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Prolog:  Farsoter nu och då

En ny pandemi

Wuhan är en av Kinas största städer och en viktig järnvägsknut, 
som breder ut sig över slätterna på ömse sidor om Yangtzefloden, 
70 mil från dess utlopp i närheten av Shanghai. I slutet av 2019 bör-
jade människor där insjukna i en allvarlig luftvägsinfektion. Många 
drabbades av akut syrebrist, och kunde tvingas till veckor i respira-
tor. Hos andra slutade dessutom njurarna att fungera som de skul-
le, eller tjocktarmen, eller hjärtat. Sjukdomen kunde plötsligt och 
hastigt gå från mild till kritisk. Den spreds snabbt, och dödligheten 
tycktes vara hög. Inte bara gamla immunsvaga blev sjuka, utan även 
vältränade till synes friska unga och medelålders. Det hela liknade 
inte alls de influensor människor och läkare var vana vid. 

Till mångas fasa liknade det istället en sjukdom som härjade i 
Östasien under åren 2002 och 2003, och då kallades sars (severe 
acute respiratory syndrome, svår akut andningssjukdom). Den döda-
de bortåt var tionde smittad, men till all lycka spred den sig rätt 
trögt, och kunde därför stängas inne i en handfull östasiatiska län-
der, och utrotas. Då hade minst 8 000 personer insjuknat, och över 
800 dött. Med tiden visade det sig att sars orsakades av ett virus av 
en typ som kallas coronavirus, som hade hoppat till männi ska från 
fladdermus. 

Den nya sjukdomen i Wuhan spred sig dock mycket snabbare 
än sars hade gjort, och på den västerländska tideräkningens ny-
årsafton, då året 2019 skulle bli 2020, slog de kinesiska myndig-
heterna larm. Sjukdomen spred sig veckorna som följde som en 
löpeld, först i staden och sedan till andra delar av Kina. I Wuhan 
kapsejsade sjukvårdssystemen, och tusentals människor dog utan 
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att få vård. Trots att det på rekordtid byggdes stora nya sjukhus i 
utkanten av staden.

Redan några veckor efter larmet hade kinesiska forskare lyckats 
isolera det virus som orsakade sjukdomen, och bestämma ord-
ningsföljden av ”bokstäver” i dess arvsanlag. Det visade sig att 
även detta virus var ett coronavirus, ganska likt det som orsaka-
de sars. Sjukdomen döptes därför till covid-19, vilket kan uttydas 
som den ”corona virus disease”, som bröt ut år 2019. Själva viruset 
fick namnet sars-cov2, och det första sarsviruset fick samtidigt byta 
namn till sars-cov1. 

Ännu mer än sars-cov1 liknade dock det nya sars-cov2 några virus 
som forskare hittat hos fladdermöss i grottor i södra Kina. Närmare 
bestämt hade de hittats av just de forskare som avslöjat varifrån det 
första sarsviruset kom. Vi kan därför känna oss säkra på att det nya 
viruset kommit till människa från en fladdermus, genom ett ”hopp” 
liknande det som gav upphov till den första sars epidemin.

Efter en tids tvekan reagerade kinesiska myndigheter kraftfullt på 
den nya epidemin: Den 23 januari stängdes Wuhan av från omvärl-
den, och förflyttningar inom staden förbjöds. Det kinesiska nyårs-
firandet – landets största helg, då flera hundra miljoner människor 
besöker sina släktingar och förfäders gravar – ställdes in med tre 
dagars varsel. Successivt stängdes större delen av jättelandet ner. 
I över 130 städer stod kollektivtrafiken stilla, och människor hin-
drades från att röra sig fritt. Hela diktaturens övervakningsapparat 
sattes in för att hålla koll på smittades rörelser. Det förekom till och 
med på några ställen att dörrar svetsades igen för dem som inte 
respekterade karantänen.

De hårda tagen hejdade smittan i Kina, men då hade den redan 
spridit sig till resten av världen. Vi vet nu att den fanns i Europa 
redan i december 2019 – man har hittat virus i avloppsvatten i Mi-
lano och Torino före julhelgen, och i blodprover från en patient 
som under mellandagarna behandlades för lunginflammation på 
ett sjukhus i Paris. I två månader spreds sedan viruset vidare under 
myndigheternas radar i Europa och USA, men i februari 2020 ex-
ploderade smittan i västvärlden. Allra först slog den till i ett bälte 
av småstäder söder om Milano. 
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Hur många som smittats av viruset är det ingen som vet, men 
mot slutet av december 2020 hade över 80 miljoner människor 
bevisats vara smittade, och långt över en och en halv miljon dött. 
Världen över har universitet och skolor stängts ner, folksamlingar 
och möten förbjudits, flygförbindelser ställts in, butiker och restau-
ranger gått omkull, turistföretag tvingats i konkurs. Flygbolagen 
står på konkursens rand och västvärldens ekonomier krymper i en 
takt som inte skådats de senaste hundra åren. 

Allt detta på grund av att ett litet virus, som inte är större än en 
dryg tiotusendel av en millimeter, fått en olycklig kombination av 
förändringar hos en handfull av de knappt trettiotusen ”bokstä-
verna” i sin arvsmassa. Vilket gjort det möjligt för viruset att inte 
bara smitta fladdermöss, utan också smitta människor, spridas över 
hela världen och göra en del av oss ordentligt sjuka. Den här boken 
handlar om hur det gått till. I detta första kapitel skall vi se att lik-
nande händelser inträffat många gånger tidigare under historien, 
och att konsekvenserna då blivit minst lika dramatiska. 

Sars-cov2 avbildat med elektronmikroskopi. Bilden är till sin natur grynig; 
tekniken har inte bättre upplösning än så här. 
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Från fladdermöss, nötkreatur och fjäderfä till människa

Vi vet alltså att viruset kommit till människa från fladdermöss. 
Men vi vet inte hur det gått till. 

En ofta framförd tanke är att hoppet kan ha skett på en matmark-
nad i Wuhan, i vars närhet många av de tidiga fallen dök upp. På 
den marknaden säljs både levande och slaktade djur av många sor-
ter, men knappast de mycket små och köttfattiga fladdermusarter 
– hästskonäsor – som i Kina bär på virusets släktingar. Eftersom 
coronavirus även kan finnas hos myrkottar, och sådana betraktas 
som en delikatess och möjligen såldes på marknaden, har det speku-
lerats i att viruset kommit från fladdermöss till människa via dem. 
Jag betraktar den möjligheten som mindre sannolik. 

En annan möjlighet kan vara att hoppet skett genom traditio-
nell kinesisk medicin. Torkad avföring från fladdermöss – ye ming 
sha – rekommenderas mot bland annat ögonproblem. Avföringen 
löses upp i vatten som droppas i ögonen. Och på cellerna i ögonens 

Modell av sars-cov2 utifrån kunskap om den exakta strukturen hos virusets 
yttre proteiner och elektronmikroskopiska avbildningar, som den på föregå-
ende sida. Skapad vid USA:s folkhälsomyndighet Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC).
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hornhinna finns stora mängder av de proteiner som viruset kan 
gripa tag i för att ta sig in i kroppens celler. De fladdermöss som 
har många coronavirus av den typ som hoppade till människa re-
kommenderas dessutom i kinesisk folkmedicin mot hosta. Kanske 
var den förste patienten med covid-19 en person som tagit någon 
av dessa kurer – eller någon som samlat ihop sådana läkemedel i 
naturen, och sålt dem på en marknad? 

Det har också diskuterats att viruset kan ha hoppat från fladder-
mus till människa i anslutning till något medicinskt forskningsla-
boratorium. I Wuhan finns minst ett sådant som studerar corona-
virus, insamlade från fladdermöss i olika delar av Kina. (Nämligen 
det laboratorium som redde ut varifrån det första sarsviruset kom, 
och sedan oupphörligen varnat omvärlden för att nya liknande 
hopp kan ske när som helst.) Kanske, spekuleras det, har någon 
som arbetat på ett sådant laboratorium slarvat med säkerhetsru-
tinerna och själv blivit smittad. Kanske har ett försöksdjur som 
burit på viruset sålts på svarta marknaden som mat, istället för att 
brännas. Forskarna på det laboratorium som redde ut sambandet 
mellan sars och fladdermöss hävdar dock bestämt att inget av de 
virus de arbetat med och sekvensbestämt haft samma sekvens som 
covid-19 på det kritiska ställe som gör det möjligt för viruset att 
spridas till människa.

En annan möjlighet är att viruset hoppat från fladdermus till 
människa någon helt annanstans, och sedan spridits och muterat 
vidare under veckor eller månader, för att en dag i just Wuhan få 
ytterligare en mutation som gjort det riktigt aggressivt, och startat 
epidemin. 

Vi vet inte vilket, och kanske kommer vi aldrig att få veta. 

Är det då något märkligt att ett helt nytt virus, som aldrig tidigare 
funnits hos människor, överförs från en fladdermus till oss? Inte 
alls. De forskare som fördjupat sig i smittsamma sjukdomar och 
deras historia vet att de flesta virus och bakterier som smittar direkt 
mellan människor har kommit till oss genom att hoppa från något 
djur. Och de har bara väntat på att ett nytt sådant hopp skulle starta 
en världsomspännande epidemi, en pandemi. 



17

prolog:  farsoter nu och då – en ny pandemi

När forskare undersökt en rad betydelsefulla mänskliga smitt-
spridare och letat efter deras närmaste släktingar har de nämligen 
kunnat se ett tydligt mönster: Mässlingviruset har sina närmaste 

Konspirationsteorier om virusets ursprung

En fråga som man ofta möter är om sars-cov2 kan ha skapats av 
människohand med hjälp av genteknik. Vi kan vara säkra på att det 
inte skett. 

De genförändringar som gjorde att sars-cov2 kunde börja infek-
tera människoceller var nämligen annorlunda än de som fått andra 
coronavirus att göra motsvarande hopp, och de skulle inte varit möj-
liga att komma på för en mänsklig designer som försökt framställa 
ett dödligt virus. (Människan begriper helt enkelt inte tillräckligt väl 
hur proteiners aminosyresekvens avgör dess struktur för att lyckas 
med den typen av ingenjörskonst ens en miljondel så väl som det 
naturliga urvalets ”trial and error”.) Den som till äventyrs haft sådana 
ambitioner skulle istället utgått från det sarsvirus som redan fanns, 
och sedan försökt ”förbättra” det. 

Varje försök att klippa och klistra ihop ett nytt supervirus skulle 
dessutom lämna spår av själva konstruktionsarbetet i arvsmassan. 
Tusentals molekylärbiologer har tittat noga på virusets sekvens, och 
nyfiket letat efter sådana tecken. Utan att hitta något.

Däremot finns det en handfull välkända konspirationsteoretiker 
som menar att viruset visst kan ha skapats av människohand, däri-
bland nobelpristagaren Luc Montagnier (som misstänker att det ska-
pats i ett försök att göra ett vaccin mot HIV). De tecken han tycker 
sig se är dock fenomen som kan uppkomma genom helt naturliga 
händelser där virus och andra levande varelser under långa evolutio-
nära tidsrymder byter bitar av arvsanlag med varandra. Likaså är de 
tecken andra diskuterar inte egendomligare än sådana förändringar i 
arvsmassan som alltid kan uppkomma när arvsmassor muterar. Varje 
given förändring är i sig osannolik hos en viss virusindivid en viss 
dag, men det är inte alls osannolikt att något virus någonstans någon 
gång skall få en sådan förändring.
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släktingar hos nötkreatur. Influensaviruset hos fjäderfän, smitt-
koppsviruset hos kamel. Påssjukeviruset och kikhostebakterien 
möjligen hos gris, annars hos någon av de växtätare vi håller som 
tamdjur. Ett stort antal viktiga smittspridare har alltså hoppat till 
människa från djur som vi har domesticerat och levt nära inpå. 
Övergången till jordbruk och boskapsskötsel tycks ha öppnat en 
dörr genom vilken en rad nya direktsmittande sjukdomar har kun-
nat överföras till oss. 

Ut över hela världen

Trots de kinesiska myndigheternas dramatiska åtgärder spreds det 
nya viruset snabbt över världen. Det är inte förvånande. Tiotusen-
tals turister, inköpare, försäljare, ingenjörer, reparatörer, forskare 
och politiker har varje dag de senaste årtiondena flugit från ena 
sidan av jordklotet till den andra. Att några av dem kan bära med 
sig ett smittsamt virus är rätt självklart. Ju tätare människor le-
ver och ju mer de reser, desto lättare kommer nya infektioner att 
spridas. 

Vi ser spår av samma grundprincip redan från de tillfällen då 
de smittsamma sjukdomar vi nyss nämnde hoppade från olika do-
mesticerade djur till människa. Jämför vi arvsanlagen hos smitt-
spridare hos människor med deras närmaste släktingar hos djur 
kan vi nämligen få en uppfattning om ungefär när i tiden hoppen 
ägde rum. De visar sig alla ligga något enstaka eller några få årtu-
senden tillbaka i tiden. Trots att boskapsskötsel har över tiotusen 
år på nacken.

Det innebär att hoppen inte ägt rum i tidiga boskapsskötande 
och jordbrukande samhällen, utan först efter det att avancerade ci-
vilisationer börjat växa fram längs Nilen, Eufrat, Tigris, Indus och 
Gula floden. Där inte bara några hundra jordbrukare levde i nära 
kontakt med varandra i en by, utan byarna dessutom var inlem-
made i ett nät av täta kontakter med varandra, där handelsmän, 
skatteindrivare och kanske också präster reste fram och tillbaka, 
och ibland mellanlandade i framväxande städer. 
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Hur kommer sig det? Låt oss först tänka oss att ett virus hopp-
ade från ett tamdjur till en människa och gav henne en allvarlig 
och mycket smittsam sjukdom i en liten isolerad bondby före fram-
växten av stora sammanhängande civilisationer. Efter ett tag hade 
alla människor i byn smittats och antingen dött i sjukdomen, eller 
utvecklat immunitet – motståndskraft – mot den. Viruset hade då 
ingenstans att ta vägen, och dog ut. 

Låt oss sedan tänka oss att hoppet istället skedde i en by i en 
begynnande civilisation. Då kunde viruset smitta inte bara byns 
invånare, utan också en skatteindrivare på besök, som sedan tog 
med sig viruset till nästa by, där han inte bara smittade byborna, 
utan också en handelsman, som förde det vidare till ytterligare an-
dra byar. Varpå viruset och den nya sjukdomen fortsatte att spridas 
runt i hela det område som knutits samman av civilisationen.

Efter några år kom så viruset tillbaka till den by där allt började. 
Några vuxna fanns knappt att smitta, för de flesta som överlevt den 
första epidemin var immuna. Men där fanns barn som fötts sedan 
det första besöket, barn som aldrig mött sjukdomen och därför inte 
blivit immuna. De blev nu smittade; några av dem dog, och resten 
blev immuna. Varpå sjukdomen fortsatte vandra runt i civilisatio-
nen, smitta alla barn, döda en del av dem, och göra resten immuna. 
Farsoten förvandlades på det sättet till en barnsjukdom, som cirku-
lerade runt i civilisationen, skonade de vuxna som var immuna, och 
drabbade de barn som fötts sedan sist. 

Källor både från européernas första möte med böldpesten i mit-
ten av 1300-talet och från farsoter i det gamla Rom, visar att en 
mänsklig civilisations första möte med ett nytt smittämne kan bli 
fasansfullt. I många fall dog en betydande andel av befolkningen, 
kanske så mycket som en fjärdedel eller hälften. Många av dem som 
överlevde hade svävat mellan liv och död i svåra plågor. Sjuka läm-
nades utan vård av skräckslagna släktingar och grannar. Barn blev 
föräldralösa, gårdar övergavs, hantverkare förlorade sina kunder. 
Skräck och fasa grep kring sig. Även om andelen som idag dör i 
covid-19 är betydligt lägre känns mycket igen från de historiska 
skildringarna av epidemiernas sociala, ekonomiska och psykologis-
ka konsekvenser.
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När dessa farsoter första gången dök upp i ett mänskligt samhäl-
le fanns många faktorer som påverkade om en enskild människa 
klarade sig eller ej – till exempel om hon var välnärd eller under-
närd, hade någon som vårdade henne eller om hon lämnades en-
sam. Men även gener spelade roll. Somliga människor råkade helt 
enkelt ha genvarianter som gjorde att deras kropp och immunför-
svar hade relativt god förmåga att hantera just den sjukdomen, 
medan andra var mindre lyckligt lottade. När sjukdomen gång på 
gång svepte runt i civilisationen dog därför oftare människor vars 
gener gav svag förmåga att hantera sjukdomen än människor vars 
gener gav stark förmåga. 

Människor selekterades därför av de smittsamma sjukdomarna 
för gener som gav god förmåga att hantera dem. Många av oss vär-
jer oss till en början mot denna tanke, men man ser än idag tydliga 
avtryck i arvsmassan hos befolkningar från olika delar av världen 
av de sjukdomspanoraman som varit vanliga där. Vi skall därför 
inte utesluta att skillnader i genetiskt arv idag kan bidra till att 
förklara att somliga klarar sig bättre och andra sämre vid mötet 
med covid-19. 

Även hos smittämnena tror man att det skett ett naturligt urval 
efter hoppet till människa. Om ett smittämne är väldigt aggressivt, 
och snabbt dödar sin bärare, får det ju inte lika stora möjligheter att 
spridas som ett smittämne, vars bärare överlever och kan träffa an-
dra människor. Och om ett smittämne har stark förmåga att smitta, 
så sprids det mer än ett som har svag förmåga att smitta. 

Därför tror man att de flesta smittämnen successivt anpassats till 
att leva i mänskliga samhällen genom att utveckla starkare förmåga 
att smitta, men bli mindre benäget att döda sina bärare. Tuber-
kulos anses vara ett exempel på detta, då bakterien under långa 
tidsrymder anpassats till människan så att den kan hålla sig kvar 
i kroppen hela livet hos de flesta den smittar, och blott långsamt 
döda en del av dem. 

Det hela är dock snarare en evolutionsbiologisk hypotes än en re-
gel som vi vet att alla smittsamma sjukdomar följer. Historiska käl-
lor antyder i och för sig att nya farsoter vanligen blev mildare med 
tiden, men det går inte att säga hur mycket av det som berodde 
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på att smittämnet blev beskedligare, och hur mycket som berodde 
på att människorna med tiden allt oftare var immuna. Jag har sett 
många spekulationer om att även sars-cov2 kommer att utvecklas 
till att bli allt mindre skadligt. Det är inte alls otänkbart, men långt 
ifrån garanterat. 

Barnsjukdomar som oavsiktliga biologiska vapen

När nya smittsamma sjukdomar etablerats har det mänskliga priset 
som vi sett ofta varit förfärande. Men när det väl skett kom sjukdo-
marna att fungera som en slags oavsiktliga biologiska vapen, som 
hjälpte de jordbrukande civilisationerna i deras möten med andra 
samhällen och folk. Historikern William McNeill skissar i den ban-
brytande boken Farsoterna i historien vilken effekten rimligen blivit, 
när en civilisation som ”lärt sig leva” med några sådana smittsam-
ma sjukdomar mötte ett folk som inte gjort det.

Sjukdomarna spreds snabbt in i den nya gruppen. Eftersom ingen 
där var immun mot någon av dem blev de flesta sjuka och många 
dog. Det gav naturligtvis civilisationen en stor militär fördel. Men 
minst lika viktig måste, enligt McNeill, den psykologiska och mo-
raliska effekten ha blivit. ”Vi blir sjuka men inte de. Deras gudar 
skyddar dem, men våra skyddar inte oss. Deras gudar måste vara 
mäktigare än våra!” 

I sjukdomarnas fotspår, menar han, demoraliserades grannkul-
turerna, och de anpassade sig till och sögs upp i civilisationerna. 
Dessa bredde därigenom successivt ut sig och införlivade med sjuk-
domarnas hjälp grupp efter grupp de kom i kontakt med. Detta 
menar McNeill måste ha spelat en nyckelroll när jordbrukande ci-
vilisationer under årtusenden långsamt expanderade från Eufrat, 
Tigris, Indus och Gula flodens dalgångar för att till slut omfatta 
huvuddelen av den bebodda världen. 

Allra tydligast framträder dessa processer i historiska källor då 
européer nådde Amerika och Australien. Med erövrarna kom på 
en och samma gång smittkoppor, mässling och en rad andra farso-
ter in över de amerikanska och australiska kontinenterna. Männi-
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skorna där var varken immuna mot sjukdomarna, eller hade selek-
terats för att kunna hantera dem. Majoriteten av befolkningarna 
dog, de överlevande demoraliserades, och inordnade sig under de 
nya erövrarna. Några hundra beväpnade spanjorer kunde under 
Cortés ledning lägga under sig sydamerikanska imperier, som bara 
några år tidigare kunnat ställa upp arméer med hundratusentals 
soldater. Inte sällan nådde de spanska conquistadorerna övergivna 
storstäder med drivor av lik på gator och i hus. 

Varför bara Amerika och Australien?

Varför drabbades bara befolkningarna i Amerika och Australien av de 
smittämnen européerna förde med sig? Varför skedde inte samma 
sak i Asien och Afrika? Och varför förde inte européer med sig lika 
många nya farliga sjukdomar tillbaka till Europa, som slog ut befolk-
ningen även där?

I Asien mötte européerna huvudsakligen andra jordbrukande folk, 
som i årtusenden haft handelskontakter med Europa, och därför re-
dan hade mött i stort sett samma smittsamma sjukdomar som eu-
ropéerna. Där kunde européer för en kort tid ta över politisk makt, 
men inte byta ut befolkningar. 

I Afrika fanns antagligen hos jordbrukande folk en del av de euro-
peiska sjukdomarna, men dessutom så många tropiska sjukdomar 
som européer varken var genetiskt selekterade att tåla eller immuna 
mot, att få människor från Europa ville slå sig ner där. 

Ett övertygande svar på frågan varför människorna i Amerika inte 
hade lika många otrevliga sjukdomar i beredskap för de europeiska 
kolonisatörerna – trots att även de hade avancerade jordbrukande 
civilisationer – ges av Jared Diamond i Vete, vapen och virus: de 
amerikanska urbefolkningarna hade relativt få domesticerade djur, 
och de flesta av dessa var som vilda inte flockdjur, utan ensamlevan-
de. De hade därför få direktsmittande infektioner att dela med sig av 
till människor.

En smittsam sjukdom misstänks dock ha vandrat österut över At-
lanten: syfilis.



23

prolog:  farsoter nu och då – en ny pandemi

Risken för att nya sjukdomar hoppar från djur och etablerar sig 
hos människor beror alltså inte bara på ekologi och på hur nära 
inpå oss olika djur lever. Den beror också på hur tätt människor le-
ver, hur många människor som lever på samma ställe, och hur täta 
förbindelserna är mellan dessa ställen. Ju fler människor på samma 
plats och ju tätare förbindelser mellan dem, desto större sannolik-
het att den nya sjukdomen etablerar sig och snabbt sprider sig ut 
över världen. Det vill säga, åstadkommer en pandemi. 

Som smittkoppor och mässling gjorde när de första civilisation-
erna växte fram. Och som covid-19 gjort sedan slutet av 2019. 

En ny våg av sjukdomar?

Till skillnad från de historiska sjukdomar vi diskuterat har covid-19 
inte kommit till människan från ett djur vi domesticerat, utan från 
ett djur som lever vilt. Tittar vi på andra smittsamma sjukdomar 
som dykt upp hos människor under de senaste hundra åren, ser 
vi ofta samma sak. HIV har kommit från schimpanser, ebola från 
fladdermöss (antingen direkt eller via apor), West Nile-virus från 
myggor och hantavirus från gnagare.

En analys av smittsamma sjukdomar som upptäckts hos männi-
skan mellan 1940 och 2008 har visat att 60 procent av dem säkert 
har hoppat till människan från djur, och att det i nästan tre fjärde-
delar av fallen var frågan om vilda djur. Huvuddelen av hoppen har 
ägt rum i sådana områden i tropiska och subtropiska zoner, där den 
ekonomiska utvecklingen gjort att allt fler människor kommit att 
leva allt tätare och allt närmare inpå de områden där vilda djur lever. 

Många virologer och ekologer anar ett samband med de snabba 
miljöförändringar som pågår. Klimatförändringar tvingar djur att 
flytta på sig. Människan tränger allt längre in i de sista fickorna 
orörd natur, inte längre som enstaka jägare eller äventyrare, utan 
i stora grupper, för att kalhugga, anlägga jordbruk eller organisera 
massturism. Ekologiska balanser förskjuts, och djur som tidigare 
levt isolerade kommer nu i kontakt med människor på helt andra 
sätt än tidigare.
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För att bara ta ett exempel ur högen: nipahviruset. Det finns se-
dan länge hos världens största fladdermöss, så kallade flyghundar 
eller flygande rävar. Miljöförändringar har under de senaste årti-
ondena gjort det allt svårare för dem att hitta föda i de sydostasia-
tiska regnskogar som utgör deras naturliga livsmiljö, och allt oftare 
har de därför börjat besöka byar där människor lever. 1998 besökte 
de byn Sungai Nipah i Malaysia, där de åt frukt från böndernas 
träd. Halvätna frukter åts sedan upp av grisar, som därigenom blev 
smittade, och förde smittan vidare till människor, som fick allvar-
liga hjärninflammationer. Man räknar med att drygt två hundra 
människor insjuknade och att ett hundratal avled. 

Några år senare dök flyghundar upp i Bangladesh, där de bör-
jade dricka av den söta vätska byborna tappade från palmer, och 
på det sättet förde de smittan vidare till människor. Nu hade viru-
set fått en mutation, som gjorde att det inte bara kunde smitta en 
människa utan också spridas från människa till människa. Hittills 
har viruset bara tagit ett par steg mellan människor innan smitt-
kedjorna dött ut. Det hindrar inte viruset från att döda hundratals 
människor i Bangladesh och Indien varje säsong. Och vem vet vad 
som händer om någon smittad med det viruset sätter sig på ett flyg-
plan till Paris, samtidigt som viruset får ytterligare en mutation?

Många som tänker och skriver om smittsamma sjukdomars his-
toria gör den generella poängen att vågor av nya infektionssjuk-
domar kommer till människan när vi radikalt förändrar den eko-
logiska balansen mellan oss själva och resten av naturen. En sådan 
förändring skedde när människan gick över från samlande och jakt 
till jordbruk och boskapsskötsel, varpå civilisationer växte fram. En 
annan sker just nu, när en jordbrukande värld omvandlas till en hy-
perglobaliserad industrialiserad. Mätpunkterna är visserligen för få 
för att man med säkerhet skall kunna dra en sådan generell slutsats, 
men det är en hypotes värd att ta på stort allvar. 

Och ingenstans har den senare omvandlingen skett snabbare och 
med större kraft än i just Kina under de senaste decennierna.
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4.

Den brända jordens taktik

T-mördarceller

Medan de flesta immunologer under de första tre fjärdedelarna 
av 1900-talet undersökte antiserum och antikroppar studerade en 
annan och mycket mindre grupp forskare vad som hände om de 
flyttade – det vill säga transplanterade – en bit vävnad mellan två 
människor, eller mellan två möss. Det gick sällan särskilt bra. Om 
de två individerna inte var nära släkt så förstördes snart den trans-
planterade vävnaden; man sade att den stöttes bort. När forskarna 
tittade närmare på processen såg de att det dök upp vita blodkrop-
par som dödade cellerna i den transplanterade biten vävnad. 

I kroppen fanns det alltså ”mördarceller”, som dödade främ-
mande celler. Men varför, frågade sig forskarna, har det naturliga 
urvalet gett oss sådana celler? Celler från andra människor är ju 
rimligen inte något vi haft behov av att försvara oss mot. Kunde 
det möjligen, undrade de, vara så att dessa mördarceller finns för 
att göra oss kvitt celler infekterade av främmande virus? Och att 
celler från en annan människa också angrips av dem? 

Det visade sig stämma. De mördarceller dessa forskare hittade 
– nu kallade T-mördarceller – utgör den andra av de tre grenarna 
i vårt specifika försvar, och de är en tydlig illustration till att im-
munförsvaret ibland behöver slå hårt mot den egna kroppen för 
att hindra att smittspridare skadar oss ännu mer. I det här kapitlet 
skall vi titta närmare på dessa T-mördarceller, se hur de spelar en 
nyckelroll i vårt försvar mot virus, och hur de samtidigt bidrar till 
allvarliga skador på den egna kroppen. 
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Känna på utsidan för att få veta vad som finns inuti …

Om covid-19 fått fäste i en slemhinna, i lungan eller i något annat 
organ räcker det som vi sett inte med antikroppar för att besegra 
sjukdomen. Hur mycket dessa än oskadliggör fria virus kommer de 
infekterade cellerna hela tiden att bilda nya virus. För att besegra 
sjukdomen måste våra försvarssystem även kunna göra slut på de 
av kroppens egna celler som tagits över av virus. 

Det åstadkoms, vet vi nu, av sådana mördarceller som hittades 
av forskarna som studerade transplantation. De är nära släkt med 

En T-mördarcell griper tag i en virusinfekterad cell för att döda den. Färg-
lagd elektronmikroskopisk bild. © Science Photo Library / TT
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B-cellerna; vi kallar dem vanligen för T-mördarceller, men de heter 
egentligen T-mördarlymfocyter. (Även beteckningen CD8+ T-cel-
ler förekommer, och på engelska används uttrycket cytotoxic T lymp-
hocyte eller CTL.) Deras uppgift är att vandra runt i kroppen och 
känna på kroppscellerna en efter en, och när de upptäcker en cell 
som är infekterad av ett virus de kan känna igen, så griper de tag i 
cellen och ger den en dödskyss. Och gör detta mycket effektivare än 
de naturliga mördarceller (NK-celler) som vi bekantade oss med i 
förrförra kapitlet. 

Länge trodde man att mördarcellen gjorde ett hål i den infekte-
rade cellen, som fick vätska att snabbt strömma in så att cellen slets 
i stycken. Nu vet vi att mördarcellen använder ett mycket mer raf-
finerat och diskret sätt att avliva sina offer: de slår på ett program 
inne i dem, som tvingar dem att av egen maskin begå självmord. 
(Detta program kallas på fackspråk omväxlande apoptos och pro-
grammerad celldöd.)

För att kunna känna på andra celler har T-mördarcellerna på sin 
yta ett känselspröt, som påminner lite om ena skänkeln på en anti-
kropp. Den kallas för T-cellsreceptor, och dess yttersida skiljer sig 
– precis som antikropparnas skänklar – radikalt mellan olika T-cel-
ler. Det är möjligt eftersom de blivande T-mördarcellerna medan 
de utvecklas bygger varsin alldeles egen gen för sin T-cellsreceptor. 
Det går till på ungefär samma sätt som då blivande B-celler bygger 
sin antikroppsgen; de plockar slumpvis ut olika genfragment, fogar 
ihop dem, och åstadkommer lite extra variation i skarvarna. I varje 
ögonblick har vi därigenom tiotals miljoner olika T-mördarceller i 
kroppen, med olika sådana receptorer. Som vandrar runt, och kän-
ner på våra kroppsceller, för att ta reda på om de är infekterade. 

Det T-cellsreceptorn skall ta reda på är emellertid inte om det 
sitter något virus på utsidan av en kroppscell, utan om det finns 
ett virus inne i den. Så hur kan en T-mördarcell ta reda på vad som 
finns inne i en kroppscell bara genom att låta sin T-cellsreceptor 
känna på dess yta? Jo, hos varje cell i kroppen finns en grupp pro-
teiner som kallas MHC klass-I. (Hos människor kallas de ibland 
också HLA-A, B och C.) Dessa bildas i cellens inre och förs sedan 
till dess yta. 
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Längst ut på dessa MHC klass-I finns en klyfta dit ett litet frag-
ment av ett sönderhackat protein kan binda. När en MHC klass-I 
vandrar mot ytan av en cell fångar den i cellens inre upp ett sådant 
fragment av något av de proteiner cellen för tillfället tillverkar. 
Varpå MHC klass-I visar upp det lilla proteinfragmentet på cel-
lens yta. Eftersom vi har ett stort antal MHC klass-I på cellytan 
kommer bitar av de flesta proteiner cellen tillverkar att visas upp. 
Hos en frisk cell betyder det att fragment av många av cellens egna 
proteiner visas upp. På en cell som har infekterats av sars-cov2 visas 
istället fragment av virusets proteiner upp.

Om en T-mördarcell möter en annan cell med en kombination av 
MHC klass-I och fragment av protein som dess T-cellsreceptor pas-
sar som hand i handske till, så kommer de två att binda till varandra. 
T-mördarcellen känner igen det som visas upp, och en signal skickas 
in i den. T-mördarceller kan alltså bara känna igen främmande äm-
nen när bitar av dessa visas upp för dem på kroppens egna cellers 
MHC klass-I. När detta samband under tidigt 1980-tal nystades 
upp myntades bland immunologer uttrycket: ”En T-cell är som en 
gammaldags engelsk gentleman. Han ignorerar varje främling tills 
denne presenterats för honom av någon han känner.”

T-cellsreceptorn på en T-mördarcell kan känna igen ett fragment av ett pro-
tein uppvisat på MHC klass-I hos en kroppscell.

kroppscell

T-mördarcell

fragment av protein

MHC klass 1

T-cellsreceptor
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En grym pedagogik

Fundamentalt för immunförsvaret är att det reagerar mot det 
främmande, men tolererar det egna. Det riktar sina förstörelsesys-
tem mot främmande virus och bakterier som kommit in i kroppen, 
men skonar kroppens egna ämnen. Man säger att immunförsvaret 
skiljer mellan ”själv” och ”icke-själv”. 

Hur kommer sig detta? Varför kommer till exempel mängder av 
T-mördarceller att döda infekterade kroppsceller som visar upp de-
lar av sars-cov2, men lämna de friska kroppsceller ifred, som istället 
visar upp bitar av kroppens egna proteiner. Svaret är att T-cellerna 
efter att ha byggt färdigt sin gen för sin T-cellsreceptor, men innan 
de släpps ut i kroppen, kommer att gå genom vad vi immunologer 
brukar kalla en ”utbildning” där de ”lär sig” att inte reagera mot 
kroppens egna ämnen. Med hjälp av en mycket brutal pedagogik. 

Utbildningen äger rum i tymuskörteln (brässen). Där finns ett 
stort antal långsträckta celler med mängder av MHC klass I-mo-
lekyler, som visar upp en stor mängd olika fragment av kroppens 
egna proteiner. Under utbildningen knuffas de nya T-mördarcel-
lerna runt bland dessa ”lärarceller”. Om en T-mördarcell då stöter 
ihop med en kombination av MHC och proteinfragment som dess 
T-cellsreceptor känner igen, så kommer de två cellerna att binda till 
varandra varpå en signal skickas in i T-mördarcellen, som får den 
att slå på sitt program för att begå självmord. Vilket gör att den dör. 
(Det är som om den tyckte det var så pinsamt att ha kysst en lärare, 
att den inte ser någon annan utväg än att ta livet av sig.) 

Långt över hälften av de T-mördarceller som påbörjar utbild-
ningen kommer på detta sätt att ta livet av sig innan utbildning-
en är avslutad. Bara de T-mördarceller som länge och väl knuffats 
runt utan att stöta på något deras T-cellsreceptor känner igen kom-
mer att klara sig. Därmed kommer de allra flesta T-mördarceller 
som kan reagera mot kroppens egna ämnen att rensas ut. (Någ-
ra T-mördarceller som kan reagera mot kroppsegna ämnen smi-
ter dock genom. Sådana kan sedan vara inblandade i autoimmuna 
sjukdomar. Om det kan man läsa mer i appendixet Immunförsvaret 
och andra sjukdomar.)
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En armé av mördare

Varje dag lämnar tiotals miljoner färdigutbildade T-mördarceller 
tymyuskörteln, hamnar i blodet och börjar vandra runt i kroppen. 
Var och en av dem bär sin alldeles egna T-cellsreceptor, som kän-
ner efter på cell efter cell som T-mördarcellen möter, om där finns 
något T-cellsreceptorn kan känna igen och binda till. De flesta 
T-mördarceller möter inget sådant, och dör efter några dagar.

Har en person drabbats av covid-19 kommer dock en del av den-
nes celler vara infekterade av det nya coronaviruset och visa upp 
fragment av virusets olika proteiner på MHC klass-I. Det är då 
bara en tidsfråga innan någon liten nyutbildad T-mördarcell som 
råkar kunna känna igen en del av viruset möter en virusinfekterad 

Aktivering av T-mördarceller. Det främmande ämnet uppvisat på MHC 
klass-I ”väljer ut” T-mördarceller som kan känna igen ämnet och ser till att 
de aktiveras, så de växer i storlek, delar sig och utvecklas dels till stora aktiva 
mördarceller, dels till långlivade minnesceller.

”nyutbildade” 
unga T-mördar-
celler

infekterad cell

aktiva T-mördar-
celler

minnes T-mördar-
celler
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kroppscell, som visar upp det mördarcellens T-cellsreceptor kan 
binda. T-cellsreceptorn kommer då att nosa på kombinationen av 
MHC och fragment av virus, om de passar ihop binder de till var-
andra, och en signal skickas in i T-mördarcellen som talar om för 
den att den och dess T-cellsreceptor behövs. Då växer T-mördar-
cellen i storlek, börjar dela sig och bygger upp sitt maskineri för att 
snabbt och effektivt skicka dödande signaler in i sina offer. Efter 
en knapp vecka kan en enda liten T-mördarcell ha omvandlats till 
flera tusen stora aggressiva mördarceller. Precis som när motsva-
rande sak händer med B-celler talar man om att T-mördarcellen 
aktiveras. Har sars-cov2 etablerat sig i ens slemhinnor händer detta 
inte bara med en T-mördarcell, utan med många. Stora arméer av 
aktiva T-mördare kan därmed bildas, som patrullerar kroppen och 
dödar virusinfekterade celler. 

Liksom hos B-cellerna kommer dock en del av de T-mördarceller 
som bildas under den snabba celldelningen att till synes utveck-
las tillbaka, och bilda små minnes T-mördarceller. Precis som sina 
motsvarigheter hos B-cellerna blir dessa mycket långlivade, och 
lättare att aktivera än nya T-mördarceller. Och de blir många fler 
än de mördarceller som från början kunde känna igen viruset. Om 
viruset dyker upp igen kommer därför stora mängder mördarceller 
riktade mot viruset snabbt att kunna aktiveras, och mycket snabb-
are än första gången börja rensa kroppen från virusinfekterade cel-
ler. Även hos T-mördarcellerna har immunförsvaret minne. Även 
T-mördarceller kan ge immunitet. 

Generellt vet vi att T-mördarceller spelar en mycket viktig roll 
för att försvara oss mot virus, och att de är särskilt viktiga i för-
svaret mot virus i andningsvägarna. Nästan alla som överlevde 
den första sarsepidemin 2002–2003 hade kvar betydande mängder 
minnes T-mördarceller ännu 17 år efter epidemin. Så gott som alla 
som vårdats för covid-19 har bildat betydande mängder minnes 
T-mördarceller. Den enda rimliga tolkningen är att T-mördarcel-
ler är betydelsefulla för att bekämpa viruset hos den som insjuknat 
i covid-19, varpå minnes T-mördarceller för lång tid framåt bidrar 
till att göra oss immuna mot sjukdomen. 
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*   *   *

T-mördarceller spelar alltså en nyckelroll i kampen mot covid-19 
genom att döda de celler i kroppen som tagits över av viruset, och 
förvandlats till stora virusfabriker. Ju kraftigare virusinfektionen 
är, desto fler kroppsceller måste dödas av mördarcellerna, och vid 
kraftiga infektioner kan detta ställa till stor skada i olika vävnader 
och organ. 

Det hela påminner lite om den brända jordens taktik, som så 
många gånger tillämpats när främmande arméer trängt österut 
genom Ryssland och Ukraina: sädesfält, hus och städer sattes i 
lågor. Till ett oerhört pris för den egna befolkningen berövades 
inkräktarna inte bara den försörjning de behövde för att kämpa 
vidare, utan också gömställen undan försvararnas kulor. När in-
fekterade kroppsceller dödas berövas på liknande sätt virusen den 
näringstillgång de behöver för att föröka sig, och de kan inte göm-
ma sig undan kroppens fagocyter, antikroppar och komplement-
proteiner. 

T-mördarcellerna har stor betydelse också i försvaret mot andra 
sjukdomar där virus eller andra inkräktare tar sig in och förökar 
sig i kroppens celler, exempelvis tuberkulos, klamydia och malaria. 
För att försvara oss mot dessa och liknande infektioner spelar också 
immunförsvarets tredje gren en viktig roll. Den utförs av en annan 
typ av T-celler, så kallade T-hjälparlymfocyter vilka är ämnet för 
nästa kapitel.
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Att minnas fienden

 Immunitet

En del infektionssjukdomar drabbar oss som sagt bara en gång. De 
som hade mässling som barn drabbades nästan aldrig av sjukdo-
men under resten av sina liv. På samma sätt var det med röda hund, 
smittkoppor, påssjuka och scharlakansfeber. Man blev immun mot 
dessa trots att man bara hade dem en enda gång. Andra smittsam-
ma sjukdomar kan vi dock drabbas av gång på gång, till exempel 
influensa, herpes och tuberkulos. 

När nu covid-19 dykt upp undrar därför många människor oro-
ligt: hur är det med den sjukdomen? Kommer vi att bli immuna 
mot covid-19? I det här kapitlet skall vi gå genom den frågan or-
dentligt, och se att allt talar för att människor kommer att bli im-
muna mot det covid 19-virus de smittas av – men att det sedan är 
en öppen fråga hur länge det dröjer innan nya varianter av viruset 
utvecklats, som kan smita förbi den immuniteten.

Grunden för minnet

Låt oss påminna oss om varför vi blir immuna mot många virus 
och bakterier. Det är i grund och botten ett resultat av att det fö-
rekommer klonal selektion hos alla de tre celltyper som sköter om 
varsin gren av det specifika försvaret. Med andra ord:
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• Varje dag bildas stora mängder av nya B-celler, T-mördarcel-
ler och T-hjälparceller, som genom ett genlotteri får varsitt 
unikt känselspröt som kan känna igen möjliga främmande 
ämnen, till exempel en del av ett virus. Det känner antingen 
igen en del av dess yta, eller ett fragment av det, uppvisat på 
MHC-molekyler. 

• De allra flesta av dessa nybildade celler dör efter ett par da-
gar, utan att någonsin ha mött ett främmande ämne dess 
känselspröt kan känna igen. Men de som råkar möta ett så-
dant kommer att aktiveras: cellen kommer då att växa, dela 
sig och omvandlas till en stor armé av celler som antingen 
bildar antikroppar, mördar infekterade kroppsceller eller 
kallar på förstärkning. 

• Dessutom bildas från dem ett stort antal så kallade min-
nesceller, som kommer att vara lika små som de nya B- och 
T-cellerna, men leva vidare mycket länge, och vara mycket 
lättare att aktivera än nybildade och nyutbildade lymfocyter. 
Och det kommer att bildas många fler sådana minnesceller 
som kan känna igen smittämnet, än det någonsin funnits 
nybildade celler som kunnat reagera mot det. 

• Om man smittas av ett virus eller en bakterie, blir frisk 
och sedan möter samma virus eller bakterie igen kommer 
man därför vid det andra mötet att ha mycket fler T-hjäl-
parceller, B-celler och T-mördarceller som kan reagera mot 
smittämnet än vid det första mötet. De kommer dessutom 
igång mycket snabbare. De kan därför reagera mycket star-
kare och snabbare andra gången man möter inkräktaren. 
Immunförsvaret minns denna. I bästa fall klarar immun-
försvaret nu av att besegra den innan den hunnit sprida sig 
så mycket i kroppen att man märker av saken. Man har då 
blivit immun.

Kom gärna ihåg att för att B-celler och T-mördarceller skall kunna 
aktiveras måste först T-hjälparceller aktiveras. Och att bägge dessa 
steg både snabbas upp och förstärks om vi har immunitet mot 
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smittämnet. Så är man immun kommer först många fler T-hjälpar-
celler att kunna aktiveras på mycket kortare tid. Och sedan kom-
mer var och en av dem att mycket snabbare kunna hjälpa många 
fler B-celler och T-mördarceller. 

Notera också något som borde vara självklart för alla med grund-
läggande kunskaper i medicin och immunologi, men länge har 
saknats i den svenska diskussionen och nyhetsförmedlingen: det 
som bär minnet och ger oss immunitet är minnesceller: minnes 
T-hjälparceller, minnes T-mördarceller och minnes B-celler. Det 
är dessa som gör det möjligt för immunförsvaret att snabbare och 
effektivare ta upp kampen andra gången vi möter ett smittämne, 
som ger oss immunitet.

Att vi ofta har antikroppar i blodet månader och år efter en sjuk-
dom är inte det som ger oss immunitet. Till en början finns anti-
kropparna där eftersom de bildats under själva infektionen och inte 
hunnit brytas ner, och det säger ingenting alls om huruvida man 
blivit långsiktigt immun eller ej. Sedan finns de där eftersom några 
av ens minnes B-celler då och då av någon anledning återaktiveras, 
fastän man inte har mött smittämnet. Hur detta går till vet man 
inte. Att det sker betyder rimligen att man har minnes B-celler, 
men om ens minnes T-celler säger det ingenting. 

Inget skydd är hundraprocentigt

Vi bör dessutom tänka på att frågan om man blir immun mot en 
sjukdom inte nödvändigtvis är en fråga som kan besvaras med 
ett tydligt ja eller nej, utan ibland en fråga om hur mycket. Och 
eftersom alla människor är olika gäller inget svar säkert för alla 
människor. Frågan om man blir immun handlar alltså om grader 
och sannolikheter. 

Immunitet innebär ju inte någon helt ny förmåga att förgöra ett 
smittämne, utan att de sätt man hela tiden haft att försvara sig blir 
snabbare och starkare. Immunitet kan när den är fullständig hindra 
ett virus eller en bakterie från att få fäste i kroppen, men ofta kortar 
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den istället den tid det tar att bli kvitt infektionen. Tar det så lång 
tid att vi hinner bli svårt sjuka, lite krassliga eller går det så snabbt 
att vi inte ens märker något av den? 

För många sjukdomar vet vi rent erfarenhetsmässigt att immu-
niteten blir livslång. Så förhåller det sig till exempel med klassiska 
barnsjukdomar som röda hund och mässling. Inte ens en gammal 
farmorsmor med svagt immunförsvar löper särskilt stor risk att 
smittas av ett barnbarnsbarn med mässling. Mot andra sjukdomar 
kan immuniteten vara svagare. När tuberkulos var utbrett såg man 
till exempel att de som haft en släng av sjukdomen som barn skyd-
dades av immuniteten så länge de var unga, starka och välnärda. 
Men blev de undernärda eller gamla och svaga kunde de insjukna 
på nytt.

Influensa och förkylning

Men, frågar man sig då, varför blir vi inte immuna mot förkyl-
ning och influensa? Svaret på den frågan är mycket enkelt: Vi blir 
immuna mot de virus vi möter som ger oss dessa sjukdomar. Pro-
blemet är bara att vi efter ett tag smittas av ett annat, annorlunda 
virus vi inte mött och därför inte är immuna mot, som orsakar en 
nästan likadan sjukdom. 

Med förkylning är det så att det finns långt över tvåhundra oli-
ka kända förkylningsvirus. Var gång vi möter något av dem blir 
vi immuna mot det. Men det hjälper inte så mycket om man tre 
månader senare möter ett helt annat förkylningsvirus. Ju äldre vi 
blir, desto fler av förkylningsvirusen har vi dock hunnit bli immuna 
mot. Därför insjuknar inte en förälder varje gång ett barn drar hem 
en förkylning från dagis eller skola, utan kanske varannan eller var 
tredje gång. 

Med influensavirus är det istället för det första så att de (som 
vi såg i kapitel 1) muterar rätt snabbt, och därmed hela tiden för-
ändrar sitt utseende. Så att den immunitet vi fått mot förra årets 
influensa bara ger ett partiellt skydd mot årets, eller nästa års. Runt 
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om i Sydostasien cirkulerar nämligen en rad stammar av influensa-
virus, som ständigt muterar och förändrar sig en aning. Av orsaker 
som vi inte helt begriper kommer en handfull av dessa virus varje 
sommar att börja vandra mot USA och Europa, och efter ett tag 
är det vanligen bara en enda (eller två eller tre) influensastammar 
som vandrar vidare. 

Det innebär att det influensavirus jag möter i år är ganska men 
inte helt likt det jag mötte i fjol. Den immunitet jag samlat på mig 
mot tidigare års influensor kanske räcker för att besegra årets virus 
innan jag upptäcker att jag blivit sjuk – men det är inte säkert. Man 
talar om det som partiell immunitet. 

För det andra blir influensan somliga år mycket värre än annars. 
Då har det uppkommit ett influensavirus som inte bara är lite utan 
mycket annorlunda än tidigare års. Man brukar tala om detta som 
pandemier av nya typer av influensavirus. Att sådana uppkommer 
beror på att influensavirusets arvsanlag är uppdelat i åtta delar, 
samtidigt som influensaviruset kan hoppa mellan människa, fjä-
derfän och svin. Därmed kan det då och då hända att någon cell 
i någon människa eller något djur infekteras av två eller tre olika 
virusvarianter på samma gång, varpå det blir tombola med de olika 
delarna av arvsanlagen när nya virus bildas. Då kan det uppkomma 
virus som kombinerar delar av vad som tidigare varit helt olika 
influensastammar med varandra. 

Om ett sådant virus sedan sprider sig mellan människor kom-
mer det inte bara att skilja sig lite från de senaste årens influensor; 
det kommer att skilja sig mycket. Vår immunitet mot tidigare virus 
riskerar att vara till mycket mindre hjälp, och influensasäsongen 
riskerar att bli mycket värre. Detta skedde 1918 (då spanska sjukan 
bröt ut), 1957 (då den nya influensan kallades asiaten), 1968 (då 
den kallades Hongkonginfluensan) och 2009 (då pandemin kall-
lades svininfluensan).

Svininfluensan 2009 visade sig dock till allmän förvåning vara 
ett undantag från ”regeln” att radikalt nya influensastammar ger 
värre influensasäsonger. Kritiska delar av viruset påminde näm-
ligen mycket om den uppsättning influensavirus som cirkulerade 
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från 1918 till 1957 (som etablerades med spanska sjukan, och sedan 
försvann när den byttes ut av asiaten). Många äldre hade därför 
partiell immunitet mot viruset från sin barndoms och ungdoms 
influensor. Svininfluensan kom därför att ha mycket låga dödstal 
bland äldre, men tog mer än dubbelt så många barns liv som ”nor-
mala” influensor.

Dessa influensapandemier har ofta tagits som utgångspunkt för 
prognoser och gissningar om hur covid-19 kommer att uppföra sig. 
Inte minst är jämförelser med och prognoser utifrån spanska sju-
kan 1918–1920 vanliga. Eftersom spanska sjukan återkom med en 
andra våg ett drygt halvår efter sin första, och av orsaker vi ännu 
inte begriper då hade förvandlats till en mycket dödligare sjukdom 
än den ursprungligen varit, har sådana paralleller inte sällan haft 
lätt apokalyptiska undertoner. När man värderar sådana förutsä-
gelser skall man dock hålla i bakhuvudet att covid-19 och influensa 
är två olika sjukdomar, orsakade av två olika virus, som utvecklas 
och förändras på olika sätt.

Ändå är inte influensapandemierna en orimlig referenspunkt. 
Både influensa och covid-19 är luftvägsinfektioner, som orsakas 
av membranomslutna virus. Och influensapandemierna är de enda 
erfarenheter vi har i modern tid av något som åtminstone påmin-
ner om dagens pandemi av covid-19. Vi har all anledning att titta 
på erfarenheterna från tidigare influensapandemier, och fråga om 
de kan säga oss något. Men samtidigt har vi all anledning att vara 
skeptiska till tvärsäkra förutsägelser om ”hur pandemier erfaren-
hetsmässigt uppför sig” utifrån vad som hände 1918–1920.

Immunitet mot covid-19?

Så hur är det med det nya coronaviruset? Blir vi immuna mot det?
När jag skriver detta har vi känt till viruset ett knappt år, och det 

har knappast cirkulerat bland människor mer än ett och ett halvt. 
Hur immunförsvaret kommer att reagera om man möter viruset på 
nytt efter tio eller tjugo år kan vi därför inte veta något säkert om. 
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Men det finns goda skäl att tro att de allra flesta som får sjukdomen 
och klarar sig kommer att bli immuna mot det virus de mött under 
en ordentlig del av sina fortsatta liv.

Viktigt att hålla i minnet är den kritiska roll T-celler spelar i för-
svaret mot virus, och särskilt mot virus i andningsorganen. I flera 
översiktsartiklar om den första sarsepidemin poängteras att även 
om antikropparna var viktiga för immunförsvarets kamp mot in-
fektionen, var det T-mördarceller och T-hjälparceller som spelade 
huvudrollen. Det tycks sedan avspeglas i immunförsvarets minne 
av sjukdomen: antikroppar och minnes B-celler försvann från de 
flesta överlevande redan efter en handfull år, medan man har fun-
nit en bred repertoar minnes T-celler av både mördar- och hjälpar-
typ hos de flesta överlevande både fem, tio och nu senast sjutton år 
efter epidemin. 

Tittar vi på det nya covid 19-viruset antyds en liknande bild. I 
flera stora undersökningar hittar man antikroppar i blodet hos i 
stort sett alla som tillfrisknat efter sjukhusvistelser med covid-19, 
och hos merparten av dem som haft en lättare infektion. Men en-
ligt en del undersökningar försvinner antikropparna sedan snabbt 
från många av dem som bara haft en lätt infektion. Och det finns 
många anekdotiska berättelser från läkare om patienter som av allt 
att döma haft sjukdomen, men som inte bildar antikroppar mot 
viruset. Samtidigt visar en rad undersökningar att de allra flesta 
patienter har betydande mängder minnesceller av både T-hjälpar- 
och T-mördartyp en tid efter infektionen. Det finns inget skäl att 
tro att de skulle försvinna. 

Lägger man ihop observationer från det första året med covid-19 
och erfarenheterna från den första sarsepidemin kan man därför 
sätta frågetecken för hur länge drabbade kommer ha ett minne hos 
B-celler och antikroppar mot viruset i blodet. Men allt tyder på att 
de kommer att ha ett starkt minne hos T-hjälpar- och T-mördarcel-
ler. Och att detta kommer att ge dem en betydande immunitet, och 
hjälpa dem att mycket snabbare kämpa ner viruset om de möter det 
en andra gång. Dessutom är det mycket möjligt att de kommer att 
ha minnes B-celler liggande i lymfknuteliknande strukturer längs 
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slemhinnorna, som är programmerade att göra sådant IgA som 
aldrig hamnar i blodet, utan skickas direkt till slemhinnans utsida. 
Allt tyder helt enkelt på att man blir immun, även om immuniteten 
möjligen blir partiell snarare än fullständig.

Problemet är inte ifall immunförsvaret kommer att minnas det vi-
rus patienterna mött utan vad immunförsvaret kommer att min-
nas. Sars-cov2 muterar som vi sett snabbt. Förändringstakten lig-
ger i samma storleksordning som för influensa och HIV. Vi vet att 
influensavirus muterar så snabbt att fjolårets influensa bara gör oss 
partiellt immuna mot årets. HIV har muterat så snabbt i så många 
olika riktningar att det visat sig vara helt omöjligt att skapa ett 
vaccin som på samma gång vaccinerar mot alla de stammar av vi-
ruset som cirkulerar. Det är därför en öppen fråga hur länge covid 
19-viruset kan fortsätta utvecklas utan att ”springa ifrån” den im-
munitet människor får mot dagens versioner av viruset. Något som 
har stor betydelse för frågan om det kommer att vara möjligt att få 
ett långsiktigt skydd genom att vaccinera sig mot covid-19. Den 
frågan tittar vi på i nästa kapitel. 
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Att lura immunförsvaret

Vaccin

Fram till 1700-talet plågades Europa av smittkoppor: de flesta barn 
insjuknade, bortåt vart femte dog, och de som överlevde fick ofta fula 
ärr i ansiktet efter kopporna. Fortfarande lever uttrycket ”koppär-
rig” kvar i språket. Men en grupp drabbades inte alls lika ofta som 
andra: de unga pigor som skickades ut på morgnarna för att mjölka 
kor. Många av dem undgick sjukdomen och slapp fula ärr i ansiktet. 
Istället fick de kortvariga koppliknande utslag på händerna. Vi vet 
nu att de smittades av en närbesläktad mycket mildare sjukdom kall-
ad kokoppor, som ger korsimmunitet mot smittkoppor.

I Osmanska riket var det vanligt att förebygga smittkoppor ge-
nom att medvetet föra mycket små mängder var från en smittkop-
pa genom huden till det barn som skulle skyddas. Idag förstår vi 
att det fungerar genom att immunförsvaret fick möta en så liten 
mängd virus att det vanligen inte orsakade allvarlig sjukdom, men 
ändå gjorde barnet immunt. Men eftersom denna så kallade vario-
lisation ibland ledde till att barnet fick sjukdomen blev metoden 
aldrig populär i Europa.

Den brittiske landsortsläkaren Edward Jenner, som var väl bekant 
med de brittiska mjölkpigornas vackra oförstörda ansikten, fick 
dock idén att göra samma sak med var från ett utslag på en mjölk-
pigas hand. År 1796 testade han detta på några barn, som han sedan 
smittade med smittkoppor. Barnen visade sig som Jenner hoppats 
bli skyddade – immuna – mot sjukdomen. Behandlingen spred sig 
därefter snabbt över Europa, och blev tidigt obligatorisk i många 
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länder, i Sverige redan 1816. Från det latinska ordet för ko – vacca 
– kom behandlingen att kallas vaccinering. Tack vare de vaccina-
tionsprogram som under de följande två seklerna genomfördes över 
hela världen kunde man 1980 förklara att smittkoppor som enda 
infektionssjukdom hittills i historien blivit helt utrotad. 

Det dröjde sedan till slutet av 1800-talet innan liknande förebyg-
gande behandlingar började utvecklas mot andra sjukdomar, och 
trots att de sällan hade något med kor att göra kom även de att 
kallas vaccinationer. Det började med rabies- och koleravacciner i 
mitten av 1880-talet, och sedan följde under knappt hundra år en 
rad nya vacciner mot de flesta av de direktsmittande sjukdomar som 
plågat mänskligheten i sekler eller årtusenden. Och därtill mot ett 
antal bakterier och virus, som kan smitta via vatten och jord. 

Jakten på ett vaccin mot covid-19

När jag skriver denna text pågår flera hundra olika projekt på uni-
versitet, läkemedelsbolag och små bioteknikföretag för att försöka 
utveckla vaccin mot covid-19. I detta kapitel skall vi därför se när-
mare på hur man egentligen kan göra ett vaccin, och vilka metoder 
som används för att försöka få fram ett sådant mot covid-19.

Att vaccinera handlar om att provocera immunförsvaret att re-
agera mot den inkräktare som alstrar sjukdomen, på ett sätt som 
gör att man inte blir sjuk. Ofta för man in avdödade virus eller 
bakterier i kroppen, eller sådana som är så försvagade att de inte 
klarar av att starta sjukdomen. I några fall, till exempel smittkop-
por och tuberkulos, vaccinerar man med ett närbesläktat smittäm-
ne, som inte är så farligt för oss. När immunförsvaret reagerar mot 
dessa döda, försvagade eller närbesläktade smittämnen bildas inte 
bara en massa aktiverade lymfocyter av olika slag, utan också min-
nesceller. Och det är dessa som ger immunitet. 

Eftersom ett avdödat eller försvagat smittämne snabbt massakre-
ras när immunförsvaret drar igång leder sällan en enda vaccination 
till en särskilt stark immunitet. De flesta vacciner behöver därför 
ges flera gånger, med månaders eller års mellanrum.



98

immunförsvaret och viruset

Avdödade vaccin

Vacciner har hittills grovt räknat funnits av två typer. Den ena sor-
ten består bara av dött material, till exempel döda bakterier, för-
störda virus eller delar av sådana. De kommer att ätas upp av anti-
genpresenterande celler, aktivera T-hjälparceller och tillsammans 
med dessa aktivera B-celler vars antikroppar känner igen vaccinet. 
Därmed sparkas B-celler igång, så att de bildar antikroppar och 
minnes B-celler som kan känna igen viruset eller bakterien. 

Många av de tidiga vaccinerna mot olika bakteriesjukdomar (till 
exempel kolera och stelkramp) bestod av hela avdödade bakterier. 
Några gör det fortfarande, till exempel vaccinet mot bakterien 
Haemophilus, som kan orsaka öron- och bihåleinflammationer. Till 
andra vacciner har man slagit sönder bakterierna och renat fram 
några av dess proteiner, som särskilt väl retar immunförsvaret (till 
exempel kikhostevaccin). En del vacciner består idag av ett eller 
ett par proteiner från ett smittämne, som retar immunförsvaret 
riktigt ordentligt, tillverkade i stor skala av genmodifierade bak-
terier. 

När allt fungerar ger sådana vacciner ett gott minne på B-cells-
sidan. Men döda vaccin klarar inte av att ta sig in i kroppens cel-
ler. De kan därför inte sparka igång T-mördarceller och ger därför 
inga minnes T-mördarceller. Vaccin av dött material fungerar där-
för utmärkt mot bakterier som finns utanför kroppens celler, men 
ger inte ett särskilt bra skydd mot virus och bakterier som kommer 
in i kroppens celler.

Vaccin med levande smittämne

Den andra sortens vaccin har hitintills bestått av levande men för-
svagade bakterier och virus, eller släktingar från andra arter som 
inte gör oss allvarligt sjuka. De åstadkommer inte bara det som 
avdödade vacciner gör. De tar sig dessutom in i kroppsceller hos 
den som vaccinerats, och kan därför även aktivera T-mördarceller, 
så att man får stora mängder minnesceller även från dem. Skall ett 
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vaccin bli effektivt mot ett virus eller en bakterie som tar sig in i 
kroppens egna celler bör det vara av detta slag.

Den första sjukdom man lärde sig att förebygga på detta sätt var 
som sagt smittkoppor. På motsvarande sätt vaccinerar man mot 
tuberkulos med det så kallade BCG-vaccinet, som består av en för-
svagad stam av en släkting till mänskliga tuberkelbakterier, även de 
från nötkreatur. Det så kallade trippelvaccinet mot mässling, pås-
sjuka och röda hund består av försvagade stammar av de tre virus, 
som orsakar sjukdomarna. 

Fördelen med ”levande” vaccin är alltså att de inte bara ger immu-
nitet hos B-celler och antikroppar, utan också hos T-mördarceller, 
som ju spelar en nyckelroll i försvaret mot virus. Men den kommer 
med en risk – att smittämnet trots att det är försvagat gör en sjuk. 
Den risken är naturligtvis större ju svagare ens immunförsvar är. 

Eftersom immunförsvaret tacklar av med åldern är det inte för-
vånande att sådana levande vaccin framför allt används när man 
skall vaccinera barn. Barn får till exempel numera ett influensavac-
cin som består av levande, försvagade virus, medan äldre och im-
munsvaga får ett avdödat vaccin, trots att detta ger svagare skydd. 
(Detta klassiska influensavaccin, som i över 80 år getts till äldre 
och immunsvaga, tillverkas i stora specialiserade vaccinfabriker 
där viruset odlas i embryon i befruktade kycklingägg, renas fram, 
och sedan slås sönder i småbitar, som blir vaccinet.)

Nya sätt göra vaccin mot covid-19?

När forskare nu söker sätt att skapa vaccin mot covid-19 vet de 
att det är en virussjukdom, och att det finns goda skäl att anta att 
T-mördarceller spelar en mycket viktig roll för att kunna kämpa 
ner viruset. Alltså vill man ha ett vaccin som aktiverar T-mördar-
celler. Samtidigt är de som har allra störst behov av vaccinet gamla 
och immunsvaga. Alltså vill man inte ha ett ”levande” vaccin, som 
riskerar att göra dem sjuka.

Många av de försök som nu görs att utveckla vaccin mot covid-19 
använder därför moderna gentekniker för att försöka kombinera 
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det levande vaccinets och det avdödades fördelar. Man vill få krop-
pens egna celler att bilda virusproteiner, som både kan kastas ut ur 
cellerna för att reta B-celler och visas upp på MHC klass-I för att 
aktivera T-mördarceller. Men man vill inte ha ett levande covid 
19-liknande virus, som kan riskera att göra immunsvaga sjuka.

Ett sätt som testas för att lösa det problemet är att ta genen för 
virusets spikeprotein, och sätta in den i ett harmlöst förkylnings-
virus (oftast av typen adenovirus), som man dessutom amputerar 
med genteknik, så det kan föra in sin last av nya gener i några av 
kroppens celler, men inte föröka sig där. Då blir det amputerade 
viruset bara en leverantör av en eller några gener till några av krop-
pens celler. Man talar då om vektorbaserade vaccin. (Motsvarande 
strategi har testats och i några fall använts för att behandla somliga 
ärftliga sjukdomar, där man saknat en viktig gen som behövs i en 
viss grupp av celler. Man talar då om somatisk genterapi.) 

Om allt går väl börjar de således genmodifierade kroppscellerna 
tillverka virusproteinet, häller ut det i omgivningen och visar upp 
delar av det på MHC klass-I. Sammantaget aktiverar det alla tre 
grenar av det specifika försvaret: Proteinet äts upp av antigenpre-
senterande celler, som aktiverar T-hjälparceller. Proteinet binder 
B-celler som aktiveras. Och T-mördarceller kan möta viruset på 
MHC klass-I och aktiveras.

Det testas samtidigt en ännu radikalare strategi för att åstadkom-
ma samma sak, nämligen att föra in molekyler av så kallat bud-
bärar-RNA i några av kroppens celler. Det är molekyler som våra 
celler normalt använder för att sända information från generna till 
sina proteinfabriker (ribosomer), och de är helt enkelt kopior av 
genernas beskrivningar av olika proteiner. 

Genom att föra in sådana budbärar RNA-molekyler för corona-
virusets spikeprotein i kroppsceller kan man utan att manipulera 
med cellernas gener få dem att tillverka virusproteinet. Varpå de 
både häller ut proteinet i omgivningen och visar upp fragment av 
det på MHC klass-I. Man talar om detta som RNA-vaccin. Ofta 
slår man in RNA-molekylerna i ett skyddande hölje som liknar cel-
lernas membran, vilket sedan smälter samman med cellmembran-
et, varigenom RNA-molekylerna kommer in i cellen. 
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Forskare har under de senaste 20 åren gjort åtskilliga försök att 
utveckla nya mänskliga vacciner genom att använda amputerade 
virus som genleverantörer. En del av dem har rent tekniskt funge-
rat och varit säkra, men projekten har lagts ner eftersom vaccinen 
inte visat sig ge tillräckligt skydd. I andra fall har själva förkylnings-
virushöljet ställt till med problem när kroppens immunförsvar rea-
gerat mot detta. I veterinärmedicin används dock idag en handfull 
vacciner av denna typ rutinmässigt, bland annat mot rabies och 
Rift Valley-feber. Åtskilliga försök görs nu att designa vacciner 
med denna teknik mot covid-19, och flera av dem testas i skrivande 
stund i stor skala på människa. Ett sådant vaccin används redan i 
stor skala på människa i Ryssland.

Tekniken med RNA-vacciner är nyare, men sådana har visat 
sig vara mycket effektiva mot sars-cov2. När vaccineringar mot 
covid-19 i Västeuropa startar i höjd med denna boks utgivning, 
är sådana vaccin de första som används. Det är då första gången 
RNA-vacciner används i stor skala. 

Förutom dessa två nymodiga vaccintyper används i flera länder 
ett vaccin som består av avdödade sars cov2-virus, som odlats i 
däggdjursceller. Det vaccinet är dock besvärligt att få fram i till-
räckligt stora mängder så länge man håller på de hårda säkerhets-
krav som gäller för att arbeta med sars-cov2.

En rekordsnabb vaccinutveckling

I normala fall är utveckling av vacciner något som tar lång tid. För 
många sjukdomar har det tagit tio eller femton år från idé till fär-
digt vaccin som kunnat användas, för att utveckla, testa och bygga 
upp storskalig produktion. För sars-cov2 har det emellertid tagit 
mindre än ett år från det viruset upptäcktes tills flera olika slags 
vacciner börjat användas i stor skala. Hur har detta varit möjligt? 

Det har flera samverkande anledningar.
En viktig orsak är att man redan visste en hel del om hur man 

skulle göra vacciner mot viruset sedan den första sars-epidemin 
2002–03, och utbrott av ett annat närbesläktat virus, mers. Fle-
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ra tänkbara vacciner mot dessa har utvecklats och testats på djur, 
i några fall också på människa. Men eftersom sars utrotades och 
mers försvann fanns det inga pengar för att ta projekten hela vägen 
fram. Så de lades bokstavligen i frysen. När sars-cov2 dök upp kun-
de de enkelt tas fram därifrån igen.

Därför visste forskarna redan från början att det var spike-pro-
teinet de skulle fokusera på, om de ville göra ett RNA- eller vek-
torbaserat vaccin. Det fanns redan färdigdesignade vektorbaserade 
vaccin, där det enda som behövde göras var att byta från sars-cov1:s 
gen för spikeproteinet till sars-cov2:s. Flera företag som nyligen ut-
vecklat metoder för att göra RNA-vacciner behövde bara program-
mera in samma gen i sina RNA-syntesmaskiner. Ett företag som 
hade lärt sig hur man kunde odla sars-cov1 i stor skala för att göra 
avdödat vaccin började använda samma teknik på sars-cov2. 

Man kunde därigenom hoppa över det mesta av det första tids-
krävande steget, där man gör tänkbara vacciner, och ser efter i 
djurförsök om de fungerar. Forskare kunde ta lösningar som redan 
fanns, och kolla om de fungerade lika bra för sars-cov2, som för 
dess nära släktingar.

En annan viktig anledning var att väldigt många stater och före-
tag satsade mycket pengar så att många olika angreppssätt kunde 
testas parallellt istället för seriellt. I normala fall arbetar en enda 
eller ett par forskargrupper med att skapa ett vaccin mot en sjuk-
dom. De provar en metod, upptäcker att den inte fungerar, försö-
ker då modifiera den, och om inte det heller fungerar provar de 
kanske en helt annan metod. De provar sig fram seriellt. Under 
lång tid. Här provade istället flera hundra forskargrupper varsin 
idé samtidigt. Då är sannolikheten stor att några lyckas med en 
gång. Så skedde också.

En tredje betydelsefull faktor var att de företag som plockade upp 
projekt som verkade lovande tog risker på ett sätt som inte är nor-
malt. (Fast ofta med statliga eller stiftelsers pengar i ryggen.)

Att testa ett nytt vaccin på människor är en mycket dyr process, 
som normalt sker i tre allt kostsammare faser: Först testas det på 
ett litet antal människor för att kontrollera att människokroppen 
normalt tål vaccinet (fas 1). Sedan testas det på lite fler människor i 
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några olika doser för att man dels ska se om det finns några vanliga 
biverkningar, dels få en uppfattning om vilken dos man bör använ-
da (fas 2). Slutligen testas det på ett mycket stort antal människor i 
en så kallad dubbelblind placebostudie, där deltagarna får antingen 
vaccinet eller placebo (men varken de eller deras läkare vet vilket), 
och man sedan dels ser om de som fått den verkliga behandlingen 
klarar sig bättre, dels letar efter sällsynta biverkningar. 

Ofta visar det sig i sådana studier att även vacciner som dittills 
sett lovande ut inte fungerar.

Normalt sätter därför inte ett läkemedelsföretag igång en ny 
fas förrän de noga utvärderat resultatet av den förra, och funde-
rat länge och väl om de möjliga vinsterna uppväger kostnaderna 
för fortsatta tester. Men här gjorde de tvärtom. Dels slog många 
företag ihop delar av fas 2 med fas 1 och andra delar med fas 3, så 
det bara blev två faser. Och sedan satte de igång stora fas 2/3-stu-
dier så snart de från fas 1/2 kunnat se att vaccinet inte var skadligt 
för kroppen, men långt innan de visste ifall vaccinet verkade vara 
effektivt. 

Företag brukar heller inte börja tillverka ett vaccin i stor skala 
förrän de vet att det fungerar och blivit godkänt. För covid 19-vac-
ciner började dock många företag bygga storskaliga produktions-
anläggningar parallellt med testerna, och de började tillverkningen 
av vaccinerna långt innan de visste resultaten från dem.

En fjärde anledning är slutligen att världens läkemedelsmyndig-
heter anser att vi befinner oss i ett nödläge, så de kan ge ”nöd”- eller 
speciallicenser att sälja dessa vacciner efter mycket kortare tids test-
ning, än de ungefär två år, som normalt krävs. Flera företag startade 
tester av covid 19-vacciner på tiotusentals försökspersoner under 
hösten 2020, och kunde efter en eller två månader konstatera att 
vaccinerna var effektiva, och att försökspersonerna under den tiden 
inte fått några allvarliga biverkningar.

I det läget ansökte de om tillstånd att använda vaccinet, fastän 
inget var känt om ovanliga sena biverkningar. Flera sådana ansök-
ningar har i skrivande stund godkänts, utifrån logiken att även om 
det skulle dyka upp allvarliga sådana, skulle det ändå för väldigt 
många vara mer riskabelt att inte vaccinera sig mot covid-19.
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Kommer viruset att mutera iväg från vaccinet?

En fråga på lite längre sikt hänger samman med att viruset som 
orsakar covid-19 har sina arvsanlag som RNA och därmed muterar 
snabbt. 

Influensavirus har också sina arvsanlag som RNA och har en 
mutationsfrekvens i samma storleksordning som sars-cov2. Där 
ser man att det ständiga muterandet gör att fjolårets vaccin bara 
ger ett partiellt skydd mot årets stam av influensa, och att man 
därför måste vaccinera sig mot en ny influensastam varje år. Men 
denna möjlighet att varje år göra nya vaccin är en gåva vi fått av 
influensavirusets mycket egenartade ekologi, där en eller ett par av 
alla konkurrerande virusstammar i Sydostasien vid ungefär samma 
tidpunkt på året, varje år, börjar vandra mot USA och Europa, och 
gör det i tillräckligt maklig takt för att vi skall kunna fånga upp de 
virusstammar som startat vandringen och massproducera vaccin 
mot dem innan influensasäsongen bryter ut med full kraft. 

HIV, som orsakar aids, förändrar sig ungefär lika snabbt (så länge 
man inte räknar mutationer per kopiering i ett provrör, utan mu-
tationer per år bland de virus som sprids mellan människor). Men 
det uppför sig inte lika välartat. Det har istället utvecklats åt många 
olika håll medan det spridit sig ut över världen och olika stammar 
flyttat hit och dit med människor som idkar kärleksliv på mer än en 
plats under sin livstid. Detta har hittills gjort det omöjligt att skapa 
ett vaccin mot HIV. Eller för att vara noga, det har gjort det omöj-
ligt att skapa ett vaccin som skyddar mot mer än några enstaka av 
alla de varianter av HIV som cirkulerar invid varandra. Situationen 
är likartad för hepatit C. 

Ett vaccin mot covid-19 kommer sannolikt att kunna skydda 
människor mot just den variant av viruset som cirkulerar här och 
nu, och har vi tur kommer det också att vara tillräckligt likt de va-
rianter av viruset människor kommer att möta under de närmaste 
åren för att skydda också mot dem. 




