching for some kind of an extension of an alienated world,
the experience is essentially spurious and superficial. On the other side we will find the kind of tourist
who is trying to escape from an alienated world. It’s commonly said that tourists are “travellers for
pleasure”, even though it is a sufficient view for some purposes; Cohen argues that it is also a very
superficial view of the tourist. Finally Cohen argues that neither of these views is universally valid,
though each has contributed valuable insights into the motives, behaviour and experiences of some
tourists. We are all different kind of people, which also means that we desire different modes of
touristic experiences. Therefore there is no such thing as “the tourist type”. Cohen is talking about five
main modes of touristic experiences. First he mentions the recreational mode, a person who wants
some kind of entertainment in the form of cinema, theatre or television; he will be endowed with
general sense of well-being. Secondly we have the diversionary mode, a person who tries to escape
from the boredom and meaninglessness of routine, everyday existence. The experiential mode is a
person who looks for meaning in the life of others. The experimental mode is characteristic of people
who engage in a quest for an alternative life. He mentions the younger, post-modern travellers as an
example, youngsters who for example taste life in farming communities. Tourists who try to go native
and to become, for example, Pacific Islanders, characterize the final mode -the existential mode -. We
have now described five modes of tourist experience where the first one is the most superficial,
motivated by the desire for mere pleasure. The final one, on the other hand, is the most profound and
the one motivated by the quest for meaning. In spite of this separation it is possible for any individual
tourist to experience several modes on a single trip. As a conclusion Cohen claims that “the various
modes of touristic experiences differ in the ease of their realization; generally speaking, the more the
profound the mode of the experience, the harder it becomes to realize it”.4

2.2.1 Different approaches to grouping the reasons for travelling
Based on the need hierarchy from Maslow, Beard and Ragheb argue that four motives determine
satisfaction to be gained from leisure pursuits. These are:
1. The intellectual components, which assess the extent to which individuals are motivated to engage
in leisure activities, for e.g. mental activities such as learning, exploring, discovering, thought or
imaging.
2. The social component, which assess the extent to which individuals engage in leisure activities for
social reasons. This component includes two basic needs: the needs for friendship and
interpersonal relationships, and the need for the esteem of others.
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3. The competence-mastery components assess the extent to which individuals engage in leisure
activities in order to achieve, master, challenge and compete. The activities are usually physical in
nature.
4. The stimulus-avoidance components of leisure motivations assess the drive to escape and get away
from over-stimulating. It is the need for some individuals to avoid social contacts, to seek solitude
and calm conditions; and for others it is to seek to rest and to unwind themselves.5
Another approach to grouping reasons for visiting different places is presented by Swarbrooke, 1995.
According to him motivating factors in tourism can be split into two groups, namely those that
motivate a person to take a holiday, and those that motivate a person to take a particular holiday to a
specific destination at particular time.
For leisure time motivations could be:
1. Cultural, for instance sightseeing or experiencing new cultures. The motivations of the special
interest market were provided in the research of Crompton (1979, p. 419) who, in a study of
tourist motivations argued, “that many respondents did not receive socio-psychological
satisfaction, but received almost exclusively cultural benefits. Two primary cultural motives were
expressed. They were novelty and education”.
2. Status, for instance exclusivity, fashion ability or ostentations spending opportunities. Shopping is
one of the main motivations from urban tourism. People want to do something extravagantly.
3. Personal development, for instance increased knowledge or learning a new skill. Cultural,
educational, and historical travel motivations are one of the main motivations for urban tourism.
(B. Weiler, 1992) Modern educated persons must learn, even when on holiday, and thus wander
from one cultural experience to another (C.H. Law, 1993). Historic cities attract people a great
deal, e.g. Florence, Venice or small cities like York in England. Some people’s motivation is just
want to feel visited famous places or could go in contact with world history.
4. Personal, for instance visiting friends and relatives, or a main motivation for the young people is
to make new friends or find a new partner.
5. Emotional, for instance nostalgia, romance and fantasy, is for a lot of people a way to escape from
normal routine of life.
6. Physical, for instance relaxation (wellness). Good health and healthy lifestyle are increasingly in
vogue. Another physical motivation is sex, which includes the normal sex-activities and in a small
ranges the prostitution.
Tourist may well have more than one motivator at any one time. Different types of tourism products
are associated with different motivating factors. For example are museum visits generally stimulated
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by different motivation factors, such as novelty, discovery, uniqueness and education. A visit to an art
gallery can be associated with emotion, beauty, authenticity and exclusiveness. 6

2.2.2 Push and pull factors
The literature about tourism often conceptualises tourist motives in terms of push and pull factors.
Both factors can be interpreted as affecting travel and directing tourists in their selection of
destinations.7
Push factors are mainly concerned with the stage of economic development in the generating area and
will include such factors as levels of affluence, mobility and holiday entitlement.8 The everyday
environment and its physical, mental and cultural features are examined in the context of push factors,
as are the individual and societal structures that create a need to get away from home. Human needs
are seen as the fundamental grounds for understanding tourism and the tourists. The different needs
can be arranged hierarchically, with physiological needs at the lowest level, needs for safety, sociality
(love) and esteem above them, and finally, at the top, the need for self actualisation.9
Pull factors include accessibility and the attractions and amenities of the destination area. The relative
cost of the visit is also important, as are the marketing and promotion of the receiving area.10

2.2.3 Business vs. pleasure travels
When it comes to business travelling it can be about visiting the main office or the head quarter of the
firm. It could also be about larger conferences which business travellers take part in. International
conferences could be a great benefit for the host city during the conference because delegates spend
money on other facilities such as restaurants, accommodation and transportation systems. According
to Smith, see C Law, business travellers on average spend 2, 5 times more money during their stay
than “normal” visitors. The larger the organization is, and the wider the area from which it draws
people, and the longer the conference is, the more likely the delegates have to overnight and use
services like those we mentioned above.11 Exhibitions and fairs can also be considered as business
travelling if the travellers are going to represent their company at those happenings. Conferences,
exhibitions and fairs can be held throughout the year and it is usual that the exhibition and fair
becomes a tradition and are held in the same city every year.
Pleasure travelling to cities can be divided into primary and secondary elements, which attract
travellers. Primary elements are further divided into two smaller categories, activity place and leisure
setting. Activity place consists of cultural facilities (like museums, theatres and different kinds of art
festivals), entertainment facilities (like amusement parks, zoos and aquariums), events and festivities
(like sport events, different kind of bigger concert, happenings and festivals), and finally exhibitions
and craftworks. When it comes to the leisure setting we have the physical setting, which consists of
the historical pattern, monuments, art objects, parks and green spaces, waterfronts, canals and
6
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harbours. The other part of the leisure setting is the social or cultural characteristics, which for
example includes liveliness of the place, language, local customs, folklore and also the way of life.
The secondary elements, which are attracting travellers to urban areas, are catering and
accommodation facilities, shopping facilities and markets. There are also some conditional elements
that influence the traveller: accessibility, parking facilities and touristic infrastructure such as
information bureau, signposts and guides.12

2.2.4 Tourist suppliers
The tourist industry can be described as shown in the figure. Accommodations include all forms of lodging
and all types of food and beverage services. Shopping encompasses any form of retail purchase such as souvenirs,
arts and crafts, clothing, groceries and others.13
Attractions are the raison d’être for tourism; they generate the visit, give rise to excursion circuits, and create
an industry of their own. Peters (1969) has classified attractions into cultural (museums, historic buildings),
traditions (music, folklore), scenic (wildlife, national parks) and others (health resorts, etc.).14 Transportation
includes all forms: by land, air or water.
Figure 1. Tourist suppliers and activities (modified from McIntosh & Goeldner).

TRANSPORTATIO
N

ACCOMMODATION
Camp

Ship

Hotel – Motel

SHOPPING & OTHER ACTIVITIES
Gift & Souvenir Shop

Recreational Activities

Arts & Craft Shop

Attraction Visits Indigenous Market
Visiting friends & Relatives

Roadside Market

Business - Conventions

Base of Natural, Built & Cultural Resources
A theory of Middleton says that a designed permanent resource is controlled and managed for the
enjoyment, amusement, entertainment, and education for the visiting public.15
In general, it is better to talk about "visitor attractions" rather than "tourist attractions" because many
attractions are visited as much by the residents of an area as by its tourists.
There are a number of ways of classifying attractions based on different variables such as16:
12

The built environment (industrial archaeology, historical monuments, museums, folkway customs,
political and religious attractions, architecture and shopping centres)
Cultural activities (festivals, arts, handicrafts, music and dance, native life and customs, language)
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Politics
Climate
Scenery (landforms, waters, vegetation)
Wild life (observation, hunting, fishing)
Outdoor recreation and sports (participation, hallmark events)
Entertainment (theme and amusement parks, cinemas, theatres, nightlife, cuisine, gambling,
world’s fairs)
Health and spas

The entire tourism industry rests on a base of natural resources. Such a base must be wholesome and attractive,
preferably possessing unusual natural beauty and appeal to vacationers. These natural resources must be adequate
in dimension to avoid crowding and free from natural disasters such as earthquakes.17

Swarbrooke splits attractions into four main types
Table 1. The four categories of attractions, Swarbrooke, 1995.

Natural
Man-made but not originally designed
primarily to attract
visitors

Beaches, caves, rock faces, rivers and lakes, forests, wildlife flora and fauna
Cathedrals and churches, stately homes and historic houses,
archaeological sites and ancient monuments, historic gardens,
industrial archaeology sites, steam railways, reservoirs

Man-made and purpose-built to attract
tourists

Amusement parks, theme parks, open air museums, heritage
centres, country parks, marinas, exhibition centres, garden
centres, craft centres, factory tours and shops, working farms
open to the public, safari parks, entertainment complexes,
casinos, health spas, leisure centres, picnic sites, museums
and galleries, leisure retail complexes, waterfront
developments

Special events

Sporting events - watching and participating, arts festivals,
markets and fairs, traditional customs and folklore events,
historical anniversaries, religious events

On the supply side, developers, promoters and managers of the urban tourism product and cultural
amenities are now facing a major challenge to market urban cultural products. When it comes to the
tourist there is still a lack of empirical knowledge of the actual pull factors and the visitors’
appreciation of the urban tourist opportunity spectrum. It is often taken for granted that “cultural
tourists” are interested in the wide range of cultural heritage, which a city has to offer, and this
includes a visit to the local museum.
Urban areas are usually characterized by a high concentration of theatres, concert halls and of the art
performed in them such as drama, comedy plays, musicals, classical music, opera and the ballet, which
are regarded as a tourist product of many cities. Urban areas thanks to their resources have a
comparative advantage, which may be used to increase the benefits of the wider urban economy by
giving tourists the opportunity to spend their money on a large variety of entertainments. The
availability of live performances is widespread but not universal, and some consumers may need to
17
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travel and become tourists in order to experience the product. Many tourists visiting cities are
motivated by the opportunity to attend musicals and plays and by doing so they contribute to urban
renewal. Performing arts tourism is evaluated in economic terms: expenditure, income and
employment generated, which are especially important for urban areas, however it is difficult to
determine its actual impact. Visits to theatres and concerts are not generally perceived as a holiday
attraction or activity, but since tourists are visiting theatres etc. during their vacation it should be
mentioned.18

2.2.5. Attraction development
Attractions have been developed differently in every country, reflecting the level of economic
development, the distribution of wealth and transport systems. Another important role play natural
environment, built heritage and national culture.19
Stage 1 The Single Attraction
Stage 2 The Embryonic Destination

Services

Stage 3 The Developed Single
Market Destination

Newer attractions designed
to appeal to the same market

Stage 4 The Diversified Destination

New attractions designed to attract
new markets to the destination
Figure 2. The Development and Management of Visitor Attractions. (Swarbrooke J, 1995, Figure 2.1, p. 19)

The figure shows an idealised model of the development of destinations.
It relates to physical attractions such as Niagara Falls (USA) or Stone Henge (GB).
First there was the single attraction, which grew into a destination with different services
(accommodations, restaurants, shops etc). In the third stage newer attractions, based on the same
market, were designed. In the last step the destination becomes diversified, also new markets are
developing.
In a simple way, attractions can be seen as a destination that pulls or entices a person to it.20
18
19
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Walsh-Heron and Stevens (1990) is of the opinion that visitor attractions do things like:
1. Sets out to attract visitors / day visitors from resident or tourist populations, and is managed
accordingly.
2. Provides a fun and pleasurable experience and an enjoyable way for customers to spend their
leisure time.
3. Is developed to realise this potential.
4. Is managed as an attraction, providing satisfaction to its customers.
5. Provides an appropriate level of facilities and services to meet and cater to the demand, needs, and
interests of its visitors.
May or may not charge an admission for entry.21

2.2.6 Suppliers of primary elements
Museums

Museums have been defined as a permanent establishment administered in the public interest with a
view to conserve study, exploit by various means, and basically to exhibit for the pleasure and
education of the public objects of cultural value.
Museums appear to have real potential to attract tourists to cities. Nearly half of a total number of
museum visits in for example the Netherlands is part of a day trip during which the visit to the
museum is mentioned as the main activity (CBS 1994). “Visiting” a museum as a means to reach a
higher quality of life is a central association in the actual perception of many urban tourists. Therefore,
in urban promotion activities, it is important to emphasize this association, and to reveal the
opportunities 22
Museums must increasingly justify themselves since public funds will be forthcoming only if
museums are seen to be attracting large numbers of visitors, performing an educational role and being
a part of the life of the community, which may include being a significant part of the tourism resource
base. Increasingly, many museums have been forced to charge for entry, and to win patrons they must
show that they have an appealing product. Additionally, to gain the finance they need, many museums
have resorted to commercial sponsorship, and once again this will be a forthcoming only if the
sponsors can see a large number of visitors. Museums may be administered by the state, by local
authorities, by a non-profit-making trust a by a private company. National museums and art galleries
tend to be among the largest in the world, benefiting from financing, arising from a feeling that they
must match the status (or desired) status of the country, from private donations. Museums continue to
be provided for traditional reasons, to conserved materials and have to an educational role, but in
addition museums may be built to make a statements about the importance and role of culture, to
express confidence in the future of a place, and to be part of the tourism resource base. While local
government owned museums has increased in number, there has also been a growth of private and
independent museums. Private museums may either be run for profit, or be linked to a commercial
organization but not necessarily run for profit, as with company museums. Independence museums
may be organized by a non- profit-making trust, established to further a particular interest, such as the
preservation of an historic site. A final category that may be mentioned is the private commercial
20
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venture, although these are rarely museums in the strict sense. They are usually large, will finance,
strongly marketed and often strategically located.
Mega events

“Mega tourist events otherwise referred to as hallmark or special events are major fairs, festivals,
expositions, cultural, and sporting events which are held on either a regular or a one-off basis.”23
Ritchie distinguish seven different hallmark events, like world fairs or expositions, unique carnivals
and festivals, major sports events, significant cultural and religious events, historical milestones,
classical commercial and agricultural events and major political personage events.24
Many cities use this strategy of mega events to protect the labour market from the effect of
seasonality, which seems to be a very good reason for hosting a special event. Other reasons for
implementing this solution are: attracting people into the area, creation of media attention and to
profile the area, add animation and life to existing attraction encourage repeat visits and assist
regeneration.25 Worth of mentioning is the role of television in creating a vision of mega event, which
helps to create a special atmosphere of excitement in audience and is the best way of convincing
more people that this is something in what they should take part, unless they want to loose something
special and unique.
Large cities in order to meet the demand for entertainment of their inhabitants as well as to attract
visitors from neighbourhoods have developed major sport facilities and became home base for
prestigious teams. It is estimated that approximately 5-10 per cent of spectators of ordinary games
decide to stay overnight, however when it comes to bigger events like for example the Super Bowl it
may rise to 90 per cent.26
Zoos

Zoos have always been traditional attractions in big cities or in vicinity of urban areas. Modern tourist
visiting the zoo expects more information in an interesting way and also information about endangered
species. In fact, Zoos are very competitive against other attractions because they offer an alternative
attraction and their ability to attract visitors from every target group is amazing.
Attraction parks

Nowadays attraction parks are considered to be very important part of tourism industry. In Europe
they are located usually in the big cities like Paris in France (Walt Disney), or they are also located
near tourism destinations, for example in the Mediterranean coast in Spain (Port Aventura in
Tarragona and Terra Mitica in Benidorm). They attract a great mass of domestic tourists as well as
foreign tourists.

2.2.7 Suppliers of secondary elements
Secondary elements aren’t attracting visitors at the first place, but however they play an important role
in the urban city industry. When it comes to shopping, in general tourism and retailing are not
associated, but as analysis shows tourists spend significant amount of time and money on shopping. It
23
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is also a fact that accommodation and catering services aren’t the main reason why you travel to a
special city, but of course, if you get a good night sleep and nice food it’s always a plus. The hotels
and restaurants get good benefits from tourists; in fact travellers are spending approximately sixty
percent of their travelling budget on food and accommodation. Just because secondary elements are
not the main reasons why people visit cities does not mean that they can’t influence tourist flows. Very
importantly, the perceived quality may be better because of them. Successful accommodation and
restaurant services may also convince the traveller to visit the city once again.27
Shopping

For many tourists shopping is one of the major attractions. We can see important links to the
infrastructure, cultural propensities, and the extent of the acceptance of the tourist within the host
community. The creation of shopping opportunities along predictable sightseeing routes is one of the
most important instruments in developing an urban area’s tourism potential28. Arrangements and
facilities for international shopping trips can be considered as a core product in some cities, for
example the offer of shopping trips to London or New York.
Especially in urban areas the spatial relationship of tourist activities such as shopping and sightseeing
must be directly related to hotels and transportation as a precondition for synergism. The location
pattern of the core tourist attractions is determining the location advantages for secondary or
supporting facilities. This can play an important role in prolonging the stay in generating repeat
visits.29
Urry is talking about peoples increased leisure time and suggests that people, because of this,
increasingly are “moving away from the somewhat standardized package holiday and seeking out a
wider variety of forms of leisure activity, including independent travel”.30 Lash and Urry mention the
organized tourism’s diminishing as something characteristic of the modern period, and they argue that
we today can talk about “the end of tourism”, caused by the “much more differentiated and
fragmented pattern of mobility”.31
2.2.8 How to attract visitors to large cities?
Attraction is more than just a side or an event. It is an integral part of an urban tourism system.32 It is
a very complex sector of a tourism industry and it is not well understood. There are a few books that
deal specifically with attractions and there is no general accepted definition, which is relevant to all
visitor attractions.
Scottish Tourist Board (1991) defined it like this: A permanently established excursion definition, a
primary purpose of which is to allow public access for entertainment, interest or education, rather then
being principally a retail outlet or a venue for sporting, theatrical, or film performances. It must be
open to the public without prior booking, for published periods each year, and should be capable of
attracting tourists and day visitors as well as local residents.33
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The objects from which attractions are created are typically environmental and cultural resources.
Tourism can be viewed as an industry that turns these resources into products. From the perspective of
the tourist, they consist of subjects to see, activities to do and experiences to remember. 34

2.3 Cooperation
When we talk about a tourist destination such as a city, the tourist product consists of various
attractions, facilities, and services. The city is actually the core product of the tourist experiences, but
it is the tourist who puts together several sub-products. And, it is obvious, that only through
cooperation will it be possible to give a proper answer to these individual interests. Organizations or
companies that are affected by tourism don’t always consider themselves as a part of the tourism
industry and there is little notion of the role regarding the service in the total experience of the tourist.
The destinations, and in this case the cities, are the core products which means that the organizations
affected by tourism are a part of the physical environment. The tourist companies must be aware of
that they are a part of the larger system; they have to corporate together to create an image of the
destination, which hopefully allures travellers to visit the city. The system consists of the destination,
market, travel and marketing, and each part should be considered equally strong, because otherwise
the whole system will fall apart.35
Recent researches prove that in order to attract more tourists to particular city cooperation between the
public (local authority, regional tourist boards, and national museums) and the private sector is
necessary. Nowadays as urban tourism is commonly considered as a profitable tool for city
development, local authorities start to participate in marketing costs and to adjust their long-term
strategies to secure the benefits for the local community. Difficulties with obtaining finance from the
government forces local authorities to find alternative solutions of gathering money required keeping
the high level of consumer’s awareness of the city like e.g. using tax rebates to the private sector to
encourage the development. There are also six cost-reduction strategies mentioned by Urry, which
should be considered while developing enterprises in urban areas. First he mentions self-serviced
accommodation, then an extensive use of information technology, changing the labour input, join a
group or a consortium, closing down during off-peak seasons, improve the quality of the product
which will generate extra income.36 Local authority is the key actor in the local tourist industry
because of its ability to control, coordinate and lead policy making, however the cooperation with the
private sector gives higher benefits. At the same time they are trying to initiate partnership between
private firms in spite of the competition within private sector to concentrate their autonomous
decisions on one goal, which is promotion of the city. 37
There exist various forms of zones in urban cities. We got accommodation, historic sites, and
entertainment, attractions etc. all used and visited by tourists. Jansen-Verbeke portrayed the inner city
environment as a product in which “the leisure function in general and the touristic function
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especially, are based on spatial concentration of a wide variety of facilities as well as characteristics
features of the environment. The attraction is thus both an activity place and a leisure setting.”38
Instead of trying to build a demand, cities should try to create an urban design while it will improve
hospitality and generates interests in tourism from the perspective of the community at large.
Haywood has created a new paradigm where he suggests that all companies and organizations
involved in the tourism industry must be involved in quality improvement, which in turn will be
enhancing visitor value.39
Whether visitors stay for a few hours or a few days, each encounters a wide range of people and
organizations. Because of this it would be a good thing to involve residents in the process of
promoting their urban area by creating a vision of a friendly city. As a tourist you get to meet the
locals who will influence the experience and if your memory of the city will be either positive or
negative. It is important to create a good relationship between the residents and the tourists because it
will affect both parts experience. The residents will try to give the tourists a good image of the city and
a nice memory to bring home, while the tourists will respect the culture and habits of the locals. It will
be easier for residents who benefit from tourists and whose income depends on their hospitality. But of
course it is also important to convince other residents that they indirectly benefit from the tourism
industry and that their attitude towards tourists will affect the city’s image as a whole. We must keep
in mind that it costs much more to attract new visitors than to encourage existing ones to return, it is
also proved that a bad experience will easily be spread among visitor’s friends and relatives, while
good memories will only be shared with the closest circle of friends.
Cooperation is a first step towards a network and it consists of two or more parts. A network consists of a
number of relations instead. A network is said to rise when the relations become many, complex and
indescribable.
The possibilities of cooperation can be varied in lots of different ways. The cooperation between competitors
can be divided into two groups, informal and formal. The formal cooperation is planned and official but the
informal is more unplanned and random.

The most common way of cooperation in the tourism industry is the marketing cooperation.
Cooperation in the marketing part is preferable because when more than one actor is putting money
into the marketing it is more likely to reach out to the different segments on the market.40

2.4 Urban marketing
Places have to do a large marketing plan, which has to be adaptable, easy to change and
developed if there turns out to be any problems. An important part is also to establish
effective information, planning and controlling systems, which make it possible to monitor
the changing environment and respond to new opportunities and threats. So in the other words
the challenge and aim is to prepare plans and actions that integrate the place’s objectives and
resources with its changing opportunities.
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Within the strategic planning, a city community has to decide, what industries, services and
markets they want to support and which should be left for less attention. Naturally the whole
marketing process is much more complicated for the area, than for the normal company.
According to Kotler there are five main points that have to be followed and considered, when
starting to market a place and working on it:
1. Place audit. What are the community’s major strengths/weaknesses, opportunities/threats,
and major issues?
2. Visions and goals. What do residents want the community to be or become?
3. Strategy formulation. What broad strategies will help the community to reach its goals?
4. Action plan. What specific actions must the community undertake to carry out its
strategies?
5. Implementation and control. What must the community do to insure successful
implementation?

Place marketing mission is to satisfy the needs of its target markets. As mentioned before it is
successful, when the citizens and business are pleased with their communities, and meet the
expectations of visitors and investors. There are some investments that the place can do to
improve its liveability, investibility, and visit ability. It is possible to develop the character of
the city by changing its attractiveness, improve its infrastructure that moves people and goods
in ways compatible with the natural environment. Of course place has to provide basic
services of quality that meet business and public needs. Finally there must be also attractions
for their own people and visitors. If all the constructions are planed carefully and the
realization is made under control, the place marketing might have many positive influences on
the city.41

2.5 Quality in management of urban areas
Services are a rapidly growing and increasingly important part of today’s global economy. Because
services are customer-driven, pleasing the customer is more important than ever. Experts say it costs
five times more to win a new customer than it does to keep a present one. Service-quality strategists
emphasize that it is no longer enough simply to satisfy the customer. The strategic service challenge
today is to anticipate and exceed the customer’s expectations.
“Total quality management (TQM) is defined as creating an organisational culture committed to the
continuous improvement of skills, teamwork, processes, product and service quality, and customer
satisfaction.”
According to Reiter, TQM can have a positive impact if managers understand and enact these four
principles of TQM:42
1. Do it right the first time – this includes personal responsibility for quality improvement.
2. Be customer-centred – this means satisfying the customer’s needs by anticipating, listening and
responding.
3. Make continuous improvement a way of life – there are four general aspects for continuous
improvement:
41
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 Improved and more consistent product and service quality
 Faster cycle times
 Greater flexibility (for example, faster response to changing customers demands and new
technology)
 Lower costs and less waste
4.

Build teamwork and empowerment – which means empower employees at all levels in
order to tap their full creativity, motivation and commitment.

Talking about urban tourism it is necessary to mention “quality” which is one of the most important
components of the visitors’ experiences. But to reach quality it is insufficient to get rid of the “badtourism” products or services. To a large extent quality can be added by improving the ways in which
services are provided to visitors, or in closing gaps between expectations and actual experiences. It is
also important to considerate the needs of both residents and visitors when designing or re-designing
urban areas or when proposing new urban amenities in order to create quality, otherwise visitors will
remain strangers – unwelcome and unhappy and residents will ignore them.
One can say that is sounds like a dream: citizens pulling together to create a community where quality
is a way of life not a buzz-word; where workers, managers, educators and government officials cooperate to gather data, solve problems and serve visitors. But Peter E. Murphy claims that this vision
can become reality, however it inquires a big effort, because numerous barriers stand in the way of
quality improvements and errors or breakdowns in deliver services and value are inevitable. But they
should be viewed as opportunities for learning and improving the process or system.
Moreover, tourism enterprises must learn how to collaborate more effectively in order to achieve
competitive advantage. Quality improvement in the tourist industry must be seriously considered as a
strategy to reduce uncertainty and improve the results of tourist organisations. To gain this kind of
state one must develop and implement strategic quality control programs. It is not always clear what is
meant by quality and by quality control. Norman states that the concept of quality refers to an
amalgam of several areas: the quality of the product or output, the quality of the process and the
quality of production or delivery system. Further he points out that the management of good service
companies should have quality as a general philosophy. This can be applied to an urban tourist
destination as well. To understand the management function considering quality control one can use
different models, for instance the Perceived Service Quality Model by Grönroos43 that helps us to
understand the factors effecting perceived quality of the customer or the “Service Quality Model”
made by Parasurman, Zeithaml and Berry that helps us to explain processes in the creation of service
(the so called co-service process).
Another important point is that quality management programs must improve the quality of service, as
the customer does a comparison between expected and perceived quality after receiving the service.
There are five main issues that must be taken into account in quality management:
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1. Destination management should understand how the service has to be designed, what support
or secondary services the customer (tourist) requires and what the right amount of quality for
the customer would be.
2. Destination management should not cut down costs by implementing internal restrictions on
how a service is to be performed, so that the staff can’t fulfil customer expectations.
3. Destination management should pay attention to the personal contacts between customer and
tourist staff as well.
4. The promises from the management should be reliable. You can’t promise more than the
destination can deliver, but simultaneously, management should inform customers about the
efforts being made to increase quality.
5. It is necessary to reduce difference between expected and actual experience.
Considering the companies concern for the local residents it is hard to distinguish the contact between
these parts. When you move to a big city like Stockholm you are prepared to meet tourists in every
corner and the mixture of people gathered in a small area is one of the reasons you moved there in the
first place. Concerning big city like Stockholm the question doesn’t come down whether the
companies exploit the local residents or not, it’s more the matter when it comes to tourism attractions
exploiting the countryside.
Frequently what are often referred as “moments of truth”, the interactions between the customers and
the employees, will determine customer perceptions of the quality of a service delivered. They are
probably the most difficult to manage, yet the most critical in a service context. The function of HRM
(human resource management) within an organisation has often been perceived as having a supporting
role. However, it has been argued that companies can gain a lot by a sustainable competitive
advantage through the appropriate management of human resources.
If suitable employees are chosen in the first place and are then trained correctly and given suitable
conditions in which to work, labour turnover is likely to be low. Empowerment can increase job
satisfaction and lead to an improved customer service, both of which also help to lower labour
turnover. Appropriate rewards will have the same effect. Lower labour turnover rates in turn result in
lower recruitment costs and a more experienced workforce that can identify with customers. Dealing
with known employees usually improves the experience for the customer, who will be consequently
happier and easier to deal with. This in turn makes serving the customer more pleasurable.
Research suggests that organisations in which employee turnover is low are also organisations in
which customers report that they receive superior service. An experienced workforce will work more
efficiently and effectively and should be more flexible, leading to higher productivity. Satisfied
customers are more likely to be loyal or at least recommend the service to others. Lower recruitment
costs, higher productivity and satisfied customers all lead to higher profits, which point to a more
successful organisation and greater job security. This is a form of reward to employees. An important
point that must be stressed out is that any policies in respect to HRM should be designed and
implemented in accordance to the overall goals of an organisation.

2.6 Development of urban areas
The construction of tourism facilities and districts should be planned carefully; it is not just about
placing buildings. There are some findings that tourists prefer a compact walking city and clustering of
the facilities. When everything is near to each other tourists are more encouraged to visit the city. It is
also said that architecture of buildings, the arrangement of open spaces as well as vistas over the urban
area constitute an important attraction and reason for visiting the city. Each city should have some
memorable buildings, spectacular vistas, something to be remembered, for example the Eiffel Tower
in Paris, the Statue of Liberty in New York and the Opera House in Sidney.44 This opinion is shared by
Murphy who also emphasized to use cities’ unique characteristics to create an appealing, believable,
simple and distinctive image that differentiate it from other destinations. The image can be presented
to tourists in form of a slogan, a visual symbol or series of events.45 Cities are often associated with
their local sport activities and teams, what’s more, hosting sport events enable cities to increase the
awareness among tourists and generate visitation, not only during the events but also before and after
them. Lash and Urry refer to Cook who realized that tourism requires certain myths to attract visitors.
Buildings can be associated with a special myth; the building is a sign, which stands for all those other
tourists who have worshipped it.46 Rojek and Urry also mention the relation between tourism and
myths. They argue that a myth is always involved in the social construction of a sight.47 In urban areas,
which are characterized by their multi-functionality, it is especially important to establish the nature of
the attraction and to be sure of what it is all about, as well as to manage the place appropriately.
Maitland, who made researches on urban tourism, discovered the importance of tourism for urban
destinations as well as the significance of the interpretation of this experience for tourists.48 Another
researcher, named Butler, emphasized the role of urban tourism as a destination for short breaks, and
explained the reasons for increasing the role of this part of the tourism industry.49 In spite of changes
in urban tourist’s behaviour he still enumerates several features and platforms, which have remained
unchanged from the “Grand tour” era of tourism. Theming for tourism, according to Swarbrooke, is an
ideal strategy in order to develop urban areas. He also mentions multi-theming as a solution, which
satisfies needs of individual market segments.50 Pearce is suggesting that there are four main
components involved in the organization of urban tourism.
1. Planning, which consists of strategy selection, the choice of activities and attractions and as
well the improvement of the environment?
2. Development, which main parts are implementation of the strategy and the obtaining of
finance.
3. Promotion and marketing, involving the process of selling the area to visitors through
advertising, as well as creating good links with trade and media, and attracting conferences.
4. Visitor services, such as tourist information centres and hotel booking services, followed by:
market research, monitoring of visitor flows, experience and satisfaction of visitors.51
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According to WTO (World Tourism Organization) “tourist destination supported by large urban
centres, while having high point of activity, have more continuous operation throughout the year
because they depend upon a more diversified demand.”52 Attractions, which are found in urban areas,
for example museums, heritage buildings, art galleries, restaurants, and theatres, are generally less
dependent on climatic conditions, which mean that they are less vulnerable to natural seasonality.
There is a complementation of two different patterns of travelling to cities which are: continuous
business tourism throughout the year, replaced by the visitation for pleasure and VFR (visiting friends
and relatives) tourists who tend to come during conventional holiday periods. These
complementarities of patterns can also be found at the weekly scale.
Urry has examined the tourist gaze, where he distinguished two different kinds of the gaze.53 The
romantic gaze is characterized by solitude and a personal relationship with the object of the gaze. The
collective tourist gaze on the other hand necessitates the presence of large numbers of other people,
which will indicate that this is the place to be. Urry is writing about a strategy used by the tourist
industry, which consists of increasing the numbers to gaze upon the same object. One example is to
develop off-peak holidays so that the same gaze can be viewed upon throughout the year, also to
create different segments of the market, which means that the variety of potential visitors will be
wider. Urry also argues that we live in a world characterized by globalisation, which has led to an
internationalisation of the tourism market. This means, according to Urry, that we can’t explain tourist
patterns without analysing developments in other countries. “The result will be that different countries,
or different places within a country, come to specialize in providing particular kinds of objects to be
gazed upon”.54
As a conclusion current wisdom suggests that cities, in order to achieve distinctive competitive
advantage, have to implement “excellence” in hosting visitors, at the same time this excellence should
be combined with innovation, which creates the ability to identify and capitalize on new chances to
bring cities alive for visitors. Implementation of an urban tourism policy aimed to quality
improvement is not a one- off investment; tourist attractions and infrastructures must be constantly
updated.

2.7 Impacts
Tourism is said to lead to commoditization of areas in the life of the community, which prior to its
penetration by tourism has been within the domain of economic relations regulated by criteria of
market exchange. Local culture, colourful costumes and customs, rituals and feasts, folk and ethnic
arts starts losing its original meaning and the only purpose for keeping it alive is touristic
consumption, which leads to destruction of the local cultural products and human relations. From the
assumption of commoditization caused by tourism it’s true that it destroys the cultural meaning for the
locals, and paradoxically also for tourists.55
In spite of the fact that it’s commonly said that the main characteristic of the job within the urban
tourism area is low requirement when it comes to education and work experience, people who live in
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this CBD (Central Business District) are perfectly fulfilling these requirements.56 However authorities
in cities encourage residents to get educated when it comes to the tourism industry while the amount
of jobs is increasing all the time. The economic situation of the city will improve as well while tourists
are spending money on different kind of services in the urban area. For example they need somewhere
to sleep, something to eat, they also spend money on souvenirs and leisure facilities. In some countries
the government has implemented additional taxes, which must be paid by tourists while
accommodating. With this income the authority of the city can create new facilities and renovate
buildings and revitalize the city centre area, this altogether will make “a better” environment, not only
for the tourists but also for the locals. For example the transportation system will be higher developed
as well as the whole infrastructure. Another positive impact is that people from different cultures come
together, and share their experiences, knowledge, languages and habits with each other.
Of course there are some bad impacts as well. Tourism might generate more crime in the city.
Prostitution might not be that common in Sweden or other European countries but it is a fact that it
exists and therefore it should be mentioned. There are also some other social problems such as
alcoholism and gambling that are partly consequences of tourism. Another bad impact for the residents
is the fact that prices are rising, while the salaries aren’t changing. Besides the authority might use the
money on tourists instead of improving the infrastructure mostly used by the locals, who may lead to
some tensions between the residents and the tourists. The local authority should be more aware of
where the money is used because tourism investments are cyclical, many schemes are linked with
other investments and if some part of the cycle isn’t viable the whole project won’t proceed. There are
also some bad impacts when it comes to the environment of the city. A higher number of tourists will
generate more pollution in the city centre while the use of the transportation system will increase, it
might also generate more litter. Poon is also suggesting different environmental problems when it
comes to tourism, some of them can be implicated to urban areas. For example: “noise, pollution,
overcrowding and congestion”57, for instance, on beaches and roadways and at airports and historic
attractions.

2.8 Computerization and Technology
The new tourism is flexible, segmented and diagonally integrated. The technology is used to manage
capacity, optimise yield and get closer to clients. It is focused on global networks, communication and
value creation. With global distribution systems, it will be possible to put individual itineraries
together, by giving customers access to the detailed product information they require. In the last years
important technological advances have had a very profound impact on the development of mass
tourism such as jet aircraft, plastic cards, and new computer technology. Today computers and
communication technologies have become indispensable to the industry.
Computers are used to generate, process, analyse and store information for airlines, hotels, travel
agencies, tour operators and others suppliers. They are the key tools to quickly and efficiently store,
process, update and retrieve information contained in computer reservation systems. Computing power
and performance have increased. The computer is a tool for enhancing productivity in all sectors of the
economy, a generator of new goods and services and a creator of new leisure pursuits. Computers
assisted with internal management functions of accounting financial control play an important role.
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The development of the Internet and interactive television will make direct marketing and direct
booking possible, and such developments are destined to revolutionize many aspects of people’s daily
lives, not at least how they make their travel purchases. People will increasingly be able to access
information and make bookings from their own home or office.
There are fundamental differences in the role that technologies play in the old tourism and in the new.
In the old tourism, technologies were used to facilitate the mass production of tourism services. In the
new tourism, the technologies are used to facilitate flexible production and to manage capacity, yield
and clients. The focus in the new tourism is on global networks, communications and value creation.
The technology users in the old tourism were limited to airlines, hotel chains and tour operators. In the
new tourism, travel agents are major users of technology and play even more important role in the
value chain of the travel industry.
In the field of tourism the information system is an indispensable tool for the different tourist agents
such as airlines, hotels, tour operators, travel agencies, and car rentals. That is because services offered
by these firms are not physically transferred to travel agents. They need to have communication
between themselves with the most efficiency as possible and they have to co-ordinate different assets
such as people movements, accommodation, entertainment and general servicing of clients. There is a
huge rising development of information technology applied on tourism. This use of technology has
consequences to all of the members of the tourism industry, and no tourist agent will be out of its
effects.
The information technology is not just computers or telephones, video brochures or teleconferencing that is
being diffused, but a whole system of interrelated computer and communication technologies. Some components
that are used are computers, satellite communications, computerized reservation systems (CRS), interactive
videotext (view data), management information systems, digital telephone networks, mobile communications,
electronic funds transfer and smart cards. It is important to notice that all these technology systems are usually
fully integrated.

3. Companies involved in the study
Gröna Lund – Amusement park
Gröna Lund was established 3.8.1883 by the German Jacob Schultheis. He wanted to get in to the
show business so he bought 4000 m² of land on Kungliga Djurgården. Nowadays Gröna Lund is
Sweden’s largest amusement park with 27 attractions, eight restaurants and bars; they also offer a
varied concert program. The same family has been running it for 116 years.
They have 50 fulltime employees and 750 seasonal workers. Approximately 1.2 million visitors come
there annually. Their turnover is around SEK 200 million.
In the future Gröna Lund will enlarge. A new amusement park will be built to help to secure Gröna
Lund’s leading position as one of the leading tourist attractions in Stockholm.58

First Hotel Reisen
First Hotels was established in Sweden in July 1993. They began with six hotels and the rapid
expansion started.
First Hotel Reisen belongs to the rapidly expanding hotel chain, First Hotel. Almost 80 hotels in
Sweden, Norway and Denmark offer business and private travellers a choice of quality hotels,
products and service in all the important cities in Scandinavia. Their growth plan is based on analysis
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of travel and lodging habits in Scandinavia as well as the business development within relevant areas.
The total turnover of SEK 370 million in 1996 shows their success.59

City Sightseeing
City Sightseeing’s business idea is to show Stockholm to visitors who have not previous knowledge of
Stockholm as a cultural place.
The company was established in 1947. It belongs to a concern called “Strömma Turism & Sjöfart
AB”. From the beginning they have used busses for guided tours. Furthermore it is possible to
participate in promenades in small groups around Stockholm. City sightseeing was the first company
to offer digitally guided tours in 9 languages. The system can also be found in sightseeing boats.60

Nils Buss – coach and tour operator
“Nils Buss” is a bus company, which has offices in Kalmar, Linköping, Vimmerby and Västervik. All together
they have 70 employees, who are working for Nils Buss. There are around 100 000 travellers who are travelling
with “Nils Buss” every year. The personal contact between customer and their sale-assistant is very important.
Through these employees you can get advises about different destination and how to prepare your trip. The most
popular destination places are changing all the time.

“Nils Buss” is marketing itself through newspapers, radio and brochures.
They have a lot of co-operation with different kind of tour-operators and have total control over
different kinds of travelling opportunities. They are also capable to book hotel-nights and flight-tickets
for their guests. The tour-operators inform “Nils Buss” about the latest news and trends.

Grand Hotel
The ”Grand Hotel” was built in 1874. It is now owned by ”Grand Hotel” Holdings, which is part of
the Investor Group. Grand Hotel Holdings also owns the Hotel Skansen in Båstad and Berns Salonger
& Co, which were acquired in 1997.
The”Grand Hotel” is located centrally in the heart of Stockholm, with a view over the expanse of
water known as Strömmen and the Royal Palace. The Opera House, the National Museum, the
Museum of Modern Art and the Swedish Museum of Architecture are situated close to the hotel.
Stockholm’s best shopping area is five minutes’ walk away. The financial and government district lies
next to the hotel.
”Grand Hotel” with its 300 employees is situated just in the middle of the urban area of Stockholm and
is involved in urban tourism. There are many different kinds of attractions available for the visitors
when they are staying at”Grand Hotel”.
It is a five-star de luxe hotel, the only one of its class in Sweden, and has 310 rooms, including 21
suites. The hotel has high standards of quality and service, which let it become a choice for many
foreign visitors, including royalty, artists, film directors and actors.
”Grand Hotel” markets itself through satisfied guests, newspaper articles and newspaper
advertisements. The hotel does not do any on-going marketing research.
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Skansen – open air museum
Skansen is located on the island of Djurgården near the centre of Stockholm. This park was founded
by the linguistic researcher, teacher and adult educator Artur Hazelius in the year of 1891, and is
considered to be the oldest open-air museum in the world. The landscape has a touch of national
romantic style of the early 1800s, and the impression is further intensified with the gathering of
buildings from the same era. Skansen’s purpose is to demonstrate and preserve the cultural heritage of
Sweden. Another important mission is to preserve the knowledge regarding buildings, old handicraft
and custom methods, housecraft and manners.
Skansen has 164 permanent employees. During the summer the number of employees increases by
about 500 people. If you include restaurants the number of employees is about 1500. Today Skansen is
fully financed and owned by the State, except for the restaurants and the aquarium. Skansen has about
900 000 visitors during May through August which is the peak of the season. In January, February,
March and November the number of visitors is 132 000. During the rest of the year Skansen has 335
000 visitors. This adds up to approximately 1 350 000 visitors in the year of 2000.
Af Chapman - hostel
Af Chapman is a full-rigged ship built in 1888 at the shipyard of Whitehaven, England, on mission for
an Irish shipping company and was at that time given the name Donboyne. It had been used on many
sailing tours around both the North and the East Sea when it finally became a property of the city of
Stockholm. It was inaugurated in 1949 and has the possibilities to offer 136 sleeping-places and an
excellent view over the castle.
In April 1999, at their 50th anniversary, the number of tourists, which have had an accommodation at
the ship, reached 1, 3 million. It is very popular youth hostile; in 1998 the number of visitors was 84
000, a gain with 16 per cent from the year before. Since then they had about 83 000 guest nights a
year, which means that the rate of occupancy is about 85 per cent. You will have to book long time in
advance if you want to be sure of staying at the youth hostile in question. Af Chapman is open all year
long. Many visitors return each year. Some of them are young people whose parents once
accommodated at the ship. Every visitor stays for 2, 5 nights in average. There are 15-20 employees at
Af Chapman, which are hired by the Tourism department of Stockholm.

Strömma kanalbolaget – Sightseeing by sea
Strömma kanalbolaget is part of the bigger company Strömma turism och sjöfart AB, which can be
divided into five divisions; the archipelago division, the sightseeing division, the Gothenburg division
and the alp division. The divisions tied to the urban tourism of Stockholm are in some extent the
archipelago division, but above all the sightseeing division. Strömma kanalbolaget goes beneath the
archipelago division, which directs themselves to citizens of Stockholm as their target group.
The sightseeing activities started up in the 1940s. The last uniting of the company took place in the
year of 1994. The company uses boats where some are built around the turn of the century of
1800/1900, like for example steamboats and others more modern boats, which are built in the 1990s.

Strömma turism och sjöfart AB has about 60 persons with permanent appointment and nearly
1500 season workers, of which 700-800 persons are stationed in Stockholm. These numbers
include many different working tasks at all kind of levels like guides, captains, waitresses etc.

4. Analysis
Basing on our interviews we managed to create a definition of urban tourism, according to Ms Bergen
at Gröna Lund: “urban tourism is what I understand the stream of tourists that are attracted by big
cities.”
There are several reasons why people are travelling which all can be combined in an urban area. Those
reasons can be to relax, meet friends or family, to have a cultural experience or to visit a sport event.
There are different approaches to the way of dividing the stream of tourists coming to big cities, which
are used by marketing managers working for the firms, which we interviewed. The first one is
concentrated on the reason for coming to the urban area, which can be: leisure (mainly from June to
September and during Christmas and New Year time) and business (September to the middle of
December and middle January to June). The second one divides the customers into different
categories: families with children, youth, concert audience, companies and schools. The marketing
department of the chain of First Hotels, Reisen, uses the first one; managers in Gröna Lund discover
the second one. The reason why they use two different strategies can be explained by the phenomenon
of seasonality. City Sightseeing tries to attract all kinds of target groups especially those visitors who
spend only a short time in the city because in their opinion urban tourism is a very typical type of “city
breaks”. Even though all three companies are placed in an urban area, which in general isn’t sensitive
to seasonality, Gröna Lund is more affected by the weather conditions and it is only opened during the
summer season. City Sightseeing and Hotel Reisen are offering their services throughout the year.
The hotel attracts visitors throughout the year more easily because they provide services to both
business and pleasure travellers. They market to pleasure travellers during holidays etc. and to
business travellers during the rest of the year. Another difference between market positions of these
firms is share of foreign customers using their services. When it comes to Gröna Lund they are mainly
concentrated on the local market since approximately 60% of their customers’ lives in Stockholm,
about 35% comes from outside the capital and the rest which is only 5% are foreign tourists. The
opposite situation we can observe in the First Hotel chain, because 75% - 80% of visitors come from
foreign countries and only 20% - 25% are Swedish. City Sightseeing attracts mainly foreign customers
or visitors from other parts of Sweden because this target group is more interested in making a tour
around the city than the local people.
Such a big differences in core market between the firms mentioned above implicate the necessity of
using the different marketing strategies aimed at different market sectors. Big hotel chains, like First
Hotel, which consists of 80 hotels, have a large marketing and sales organization with salespeople
marketing the whole group of the hotels based at the headquarters but also local salespeople
responsible for marketing at the individual hotels. For example First Hotel Reisen has several
hundreds of contracted companies who stay with them on the regular bases as well as travel agents.
Very important part of their marketing strategy is cooperation with Concorde Hotels, which market
them on foreign continents and other European countries. When it comes to Gröna Lund Ms Bergen
understands that there main mission and business idea of their firm is to give their guests fun,
excitement and fellowship. That’s why they concentrate their marketing strategies on convincing the
potential customers that only in this place they can experience something extraordinary. The
marketing strategies of City Sightseeing vary because they have many different products, like

promenades, cruises and tours by bus. They have different marketing strategies for every product they
offer and different kinds of visitors they want to attract.
Companies in urban areas involved in tourist activities should consider themselves as a part of the
whole destination. It is very important to have cooperation between the private and the public sector,
when it comes to Stockholm; this was the main reason for establishing SIS (Stockholm Information
Service). The companies that have been interviewed are taking part in this program in order to
strengthen their market position. Nowadays it is almost impossible to survive on the tourism market
without strongly developed cooperation with other companies. That’s why City Sightseeing for
example cooperates with both local and international companies. In the case of Gröna Lund they have
many cooperation partners in different levels, for example Volvo, Spray and MTG and are connected
with them through sponsoring or cooperation agreements. Not only for Gröna Lund but also for all
tourist firms, which are based in Stockholm, tourists from Finland play a very crucial role that’s why
they are trying to attract more visitors from this area by placing their consultants in subsidiaries based
on the Finnish market. A very important role is played by Stockholm Information Service, which
enables to reach visitors outside the country who are intending to visit Sweden.
According to Mr. Carlsson the IT-systems which, have already been developed, are still under
construction and are very crucial for all firms involved in tourism industry in particular and also the
ones, which operate in Stockholm. None of them can escape from the necessity of implementing IT,
which is very important in order to lower their operational costs and to remain competitive in the
market. For instance when it comes to the First Hotel chain, the reservation system is 100 %
dependent and operated on local IT-systems but also internet based connected accessible to all travel
agents worldwide, thanks to large international (American/German) computerized reservation system
called Fidelio. Besides Fidelio they use a new yield and revenue system, which is Internet based and
which will affect their work more and more and spread, to other areas of business in the near future.
The same importance for City Sightseeing has the reservation system that is based on Information
technology. In Gröna Lund IT plays also a very important role, however, its usage is limited to parts
concerning communications as well as information and sales activities. According to managers from
each firm we interviewed, IT is playing a more and more important role in their every day life.
In spite of increasing the role of IT which will result in availability of advanced business facilities as
well as other kinds of expectations concerning leisure time, there will still be demand for real
experiences, we will still remain human beings, which in the case of hotel means looking for warm,
nice, relaxing rooms with soft beds, “a near to home feeling”, somebody who cares. When it comes to
an amusement park such as Gröna Lund we human beings want to get real experiences, drive
physically in an attraction and to feel the wind of speed, which cannot be replaced even by modern ITservices.
The companies interviewed have high expectations of the future regarding Stockholm as a tourism
destination. The Stockholm Information Service (SIS) also confirms this. According to their (SIS’s)
statistics there has been an eighty percent increase in guest nights since 1992, in 1999 they reached 6,
3 million and their (SIS’s) operational target for year 2000 was 8, 2 million guest-nights. They are also
assuming that the number of overnight stays by non-Swedes will have a long-term increase of 45-50
percent. Thanks to the Stockholm Information Service’s activity today, Stockholm is considered as the
foremost tourist city in the Nordic region. It is important to create an attracting image of the
destination, something that can be accomplished in a form of a slogan, a visual symbol or series of
events. In the case of Stockholm the Globe and the City Hall are considered to be a visual symbol
directly connected to the image of the city created by the visitors. SIS is also using different slogans to

attract outside visitors to Stockholm. According to Ms Bergen at Gröna Lund Stockholm will be more
interesting as a tourist city as long as the city has a tourist organization that can sell and market the
unique experiences that exist in Stockholm. She also thinks that the Stockholm Information Service
does a good work when it comes to accomplishing those things, but she also thinks that a lot remains
to be developed.
When it comes to “Nils Buss” the conclusions are that the big cities are the most popular destinations, which
are urban areas as well. They try to attract their travellers by offering high quality transportation and special
facilities. The idea of the company is to be service minded and they put high value on personal contacts.
Sometimes it might be difficult to make the ideas into reality and in this case we don’t know if they succeeded to
make it true or not. It is hard to get a right opinion, while we only got short answers.
Anders Fransson, the sales manager of "Nils Buss" did not mention anything about planning and controlling
systems, but we are quite sure that they have these systems. They have information systems like newspaper, radio
and brochures and also a clear goal.
When it comes to the new technology it is quite obvious that the companies in the tourism industry have got a
big benefit. Mr. A. Fransson has a positive attitude to the new changes, but we do not know how it has affected
the number of employees and if the service quality has increased.

Relating to the “Grand Hotel” it should be said that it is one of the 'de luxe' hotels with the highest
standard in Sweden. As McIntosh & Goeldner wrote in "Tourism - principles, practises, philosophies",
service quality is a rapidly growing and increasingly important part of today’s global economy, it is
also one of the biggest issues for the hotel. This is one of the reasons why the hotel takes care of the
education of their employees, so they correspond to the high standard and are compatible to serving
the customers. It is important nowadays to come towards the customers and comply with all demands.
In order to guarantee the high quality the hotel is engaged in the development of competence profiles
for the various categories of personnel.
The hotel provides an internal training at the”Grand Hotel” Training School for all their employees to
be compatible with serving the customers.
Tobias Ekman puts high value on qualities such as service thinking, knowledge in languages, the
talent of logical thinking and common sense.
In the”Grand Hotel” they have realized that their employees are the most important part of marketing
so they support educational programs. These are the persons who are dealing with guests most of the
time and the whole image of the hotel is dependent on them, because it costs five times more to win a
new customer than it does to keep a present one.
The”Grand Hotel” motivates their employees through education, "employees days" and employees
meetings and also through a bonus system. Teamwork is another big issue at the hotel, the employees
are supposed to work in teams. Ekman also considers the employees as very involved in the business
of the hotel, they are given opportunities to use their own creativity, own initiatives and new ideas are
always welcome.
He answers no to the question if the demand of quality of the employees increased compared to ten
years ago. Concerning new technology, Ekman sees no influence on service quality... it has increased
but not because of new technology.
”Grand Hotel” has 113 653 visitors each year and the number has increased compared to ten years
ago. The hotel divides their guests into different segments: corporate, weekend, frequent individual
travellers (FIT), groups, incentive travels, conferences and congress.

In my opinion it is important that the hotel co-operates with other tourism companies such as
Stockholm Information Centre and Swedish Tourist Board for making it easier and more comfortable
for the customers. By reason of the high level of standard, the related prices and the variety of
conference- and business facilities we would recommend the Grand Hotel mainly to business people
but others are always very welcome.
This is what makes it one of the world’s leading hotels.
When it comes to the tourism seasonality, regarding the interviews with af Chapman, Skansen and
Strömma turism och sjöfart AB it is possible to state with a quite high certainty that it concerns urban
tourism, but only to a small extent. To support this statement it is enough to mention that two out of
the three companies run their activity throughout the whole year (Strömma turism och sjöfart AB runs
only administration work during the winter time), but in case of Skansen there is a significant
difference in the number of tourists during different period of the year 2000. A specific character of
Skansen, which as an open-air museum and theme park, depends to a large degree on the weather
conditions, causes it.
According to Mr. P. Rogeman from Strömma turism och sjöfart AB and Ms. E. Eriksson from af
Chapman it will be easy to attract tourists to their companies, and the demand for their products will
even increase in the future which makes evidence that interest in urban tourism is getting more and
more popular. That might be the reason why the two companies do not have an established
cooperation with any specified company. In Stockholm, for instance, there has been a noticeable
growth in the number of domestic and foreign tourists since Stockholm became the cultural capitol in
1998. This could mean that it is the culture in its wide sense of a given country and city that represents
one of the main motives that attracts the tourist to a city.
Several surveys confirm that kind of opinion. They indicate in the ranking of motives of urban tourists
the predominant role of visiting the unique and interesting place, in other words the predominant role
of cultural tourism.
On the other hand, however, one can deliberate why the number of tourists visiting Skansen has
decreased with about 200 000 during the last ten years. This despite of the fact that Stockholm uses
Skansen for its marketing, as museums are in many tourism-marketing plans considered to be a core
element in the urban attraction. From the interview with Skansen it emerges that an adequate and
proper marketing may be a key factor in attracting tourists and a very good example of this is the
recent increase interest of Italians in Stockholm and Skansen as well. The cause of this may be a
strengthened marketing for Sweden in Italy. For instance in Germany statistics from the hotel-union
(Dehoga) concerning year 2000 show, that the hotels, which are involved in a inventive marketing-mix
or which promote themselves with the help of a marketing-company are more successful in urban
tourism.
The decrease of tourists is also explained as an effect of a growing competition from the side of
shopping facilities, increasing number of other museums etc. For many tourists nowadays shopping
occurs to be one of the major tourist attractions. According to F. Theobald the creation of shopping
opportunities along predictable sightseeing routes is one of the most important instruments in
developing on urban area’s tourism potential.

As it comes to computerization and its impact on employment, the researched companies do not
mention that the increased computerization has noticeably affected the number of employees.
Computerization has taken place in all of these three companies. They rather emphasize that
computers have made the administration work easier, and have enabled the employees to use their
time more effectively. In spite of being particular and useful computers will never compensate staff in
hospitality. Moreover it adds up to a higher quality of serving and dealing with the customers.
The quality is an important concept at af Chapman, Skansen and Strömma turism och sjöfart AB as
well. They wish to improve continuously the quality and standard of their products and adjust to
tourist’s demands and needs. The companies build their quality through training and competence
development for the staff. Regarding Strömma turism och sjöfart AB for instance the quality within
the company is also of great importance. At the end of each year there is an evaluation of the season in
every line of the company, and every employee has the possibility to get involved in it, to say what
he/she thinks and to contribute to the changes within the company. Here we can see that the
interviewed companies follow the rule, which says that quality should be a general philosophy of a
company.
To attract and satisfy the customers Skansen tries to introduce a new event or attraction every year.
Strömma turism och sjöfart AB, complying with the customers demand verifies products taking into
account destinations, guided tours, food and length in time and space. The idea of verifying products
and offering wider ranges of opportunities given to tourism companies should not exist separately.
Now, cities can be seen as a spatially concentrated spectrum of opportunities for recreation and
tourism. And the tourist’s need to have an easy access to all the information about possibilities and
amenities the city offers.

5. Conclusion
The main reasons why the study has been done were to find out how companies in the area of
Stockholm are using the concept of urban tourism. The companies were chosen from different
segments of the tourism industry to see in which way they cooperate with each other and to which
extend they use the possibilities around them. The only forms of cooperation revealed were that they
have sponsorship and marketing relations as a common project. Internet is as well a very useful tool to
work with other firms from different fields of the tourism business.
The author expected more cooperation between the companies because of the increase of tourist
expectations and demands in order to fulfil the expectations easier and make it more convenient for
tourist, and at the same time cheaper for the enterprises. It is not sufficient just to compete with
products because similar ones can easily substitute them so you have to convince customers through
service quality. The companies interviewed emphasize not only on sustaining high level of service
quality but also on its continuous improvement.
Concerning the influence of information technology it was found out that most of the companies
cannot work without computers and Internet any more. They have more possibilities to provide new
combinations of services instead of offering standardized and rigidly packaged options. It is whole
system of information technologies that is diffusing throughout the tourism industry. The components
of the system of information technologies can be seen to consist of computerized reservation systems,

teleconferencing, videotext, videos, and video brochures... All these components are capable to be
completely integrated with others.
Finally it has to be mentioned that tourism has been changing from mass tourism to a more flexible
and individual oriented one. A few decades ago people's main reasons for travelling were sun lust and
escape from daily life; they were more inexperienced and easy to satisfy. Nowadays when tourists
have become more knowledgeable, individual and quality conscious it is a big challenge for the
tourism branch to vary their offers and to focus more on customer demands.
All the companies contacted have great future expectations, which can be confirmed by statistics
provided by Stockholm Information Service indicating continuous growth in number of visitors to
Stockholm. This general trend can also be observed in other big cities.
But still the companies, and the entire Swedish tourist industry, has a lot more to improve before they
really can say they are working within the field of urban tourism.
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Motståndet mot ett utvecklingsperspektiv i psykologi och biologi.
Några historiska och filosofiska orsaker
Gunnar Windahl
Nyckelord: Utvecklingspsykologi, evolutionstanken, preformationism, epigeneticism.

1. Introduktion
Denna uppsats diskuterar utvecklingsbegreppet inom biologi och psykologi. Inom min egen disciplin,
psykologi föreligger begreppsförvirring när man försöker bena ut de basala skillnaderna mellan
utvecklings- och icke-utvecklingsperspektiv. Ofta görs inga explicita klargöranden vad utveckling
innebär och empiriska forskningsmetoder och deras filosofiska fundament importeras okritiskt från
icke-utvecklingspsykologi. I många avseenden befinner sig psykologin på samma förvetenskapliga
nivå som biologin före Darwin och när kemi var alkemi. Undantag är den moderna psykobiologin,
starkt influerad av tankegångar inom etologin och som är baserad på en materialistisk ontologi.
Utvecklingspsykologin betraktas vanligen vara en underdisciplin inom psykologi men de idéer varpå
utvecklingspsykologin är baserade finner vi inom biologin.
Evolutionsbiologin och dess historia har många gemensamma nämnare med utvecklingspsykologin
och är till oumbärlig hjälp för att kasta ljus över den senares predikament.

2. Den underutvecklade utvecklingspsykologin
När den kognitiva utvecklingspsykologins nestor Jean Piaget närmade sig livets slut lär han ha oroats
över hur hans bidrag till psykologin skulle ihågkommas av eftervärlden. Piagets teoretiska
konstruktioner avspeglar två möjliga alternativ när man läser hans skrifter - ett från ett statiskt
perspektiv och det andra från ett utvecklingsperspektiv. Piagets oro handlade om det förstnämnda
skulle överskugga det sistnämnda.
Piagets oro har visat sig vara befogad. Piagets beskrivningar av stadier i barnens utveckling ges
vanligen hög priorotet och denna beskrivning av stadier benämns ofta "Piagets utvecklingsteori." Men
denna beskrivning av stadier utgör bara en klassifikation av framspringande kognitiva funktioner i
likhetsklasser (sensori-motoiriska, preoperationella, konkretoperationella och formaloperativa slag).
Dessa beskrivningar förklarar dock ingenting om hur barnet tar sig från ett stadium till nästa. Att påstå
att ett barn blir preoperationell för att det tidigare var sensori-motorisk (hur ett utfall följer på ett annat
utfall) är ingen förklaring. Piagets beskrivning av kognitiva stadiers ontogenes är ingen
utvecklingspsykologi utan bara en beskrivning av utfall som inträffar inom ontogenesens förlopp.
Detta perspektiv reducerar Piagets psykologi till en databank. Påståendet att Tommy inte kan resonera
korrekt på grund av att han fortfarande tänker konkretoperationellt (7-11 år) exemplifierar bara
tautologin " Om X är omöjligt, då är X inte fallet."
Piagets utvecklingsteori (ekvilibrering av kognitiva strukturer) är mindre känd och förstådd.
Utveckling i Piagets teoretiska system förklaras via processen ekvilibration och reekvilibrering. Helt
kort är ekvilibreringprocessen ägnad att eliminera desekvilibrering genom att antingen återgå till ett
tidigare existerande tillstånd eller att progrediera till ett kvalitativt nytt balanstillstånd (Piaget, 1977).
När jag jag försökte lära ut denna teori under min lärargärning ställde den stora krav på pedagogisk

klarhet och finurlighet för att dra elevernas uppmärksamhet från den statiska resultat- eller
produktpsykologin (stadier) och i stället koncentrera sig på processer och framväxandet av kvalitativ
nyhet.
Detta motstånd mot process och utveckling avspeglas på flera områden inom psykologin. Här ett annat
exempel. Inom psykoterapiforskningen är processtudier mycket sällsynta. I stället fokuserar forskarna
på utfall (effekter och effektivitit) medan terapiförloppet över tid med alla dess variationer och
framväxande och förlust av mönster lämnas därhän. När väl patienten är i mål går det inte rekonstruera
förloppet.

3. Vad menas med utveckling?
Termen utveckling är en metafor vars etymologi kan verka överraskande för många. Utveckling
(svillupo på italienska, desarollo på spanska, Entwicklung på tyska) är bokstavligt ett utvikande eller
en upprullning av någonting som redan är närvarande och på något sätt preformerat. Det är samma ord
man i engelskan använder för framkallningsprocessen av ett foto (develop a photo). Bilden finns redan
inneboende i den exponerade filmen och utvecklingsprocessen gör bara att den latenta bilden
framträder. Det är exakt det synsätt som präglar gendeterminismen inom utvecklingsbiologin. Generna
i det befruktade ägget sägs bestämma det slutgiltiga tillståndet i organismen medan omgivningen inom
vilken utvecklingen sker enbart utgörs av en uppsättning möjliggörande betingelser för att generna
skall kunna uttrycka sig själva precis som en exponerad film kommer att frambringa den bild som är
vilande i denna, när den placeras vid en lämplig temperatur i en kemisk framkallare. Vi skall
återkomma till gendeterminismen i modern utvecklingsbiologi men konstarerar att ordet utveckling
vilar på en statisk och preformistisk grundsyn som rimmar dåligt med idén om framväxandet av
kvalitativt nya, icke förutbestämda strukturer.
I allmänaste mening betraktas utveckling inom modern utvecklingspsykologi (psykobiologi och
etologi) som förändring i ett systems organisation i tid vilken upprätthålls (snarare än går förlorad) så
snart betingelsernas för dess uppkomst försvinner. Utveckling innebär alltså omorganisationen av
strukturen i ett system som ett resultat av systemets konstanta relation till dess omgivningsbetingelser.
Utveckling är därför bara möjlig i öppna system d v s system som befinner sig i konstant utbyte med
sina omgivning. Vidare utvecklas inte organismer i tiden utan med tiden.
Teoretikern och forskaren Jaan Valsiner är enligt mitt förmenande den som bäst klargjort
avgränsningen mellan utvecklingspsykologi och icke-utvecklingspsykologi (Valsiner 1997, 2000).
Valsiner skriver: "The developmental perspective concentrates the researcher's attention on the timedependent phenomena of becoming, or emergence of new structural order of the phenomena from their
previous state...In contrast, the nondevelopmental (or ontological) perspective leads researchers to
look at constant and stable aspects of the phenomena, and to pay no special attention to the irreversible
nature of time" (1997, s.3). Det ontologiska eller statiska närmandet eliminerar med andra ord
undersökningen av den möjliga transformationen hos de fenomen det studerar. All transformation
betraktas i stället som 'fel' eller brus då det underliggande axiomet i det ontologiska synsättet är att
betrakta fenomenen i en form som i grunden är stabil. Om det föreligger påvisbara fluktuationer hos
fenomenen över tid antas dessa var tillfälliga störningar kring den stabila sanna arten i varandet.
Valsiner skriver: "Hence, it is not surprising that the ontological perspective, within which the focus
on the fluctuations around the mean (prototype) is considered irrelevant, proliferates - in the form of
the law of large numbers. Because the time dimension is viewed merely as a locus within which
independent specimens of the phenomena occur rather than transform from one state to another), it is
possible to emphasize the notion that accumulation of the phenomena over time reveals to us the true
nature of the given issue" (op cit s. 4-5).
Lagen om stort antal avspeglas i icke-utvecklingspsykologins dominerande forskningsdesign: tvärsektoriell ackumulation av data, uteslutande information om tidsrelaterad förändring hos fenomenen.
Utveckling kan däremot bara studeras longitudinellt (uppföljning) med insikten att information om

utveckling inte kan erhållas genom ansamling av data över tid och försökspersoner. Ur gruppdata och
tvärsnittstudier kan aldrig enskilda individers utveckling över tid rekonstrueras. Denna forskning
kommer därför huvudsakligen att fokusera på inter-individuella jämförelser (exempelvis kognitiv
status hos 11-åringar från olika sociala skikt).

4. Normal och onormal
Begreppen normal och onormal brukas flitigt i västvärlden och de återkommer ofta i studiet av
människans utvecklig. Dessa utvecklingsstudier dras tyvärr med de tillkortakommanden vi skisserat
ovan och lånar sig därför till ett förtydligande av avgränsningen utvecklingspsykoloi/ickeutvecklingspsykologi. Innebörden av onormal härleds ur betydelsen av normal. Följaktligen är
förståelsen av normalutveckling en förutsättning för förståelsen av abnormutveckling. De olika
definitionerna av normalitet (det som är socialt och kulturellt accepterat, statistiskt frekvent, socialt
och kulturellt typiskt, tradiotionellt och auktoriativt definierat som hälsosamt) är starkt beroende av en
intuitiv uppfattning snarare än på en systematisk, empirisk undersökning av normalutveckling.
Intuitiva definitioner av normalitet vilar på vissa antaganden om individen, omgivningen och de typer
av processer som skapar individens beteenderepertoar (inklusive symtomen som karaktäriserar det
onormala). Trovärdigheten hos dessa antaganden har ifrågastts framför allt inom den moderna
forskningen på djur och inom psykobiologin men knappast rubbat deras populäritet inom
allmänpsykologin och psykiatrin.
Ett implicit antagande är att förloppet och utfallet av utveckling är universellt och oåterkalligt.
Förespråkare för denna uppfattning tillstår givetvis att vissa faktorer kan påverka och ändra på
framskridandets hastighet eller den slutgiltiga uppnådda nivån, men dessa förändringar är begränsade
och tyglas av inneboende faktorer närvarande från starten. Detta synsätt leder till forskning som är
fokuserad på regelbundenheter och som förbiser kontextuella skillnader. Individen och omgivningen
betraktas som separata ting. Normal definieras följaktligen som den typiska hastigheten eller takten på
framåtskridande via gemensamma universella mönster som resulterar i ett typiskt utfall. Faktorer som
ändrar på hastigheten eller slutpunkten hos framåtskridandet resulterar i avvikelser från det typiska
och betraktas som orsaker till abnorm utveckling. Detta står i bjärt kontrast till förståelsen av
utveckling inom modern psykobiologi och etologi som inkorporerar kontextuella faktorer i sina
explanativa system utgående från att organismen eller indivden utgör ett öppet system (Thelen &
Smith, 1994).
Antagandet att normal utveckling består i universella, relativt orubbliga utvecklingssekvenser motsägs
av upptäckten av såväl ekvifinalitet, d v s att samma psykologiska kompetens kan uppstå utifrån helt
olika utvecklingsbanor och processer och multifinalitet där en specifik utvecklingsbana eller process
inte nödvändigtvis leder till manifestationen av en specifik förmåga. Dessa två fenomen som frekvent
identifierats i utvecklingen av djurs beteende och på senare tid också i människors utveckling. Inom
nutida hjärnforskning är ekvifinalitet och multifinalitet lika oumbärliga som självklara begrepp (se
exdempelvis Edelman, 1987).
Dyslexi betraktas exempelvis som en utvecklingsstörning, en abnormitet eller produkt av en
utvecklingsprocess som spårat ur. Två försvårande generaliseringar har utkristalliserats från forskning
på denna störning: den kan uppstå från ett antal olika etiologiska faktorer (den uppvisar ekvifinalitet),
men den uppstår inte nödvändigtvis när samma etiologiska faktorer är närvarande (den uppvisar
multifinalitet). Trots dessa rön betraktas och behandlas dyslexi som om den vore ett enhetligt
fenomen. En framgångsrik behandling av dyslexi är behjälpt av kunskap om vilket utvecklingsförlopp
som är för handen hos patienten.
En analys av utveckling kräver insikten att individen och omgivningen är funktionellt ömsesidiga
komponenter i ett enat system. Beteende är en systemisk egenskap dvs ett resultat av transaktionen
mellan individ och omgivning.

Låt oss nu titta lite närmare på utvecklings- och evolutionsbegreppen inom biologin. Kan hanteringenn
av dessa begrepp inom biologin kasta ljus över situationen inom utvecklingspsykologin?

5. Evolutionstanken före Darwin
Evolutionism uppfattar den biologiska världen som ett dynamiskt system bestående av ständigt
föränderliga arter medan för-evolutionistiska tänkare som Platon, Arestoteles, Hippokrates och
judekristna framhävde exisensen av fixa naturliga kategorier. Före Darwin sågs hela historien om livet
på jorden som ett ordnat framskridande av inneboende stadier eller inre krafter. Strukturen hos dessa
idéer har analyserats i Arthur Lovejoys arbete The Great Chain of Being. Denna bok förblir det helt
grundläggande arbetet på området. Min framställning om de för-evolutionistiska idéerna är till stora
delar inspirerad av Lovejoys text. Lovejoy utgår från en analys av en fundamental spänning i Platons
tankekonstruktion mellan det Lovejoy benämner 'other-worldliness' och 'this-worldliness'. Med 'otherworldliness' menar inte Lovejoy en tro på ett liv efter detta utan snarare "the belief that both the
genuinely 'real' and the truly good are radically antithetic in their essential characteristics to anything
to be found in man's natural life, in the ordinary course of human experience, however normal,
however intelligent, and however fortunate...the human will, as conceived by the other-worldly
philosophers, not only seeks but is capable of finding some final, fixed, immutable, intrinsic, perfectly
satisfying good...Not, however in this world...but only in a 'higher' realm of being, differing in its
essential nature, and not merely in degree and detail, from the lower" (Lovejoy, 1976, ss.25-26).
Denna högre sfär är världen inom vilken mångfalden av eviga Idéer existerar, idéer som bara tingen i
den naturliga världen är ofullständiga kopior av. Lovejoy går vidare och visar på den basala
motsägelsen mellan att å ena sidan nedvärdera den naturliga världen och sedan använda denna som en
empirisk källa för formuleringen av de eviga Idéerna.
Alla kategorier av ting i den naturliga världen är bristfälliga manifestationer av perfekta och eviga
Idéer, men dessa Idéer är inte slumpmässigt organiserade. De är i sin tur ordnade genom en 'Idea of the
Idea' vanligen framställd av Platon och senare av kristna teologer som 'Det Godas Idé.' Lovejoy : "... it
is... the most indubitable of all realities... it is an Idea or essence...in distinction from the particular and
changing in existences which in varying degrees participate in its nature; and ... it therefore has the
properties common to all the Ideas, of which the most fundamental are eternity and immutability... it is
the polar opposite to 'this world... its true nature is therefore ineffable in the forms of ordinary
speech... the Form of the Good is the universal object of desire" (op cit ss 40-41).
Om vi skriver under på denna tanke så lämnas två problem olösta enligt Lovejoy. För det första är det
inte klart varför den bristfälliga naturliga världen överhuvud taget existerar. För det andra, vad
bestämmer hur många och vilka typer av ting måste den bestå av om den naturliga världen måste
existera? Svaret på dessa frågor utgör den relevanta utgångspunkten för jämförelsen mellan förevolutionistiska och evolutionistiska uppfattningar om den organiska världen.
För att förklara varför den naturliga världen måste existera utgick teologer från argumentet att det
perfekt goda eller den perfekta formen inte kan avundas någonting som inte är del av den själv.
"Its reality could be no impediment to the reality... of beings other than it alike in existence and in kind
and in excellence; on the contrary, unless it were somehow productive of them, it would lack a
positive element of perfection, would not be so complete as its very definition implies that it is... The
concept of Self-Sufficing Perfection, by a bold logical inversion, was... converted into the concept of a
Self-Transcending Fecundity" (op cit s 49).
Så snart denna tanke accepteras är frågan gällande antalet ting som världen måste härbärgera lätt att
besvara. Eftersom det fulländade goda inte kan avundas existensen av någonting, måste världen

absolut innehålla alla möjliga slags ting. Världen måste måste vara helt fylld av alla de möjliga
kategorierna av ting. Detta begrepp döpte Lovejoy till "the principle of plentitude."
Så snart principen om överflöd accepeteras så är också frågan om tingens organisation i denna värld
lätt att besvara. Eftersom det perfekt sköna eller goda är det universella och åtrådda objektet och den
naturliga världen är en ofullständig kopia av detsamma, då är alla tingen i världen arrangerade i en
hierarki från de lägsta och mest avlägsna, från det perfekt goda till det som befinner sig närmast
detsamma. Dessutom kräver principen om överflöd att det inte finns några gap i hierarkin från de
lägsta till de högsta, eftersom världen då skulle ha ett mindre antal än den kunde ha. Denna hierarki
av kategorier, levande som livlösa kom att bli känd som "Great chain of being" eller scala naturae.

6. Darwins bidrag till evolutionen
Även om evolutionsbegreppet har kommit att förknippas med organisk evolution, historien om
levande organismer på jorden, så utgör bara evolutionssteorin ett specialfall av en mer generell
världssyn som kan karaktäriseras som "evolutionism". Ideologin om evolutionism, som har utvecklats
under de de senaste två hundra åren har kommit att genomsyra alla natur- och samhällsvetenskaper
inkluderande antropologi, biologi, kosmologi, lingvistik, sociologi och termodynamik. Alla
evolutionistiska teorier, oavsett om de handlar om fysiska, biologiska eller sociala fenomen är teorier
om förändring.
Evolutionismen ledde till en allvarlig motsägelse gällande den äldre intellektuella traditionen, nedärvd
från Platon och Aristoteles och som vilade på en statisk världsordning. Det var begreppet idealtyp som
vi redogjort för ovan: de verkliga objekten i världen var ofullständiga manifestationer av
underliggande idémönster. Dessa ideal hade ingen materiell form men kunde skönjas som "genom ett
fördunklat glas" genom studiet av verkliga objekt. Vetenskapens uppgift var att förstå dessa idealtyper
och problemet för vetenskapen var att härleda dessa typer från deras defekta kopior i denna värld. En
konsekvens av detta typologiska närmande är att variationen mellan objekt av en viss typ är
ontologiskt annorlunda än variationen mellan typer. Varje art av levande organismer betraktades som
en "typ," och de befintliga individerna i naturen var ofullständiga manifestationer av det sanna
artidealet.
Teorin om idealtyper utgjorde huvudproblemet för den för-darwinistiska evolutionsteorin: hur gör
organismen för att gå över från en typ till en annan eller alternativt, hur kan nya typer komma att
existerna? Ett av huvudargumenten för en gudomlig skapelse av arterna var att organismerna tycktes
designade att passa in i sina miljöer. Men miljöer förändras kontinuerligt. En acceptabel teori måste
redogöra för denna passform samt presentera en övertygande mekanism för uppkomsten av nya arter.
Darwins intellektuella revolution återfinns inte i hans teori att organismer utvecklas eftersom detta var
redan många övertygade om, utan hans avvisande av Platons och Arestoteles idealism och hans totala
reorientering av den problematiska evolutionen. Istället för att betrakta variation mellan individer som
ontologiskt skilt från skillnaderna mellan arter, betraktade Darwin skillnader inom arter och skillnader
mellan arter som ontologiskt besläktade. Han tog skillnader mellan individer som sitt primära
studieobjekt och koncenterarde sig på de verkliga och materiella skillnaderna bland de levande
organismerna som sådana. Darwins revolutionerande insikt var att skillnaderna mellan individer inom
en art omvandlas till skillnaderna mellan arter i tid och rum. Denna insikt blev än tydligare när den
kompletterades av Mendels ärftlighetslagar.
Lite annorlunda uttryckt så grundade sig naturfilosofin före Darwin på en typologisk syn på
fenomenen (essentialism). Det innebar generellt att de ontologiska källorna till likhet mellan ting
betraktades ontologiskt annorlunda källorna till skillnader dem emellan. I synnerhet ansågs alla
medlemmar i en art dela oföränderliga egenskaper som var inneboende i organismen, medan skillnader
mellan individuella medlemmar ansågs vara konsekvenser av tillfällig påerkan från omgivningen och
underordnade de konstanta dragen. Problemet att förstå likheter sågs som fundamentalt skilt från

problemet om ursprunget till ytliga skillnader. Det var upphävandet av denna distinktion mellan de
ontologiska källorna till likhet och skillnader som markerade Darwins (och Mendels) epistemologiska
revolution.
Det kan inte nog betonas att variation är grundplåten i Darwins världsuppfattningar. Där andra såg
uniformitet och klart avgränsade arter, såg Darwin räckvidder av variation. Darwin betonade att
populationer är kollektioner av unika individer. I den biologiska världen finns inget typiskt djur eller
någon typisk växt. Det är variation, inte medelvärdet, som är verkligt. Mycket av Darwins
observerande liv gick till att katalogisera variation. Detta fokus står i bjärt kontrast till för- och ickeevolutionistiska synsätt på världen, där fixa naturliga kategorier av ting följde på varandra från
generation till generation utan någon förändring annat än något på förhand bestämt framsteg eller
ödesdiger degeneration. För Darwin är variation ingen avvikelse från den ideala formen hos en art,
utan källan till alla arter. Naturen själv producerar variation. Om människor genom kontrollerad
reproduktion kan avla och skapa arter genom att välja ut vissa varianter, då är inte arter oåterkalleliga
som Bibeln påstår.
I denna framställning går jag inte vidare med att redogöra för mekanismen i evolutionen, det naturliga
urvalet då denna är väl känd, utan konstarerar att Darwins brukar termen "natural selection" på grund
av att den kausala agenten bakom arternas tillkomst inte är Gud eller någon annan övernaturlig princip
som någon gång i det avlägsna förflutna skapade eviga kategorier. Finns det någon gud som
personifierar den kontinuerliga operationen av materiella lagar så kan den kanske kallas The Blind
Watchmaker som Richard Dawkins så träffande döpt honom till.

7. Preformationism versus Epigeneticism
Utvecklingsbiologin har präglats av två teoretiska ramverk av såväl filosofisk som vetenskaplig natur:
preformationism och epigeneticism. Den basala idén i preformationism är att bildandet av nya drag
under utvecklingen är skenbar: den består bara av upprullandet av karakteristika i det för-formerade i
embryot (d v s spermien, ägget eller zygoten). Den basala idén i epigeneticism är däremot att det inte
finns någon sådan för-existerande form: att utveckling består i framspringandet (emergens) av genuint
nya drag från ett ostrukturerat, formlöst eller homogent embryo.
Den traditionella preformationismen (från ca 500 år före Kristus fram till 1900) stod naturligtvis i
överensstämmelse med en kreationistisk världsuppfattning. Eftersom Gud är den ende skaparen, kan
inte materia tillskrivas förmågan att skapa kvalitativ nyhet i avsaknad av någon tidigare inplanterad
form (idra realis). Från en vetenskaplig synvinkel kunde preformationism förklara kontinuiteten,
specificiteten och trofastheten hos utvecklingen som det faktum att ekollon ger upphov till ekar, inte
grodor eller elefanter.
Naturligtvis tillåter inte preformationism evolution i modern bemärkelse. men termen 'evolution' var
redan i bruk bland 1700-talets preformationister men då betecknade den utveckling som upprullandet
(evolutio) av förformerade delar.
Modern eller neopreformationism har gjort sitt återtåg efter epigeneticismens triumftåg under senare
1700-tal och under 1800-talet. Med molekylärbiologins ankomst och i synnerhet efter analysen av
sammansättningen och strukturen hos det genetiska materialet 1953, är preformationismen på modet
igen (Lewontin,2000). Men i sin moderna versionen finns ingen homunculus eller en vuxen i miniatyr
i sädescellen eller ägget - denna har ersatts av "kodade instruktioner". Neopreformationism är
väsentligen genetisk informationism tillämpad på utveckling. I sin starka eller radikala form är
neopreformationism en form av genetisk determinism, ett exempel på mikroreduktionism. Fenotypen
kan reduceras till genotypen. Av utrymmesskäl går jag inte vidare i denna diskussion utan
rekommenderar den intresserade läsaren Richard Lewontins "It Ain't Necessarily So" samt Martin
Mahner och Mario Bunges formidabla "Foundations of Biophilosophy" för en ingående kritisk
diskussion om preformationismen och epigeniticism.

8. Arestoteles trick: ett strikt isärhållande av kvalitet och kvantitet. Stabil
kvalitet, varierande kvantitet.
Det begreppsliga problemet hur man skall hantera frågan om förändring upptog många filosofers
hjärnor i det antika Grekland som vår genomgång av utvecklingsbiologins historia visat. Som vi sett
försökte de ofta finna det verkliga som utgör det permanenta någonting som ligger bakom förändring
och variation. Den kausala mekanismen antogs själv vara oföränderlig. Biologins historia är också
psykologins. Valsiner (1997) har gjort oss uppmärksamma på hur detta synsätt fortfarande frodas i
nutida psykologi. Genom att hålla isär de kvalitativa och kvantitativa aspekterna hos ett fenomen är
det möjligt att förklara förändring (kvantitativ variation) utan att ge upp tanken på att kärnan i
fenoemenet är det samma och oförändrat (stabil kvalitet). Barnpsykologin översvämmas av
förklaringskonstruktioner som följer Arestoteles trick att hålla isär begreppen kvalitet och kvantitet.
En tvåårings raseriutbrott i ett visst sammanhang - en specifik variation i beteende - kan behändigt
förklaras med hänsyftning till ett svårt temperament eller otrygg anknytning. Dessa är postulerade
kvaliteter eller essenser som projiceras in i det bråkiga barnet och som sådana kan antas förklara det
speciella (liksom många andra beteenden hos tvååringen). Denna syn på kausalitet är typiskt för ickeutvecklingsperspektiv i psykologin. Den är legio inom folkpsykologin. Detta typologiska sätt att tänka
karaktäriseras av tänkande i statiska kategorier som betraktas utgöra essensen hos psykologiska
fenomen. Dessa kategorier är befriade från relationer till temporala eller spatiala kontexter, d v s de är
kontextfria. Den utbredda vanan att söka essentialistiska förklaringar till beteende via projicerandet av
personlighetsdrag, intelligens, temperament och andra konstrukt in i psyket eller beteendet på en
individ är ett rakt exempel på hur det typologiska tankesättet fungerar både i vardagslivet och i
psykologin. Det mänskliga språket är i sig inriktat på att förvandla dynamiska processer till statiska
entiteter (Valsiner, 2000). Att bruka språket för att beskriva en process leder lätt till att processen
förvandlas till en implicit kausal entitet.
Valsiner (op.cit s.7) framhåller exemplet med att förklara en organisms prestation via idén om
'inlärning'. Först kan processen genom vilken organismen uppnår ett nytt tillstånd beskrivas som
försöka, få feedback, försöka igen på ett nytt sätt e t c. Detta är en beskrivning av processen via vilken
organismen rör sig mot detta nya tillstånd. Eftersom upprepade verbala beskrivningar av processen är
energikrävande och svårhanterlig bifogas en allmän rubrik, 'inlärning'. Denna rubrik är till en början
bara deskriptiv, en förkortning syftande på processen den står för. Men det dröjer inte länge förrän den
får en ny nyans i diskursen: den brukas som en kausal entitet (t ex 'barnet erhåller förmågan X genom
inlärning' eller 'inlärning orsakar utveckling'). Den tidsmässigt-deskriptiva aspekten i det ursprungliga
bruket av ordet 'inlärning' går förlorad och får i stället kausalstatus.
Gregory Bateson (1976) har beskrivit denna essentialisiska projektion av typologiska förklarande
kategorier in i organismen som: "One habitual error ... is the trick of drawing a generalization from the
world of external observation, giving it a fancy name, and then asserting that this named abstraction
exists inside the organism as an explanatory principle. Instinct theory commonly takes that monstrous
form. To say that opium contains a dormitive principle is no explanation of how it puts people to
sleep".
Tillskrivandet av kausala explanatoriska principer in i människor har varit psykologins företrädesrätt
alltsedan den separarerades från filosofin (Valsiner, 1984). Psykologin har historiskt varit sysselsatt
med fenomen inne i personer åtskilda från den sociala kontexten. Emellertid kan sådana kausalförklarande projektioner också göras på världen utanför personen - på miljön, på övernaturlia agenter e
t c . Att t ex tillskriva något socialt fenomen typ 'ökad arbetslöshet' orsaken till kriminalitet i ett
samhälle är en 'sövande princip' i Batesons mening. Sådana förklaringar är bekväma och framförallt
intutivt plausibla (kulturellt trovärdiga) framställningar av fenomenen och accepteras av många
individer (psykologer och lekmän tillika) som nödvändiga och tillräckliga för existensen av själva
fenomenet. Detta sätt att resonera skapar en mängd rubricerade essenser som behandlas som orsaker

och har statusen av 'black boxes' d v s överenskommelser gällande vissa slags förklaringar utan behov
av vidare utforskning. I sitt kliniska arbete kan en psykolog förklara en tonårings aggression mot sin
jämnåriga i skolan genom att förvandla det observerbara till 'ett behov att destruera' eller till
personlighetsdraget 'aggressivitet'. I båda fallen projiceras de rubricerade essenserna (behov, drag) in i
det specifika subjektet. På samma sätt kan en lärare försöka förklara tonåringens beteende genom att
tillskriva det till 'dålig uppfostran' i hemmet eller till 'kamratgruppens inflytande' i skolan. I detta fall
projiceras rubricerade orsaker på tonåringens omgivning.

9. Medelvärdet som det statiska idealet i en föränderlig värld
Kvantifiering innebär alltid en reduktion av fenomenens rikedom i psykologiska data. När fenomenen
kvantifieras är det lätt att abstarahera en statisk representation med hjälp av framräknandet av
medeltal. När medeltal skapas försvinner individualiteten hos de specifika fallen och medeltalet
kommer att utgöra grunden för psykologens vidare tänkande kring fenomenet. Kurt Lewin (1933)
gjorde för många år sedan följande skarpa iakttagelse gällande skapandet av medelvärden inom
psykologin:
" The statistical method is usually compelled to defining its groups on the basis not of purely
psychological characteristics but of more or less extrinsic ones ... so that particular cases having quite
different or even opposed psychological structure may be included in the same group. Especially to be
emphasized, however, is the following consideration: the calculation of an average, for example, of
'the one-year-old child,' is designed to eliminate the 'accidents' of the environment; the determination
of the average 'situation' ... is to exclude individual variations. But the very relation that is decisive for
the investigation of dynamics - namely, that of the position of the actual child in the actual, concrete,
total situation - is thereby 'abstracted'. An inference from the average child and the average situation
are abstractions that have no utility whatsoever for the investigation of dynamics." (s.591, citatet i
Valsiner, 1984)
Så snart medelvärdesoperationen tillämpas på data kommer forskarens tänkande ske i termer av
statiska entiteter och förhindra all analys av möjliga dynamiska processer hos den verklighet som
observeras. Vad värre är antas den statiska karaktären hos fenomenen som given så snart
medelvärdeshanteringen utförs och variationer inom fenomenet som studeras tenderar att ses som
'olyckshändelser' eller 'brus' som fördunklar den 'ideala eller sanna bilden' hos det antaget statiska
fenomenet. Men människor får inte betraktas som "olyckshändelser". Enkilda fall som går emot
gruppdata skall inte förkastas utan beskrivas och förstås. Den "sanna-värdes-mytolologin" bör däremot
förkastas i psykologin.

10. Några konkreta exempel som belyser skillnaden mellan ett typologiskt
och ett variationsinriktat tänkande
Det variationsinriktade (darwinistiska) sättet att tänka behandlas inneboende variabilitet hos
psykologiska fenomen som den centrat viktigaste aspekten på fenomenen. I stället för att koncentrera
sin uppmärksamhet på medelvärdes eller prototypiska (platonska) fall inom en klass av fenomen
kommer en variationsinriktad forskare att behandla hela vidden av variation inom klassen som en
viktig aspekt hos fenomenen.
Ett konkret exempel kan vara på plats för att klargöra skillnaden mellan de två sätten att tänka. Låt oss
utgår från personligheten hos en hypotetisk person X. Denna kan studeras utifrån två perspektiv.
Utifrån det typologiska perspektivet försöker kanske psykologen bestämma på basis av några
observationer vad som är den 'sanna' (typiska) naturen hos X's personlighet. Efter att ha funnit att
merparten av observationer uppvisade indikationer på att X var 'extrovert' och endast i ett fåtal av fall
såg ut som en 'introvert' person, så drar den typologikt intiktade psykologen slutsatsen att X har en

'extrovert personlighet'. Men vad hände med de observationer som avslöjade att X ibland uppförde sig
som en 'introvert' person? Dessa observatoioner kan lätt avfärdas som 'atypiska' för X eller orsakade
av faktorer utanför hans personlighet och därför oviktiga för fastställandet av X's 'sanna' (stabila)
personlighetstyp.
En annan psykolog som företräder det variationsinriktade tänkandet skulla närma sig frågan om X's
personlighet från en annan infallsvinkel. Psykologen utgår från den axiomatiska uppfattningen att
beroende på omständigheter i den omgivande miljön i vilken X agerar, kan X ibland uppvisa symtom
på 'extroversion' och vid andra tillfällen symtom på 'introversion'. Med andra ord karaktäriseras X's
personlighet av variabilitet som sträcker sig från symtom på 'extroversion' till symtom på
'introversion'. X är varken 'extrovert' eller 'introvert', utan är ibland det ena, ibland det andra på sätt
som är ömsesidigt beroende av den uppsättning betingelser i omgivningen inom vilken X lever och
verkar (Valsiner, 1984).
Den kliniska psykologin vilar huvudsakligen på ett typologiskt, statiskt tänkande. I psykoanalysen tar
sig detta uttryck i en antropomorf homunculus-teori. Med detta menas en psykologisk teori som
'förklarar' viss mänsklig förmåga eller kompetens genom ett inre själv, som förses med sina data om
yttervärlden av ett fysiologiskt själv. Exempelvis kan vår förmåga att se objekt förklaras i termer av
någon homunculus genom att anta att det finns en Liten Människa som betraktar näthinnan.
Psykoanalysen talar om det 'sanna självet' som döljer sig bakom det 'falska självet' där det senare skall
oskadliggöras med hjälp av terapeuten så att fjällen faller från patientens ögon (det 'sanna' självet).
Cirkuläriteten hos denna typ av förklaringar är väl kända. Har denne inre person i sin tur ett öga med
en retina? Vilket själv utser det 'sanna' självet? Vem vaktar vakterna?

11. Sammanfattning
I denna uppstas har jag försökt redogöra för historiska och filosofiska orsaker till
utvecklingspsykologins predikament i vår tid. Avsaknanden av en processmetafysik parat med en
betoning på statiska och beständiga essenser kan spåras till Platon och Arestoteles inflytelserika texter
samt religionens världsuppfattning som den framställs i Bibeln. Biologins historia är i mångt och
mycket också psykologins historia. Darwins revolutionerande insikt att variation och betoning på den
enkilda organismen (och dess ontogenes) måste ersätta tidigare fokus på typer och färdigproducerade,
beständiga arter har inte, med några få undantag (James Baldwin, Esther Thelen & Linda Smith) varit
vägledande för utvecklingspsykologin. Darwinistisk teori utgår från en urvalsgrundad syn på
utveckling där mångfald och variabilitet är källan utifrån vilka adaptiva mönster kan väljas. Om
utveckling primärt ses som en hierarkisk ansamling av mer komplexa strukturer, som hos Piaget, då
ses variabilitet och mångfald endast som "brus" i systemet, på samma sätt som brus i en telefonledning
stör signalen i detta punkt-till-punktkonstruerade ledningsnät.Individuella skillnader utgör avvikelser
från modala utföranden. Om variationen individer emellan är hög kan vi inte upptäcka gruppskillnader
och vi drar slutsatsen att vår hypotetiserade effekt inte existerar. Detta sätt att tänka och dess
operationalisering i experimentella design saboterar upptäckten av urvalsprocesser på grund av att vi
inte betraktar variation i sig som viktig. En dynamisk syn på utveckling betraktar däremot ursprungen
till och funktionen hos variablititet som absolut central för förståelse av förändring. Variabilitet är
själva källan till nya adaptiva former i ontogenes och i realtid precis som den är i fylogenetisk tid.
Detta kan synas förvånande att dessa insikter knappast påverkat utvecklingspsykologin men visar bara
att vetenskapssamhället ingår i ett större samhälle där mäktiga institutioner och opinionsbildare vill ha
ett ord med i laget. Det en vetenskap producerar som möjlig kunskap måste passera en social
valideringssikt via kriterier som ligger utanför kunskapen och dess undersökningobjekt. Jaan Valsiner
ger ett talande exempel i sin senaste bok: "...abandoning the creationist stance upon phenomena of
biological evolution could have been a simple transformation of a key assumption about the world in
the nineteenth century - if only a scientific consideration were in play. Of course that was not the case
- the social-religious sentiments dominant in the Western world have guided the discourses about the
evolutionary hypothesis over the last century and a half. Instead of a simple change, we can observe
various fights around the issue over a century later, and in fierceness that would let the Galapagos

finches fly away from their islands to let the humans stay in their mind of peace of ignorance" (2013,
s.263).
Eftersom avsikten med denna uppsats varit att spåra historiska och filosofika faktorer bakom den
moderna utvecklingspsykologins predikament har jag ej berört andra viktiga orsaker som exempelvis
test- eller mätindustrin på den praktiska psykologins verkningsfält, den kliniksa psykologins nära
koppling till folkpsykologin där substantiv prioriteras framför verb och utsagor om framtiden är
viktigare än vägen till densamma. Stereotypt beteende och tänkande är bättre ägnat för prediktion för
den kliniske psykologen men har litet värde för en person som kommer att utmanas av ständigt
föränderliga omständigheter. Vår tids överproduktion av diagnoser inom psykiatrin kan ses mot
bakgrunden att diagnoser och benämningar i sig har en palliativ inverkan på patienter. Den
diagnostiska benämningen 'fryser' processer och reducerar känslan av osäkerhet gällande framtiden
oavsett om diagnosen har någon validitet eller inte.
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