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År 2017 anmäldes enligt Brottsföre-
byggandet rådet 23 600 misshan-
delsbrott mot barn i åldrarna 0–17 
år. Ungefär var femte barn utsätts 
någon gång för sexuella övergrepp. 

Varför är det så och vad kan vi göra 
för att minska dessa förfärliga siffror? Ja, Linköpings 
universitet kan bidra med kunskap från våra forskare, 
inte minst på det nationella kunskapscentrumet  
Barnafrid som invigdes för två år sedan och som har 
regeringens uppdrag att utveckla kompetensen inom 
traumavården för personal inom barn- och ungdoms-
psykiatrin. I det här numret av LiU magasin kan du 
läsa om Barnafrids viktiga arbete. 

VI PÅ LIU ÄR STOLTA över att våra utexaminerade studenter 
är snabbast i landet på att få en anställning. En orsak 
tror jag är att våra utbildningar bidrar till att utveckla 
kunskaper, förmågor och förhållningssätt som dels är 
långsiktigt hållbara och som dessutom motsvarar de 
kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar bland nya 
medarbetare. Ett exempel på hur vi jobbat med detta 
är CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) som 
använts i våra ingenjörsutbildningar under flera år 
och som nu också tagit steget in i de medicinska ut-
bildningarna. CDIO-kurserna utformas så att det finns 
en kontinuerlig progression också vad gäller de yrkes-
mässiga förmågorna som studenterna behöver ha för 
att klara en framtida yrkesroll. Det kan låta självklart 
men från tid till annan har det funnits ett glapp mel-
lan grundläggande teoretiska kunskaper och viktiga 
yrkesmässiga praktiska förmågor. Inte minst nu när 
digitaliseringen förändrar många arbetsuppgifter är 
det viktigt att innehållet i våra utbildningar hänger 
med i utvecklingen.

JAG HAR DEN STORA ÄRAN att dela ut priset Årets alumn och 
i år gick priserna till biologen Rebecka Le Moine och 
överläkaren Eva Uustal. Att höra de båda berätta om 
sina insatser för att hantera stora utmaningar i vår 
samtid är spännande, inspirerande och mycket impo-
nerande. Rebecka Le Moine är numera riksdagsleda-
mot och kämpar på många olika sätt för bevarandet 
av den biologiska mångfalden. Eva Uustal har forskat 
om och – kanske ännu viktigare i det här fallet – 
uppmärksammat och drivit på utvecklingen i behand-
lingen av förlossningsskador. Rebecka och Eva är  
två exempel på att vi har många alumner att vara 
stolta över.

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se
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Förnyare som gör skillnad
Under många år har jag 

haft glädjen att vara 
verksam i en miljö där 
nya upptäckter ständigt 

görs och nya tankar föds 
som förändrar samhället och 

människors vardag. Linköpings universitet 
är en förnyare – det genomsyrar både ut-
bildning och forskning.

Jag påminns om det på nytt när jag tit-
tar igenom innehållslistan för detta num-
mer. Vi berättar om hur LiU var med och 
tog fram en modell för förnyad ingenjörs-
utbildning som idag används av universitet 
världen över. Det handlar om projekt-
studier som ligger nära hur man arbetar 
i industrin. Nu prövas även konceptet för 
första gången inom det medicinska om-
rådet på en ny kandidatutbildning i expe-
rimentell och industriell biomedicin.  

Ett annat exempel på pedagogiskt ny-
tänkande är en kurs i evolution där före-
läsningar lämnat plats för aktivt arbete  
i små grupper. Blivande biologer och 
gymnasielärare läser ihop och kursens upp-
lägg ger flera tillfällen för lärarstudenterna 
att träna på sin framtida yrkesroll.

I FORSKARCELLER OCH LABORATORIER runtom på 
LiU flyttas gränserna för det mänskliga 
vetandet. I detta nummer uppmärksam-
mar vi hur AI-forskningen är på väg in i en 
ny utvecklingsfas. Vi berättar om hur det 
går med fossilfria resor och transporter och 
om hur klimatforskare samarbetar med 
Norrköpings kommun för att minska sår-
barheten vid klimatförändringar. Vi lyfter 

fram en stor nationell studie för att för-
hindra hjärt- och lungsjukdomar och 
intervjuar forskare som ger stöd för svåra 
prioriteringar och beslut i sjukvården.

Läs även om kunskapscentrumet 
Barna frid där man arbetar för att barn ska få 
växa upp utan rädsla för hot och övergrepp.

Sammantaget visar det hur Linköpings 
universitet är med och gör skillnad i 
samhället.

DET GÄLLER OCKSÅ I ALLRA HÖGSTA GRAD våra 
tidigare studenter. Med utbildningen som 
trampolin är de med och bygger samhället, 
oavsett om det handlar om att undervisa 
barn och ungdomar, vårda sjuka, starta 
företag eller något annat. 

Varje höst sedan 2011 uppmärksammar 
Linköpings universitet också alumnernas 
stora betydelse genom att utse två tidigare 
studenter till Årets alumn. I år gick utmär-
kelsen till gynekologen Eva Uustal för 
hennes mångåriga arbete för en trygg och 
säker förlossningsvård och till biologen 
Rebecka Le Moine för hennes arbete för 
att rädda hotade arter. Läs mer om dem i 
detta nummer.

NÄR NOVEMBERMÖRKRET alltmer lägrar sig 
finns det skäl att också ta vara på det som 
ger ljus och värme i tillvaron. Missa inte 
att ta dig tid för dina intressen och för 
viktiga vänskaper. Trevlig läsning!

7 2219
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Pepp eller depp? Rebecka Le Moine, bevarandebiolog och Årets alumn 2018, väljer helst 
pepp. Med outsinlig energi vill hon föra ut kunskap om allt som kan göras för att bevara 

den biologiska mångfalden. Den är vår viktigaste resurs för överlevnad.

TEXT GUNILLA PRAVITZ  FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR & GUNILLA PRAVITZ

HON TAR STRID FÖR  
HOTADE ARTER
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K
anske är gränsen  
redan passerad.
Tipping points.  
Hotearth.
Med all rätt står klimat-
förändringarna högst 
upp på dagordningen. 

Men parallellt pågår en annan process.
– Vi befinner oss i den sjätte massut-

rotningen av arter. Den har pågått länge, 
men accelererar i en oroväckande takt. 
Det kommer också att förändra villkoren 
för all global existens. Ändå diskuteras 
detta i princip inte alls.  

Rebecka Le Moine, 28, tillhör de gene-
rationer som kommer att få uppleva en 
annan världsordning.

Hon vägrar. Hon satsar på att förändra 
världen.

– Jag tänker ge allt. Misslyckas det, 
har jag gjort det jag kunnat. Då kommer 
jag i alla fall inte ta på mig det som ett 
personligt misslyckande.

ALLTSÅ PEPP. Rebecka Le Moine har de  
senaste åren rest land och rike runt för  
att föreläsa. Vid det här laget har upp 
mot tusen människor lyssnat, stärkts 
med kunskap och argument, inspirerats 
till handling.

– I grunden handlar det om förhåll-
ningssätt. Vi har tagit oss makten att 
överutnyttja jordens resurser på bekostnad 
av den biologiska mångfalden, säger hon.

Det är, kort sagt, en fråga om moral. 
Vilka förser sig? Vilka berövas sina livs-
villkor? Varför låter vi ekonomiskt tänk-
ande gå före det ekologiska?

– Det här måste vi våga prata om, även 
när det blir obekvämt. Och vi måste få 
människor med oss.

– Men enbart kunskap räcker inte. 
Det är den känslomässiga upplevelsen av 
naturen som får oss att känna samhörig-
het, att vilja ta ansvar.

Det är därför som hon bloggar och har 
börjat med poetry slam.

MOTSTÅND TILLHÖR VARDAGEN för Rebecka  
Le Moine. Särskilt när det handlar  
om hennes hjärtefråga; det industriella 
skogsbruket och den hotade biologiska 
mångfalden. 

– Det är frustrerande när min professio-
nella kunskap som bevarandebiolog inte 
blir respekterad. När jag får höra att jag 

borde lära mig något om äganderätt. 
När jag blir kallad grönsakskommunist.

– Jag ses ibland bara som någon som 
sätter käppar i hjulet och petar i folks 
känslomässiga inre. 

Någon som stör ordningen och ifråga-
sätter business as usual.

REBECKA LE MOINE FICK 2017 utmärkelsen 
som Årets miljöhjälte av Världsnatur-
fonden WWF.

Med motiveringen att hon lyckats med 
konststycket att göra biologisk mångfald 
intressant för alla och för att hon brinner 
för att skydda allt, från det myllrande livet 
i skogen ner till minsta mossa till karis-
matiska djur som tigrar.

Och det var Rebecka Le Moine som såg 
till att FN:s årliga internationella dag för 
biologisk mångfald också blev en svensk 
angelägenhet från 2017. Innan dess hade 

ingen tagit någon större notis om den.
– Det tyckte jag att man borde. Hotet 

mot den biologiska mångfalden är reellt. 
Tar vi inte hänsyn till det, får det konse-
kvenser som är svårt att ens överblicka.

I år skrevs 2760 svenska artiklar om 
biologisk mångfald fram till juni, topp-
notering hittills. Mångfaldsdagen hade 
gått hela vägen från eldsjälar som verkat 
lokalt till regering och kungahus.

NU HAR LINKÖPINGS UNIVERSITET utsett henne 
som en av årets två mottagare av utmär-
kelsen Årets alumn.

”Rebecka Le Moine, biolog och före-
läsare, har gjort viktiga insatser för att 
bevara biologisk mångfald och är en in-
spiratör inom området. Hon har med 
stort engagemang arbetat för att upp-
märksamma den internationella FN-dagen 
för biologisk mångfald över hela Sverige 

Rebecka Le Moine med ett insektshotell. Hon var biologkonsult
innan hon i höstas kom in i riksdagen.

Insektsspår i en 
stubbe. Den hotade 
mångfalden i våra 
skogar är en av 
Rebecka Le Moines 
hjärtefrågor.
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och föreläst runtom i landet om varför 
den biologiska mångfalden är viktig och 
hur vi tillsammans kan arbeta för att be-
vara den” löd LiU:s motivering.

– Det är jätteroligt. För mig innebär 
det ännu en möjlighet att sprida kunskap. 
Vi får inte bli uppgivna, det finns så 
mycket vi kan göra, säger hon.

REBECKA LE MOINE POÄNGTERAR NUET: det är  
hög tid. Och det är allvar.

Det är där deppet tar överhanden.
Som bevarandebiolog ser hon det så 

tydligt, ekologiska kedjor som bryts, bio-
toper som utarmas eller förstörs, livsvillkor 
som ställs på ända.

Förmågan att entusiasmera bryts mot 
sorg och ilska.

I fotspåren av sin morfar, lundaprofes-
sorn Sven Björk och legendarisk som lim-
nolog och vattenekolog, lärde sig Rebecka 
Le Moine att ifrågasätta och ta parti.

– Behövs verkligen just den här väg-
sträckningen? Behövs vägen över huvud 
taget? Varför får inte våtmarken som 
kommer att försvinna något värde  
i sammanhanget?

VID SIDAN AV KANDIDATSTUDIERNA till biolog på 
LiU började Rebecka Le Moine inventera 
skog runt Linköping och blev kort sagt för-
bannad över att se hur skogsbruket med 
sina kalhyggen slår ut biodiversiteten.

Typiskt för henne startade hon genast 
en skogsgrupp som lät tala om sig.

Men tiden efter examen blev inte precis 
som tänkt.

– Jag fick ta alla möjliga jobb för att 
överleva. Till exempel som snöskottare och 
labbassistent, säger Rebecka Le Moine.

Hon återvände till LiU för en master-
examen inriktad mot bevarandebiologi. 
Studierna ledde henne till Indiens tigrar.

– Jag fick ett tips om att WWF drev ett 
projekt kring utrotningshotade tigrar och 
bestämde mig för att åka till Indien för att 
göra mitt kandidatarbete där. 

– Jag är nog lite väl impulsiv ibland, 
erkänner Rebecka Le Moine. Visum i  
all hast och nervös väntan på ett SIDA-
stipendium.

Hon fick 25 000 kronor och for.
– Det är det bästa jag gjort. För mig 

symboliserar tigern biologisk mångfald. 
För att bevara tigern måste man bevara 
landskapet den lever i. Jag följde sedan 

den här röda tråden, gjorde även praktik 
i Indien.

Masterarbetet gjorde hon i Kambodja 
där de nu vill återintroducera tigern.

Men inget av det hade kunnat göras 
om inte det funnits en politisk vilja.

– 2010 INITIERADE VLADIMIR PUTIN ett internatio-
nellt bevarandeavtal mellan 13 länder, 
med målet att fördubbla antalet tigrar 
till 2022, säger Rebecka Le Moine.

Vladimir Putin!? 
– Kanske för att tigern representerar 

styrka och makt? Det gör den i många 
sammanhang. Till exempel i Indien, där 
är den en nationalsymbol.

Hur som helst fick Rysslands president 
parterna att underteckna avtalet på en 
eftermiddag.

– Det visar att det kan gå snabbt att 
skydda biologisk mångfald på det poli-
tiska planet, säger Rebecka Le Moine.
Det vill säga om viljan finns.

Fotnot: Efter studierna arbetade Rebecka 
Le Moine som biologkonsult på Calluna i 
Linköping innan hon i september blev invald  
i riksdagen för Miljöpartiet.

Både kunskaper om och upplevelser av naturen ligger bakom Rebacka Le Moines engagemang.
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Envis förkämpe för  
säker förlossningsvård

Gynekologen Eva Uustal har också utsetts till Årets alumn, för sitt mångåriga 
och engagerade arbete för en säker förlossningsvård.

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO ANNA NILSEN
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E
tt födelsevrål går genom 
Sverige. Kvinnor berättar 
om sina förlossningsskador 
och kräver rätten till profes-
sionell vård. Mitt i bruset 
står gynekologen och Årets 
alumn Eva Uustal, med 

skarp blick och lugn kontroll. Hon jämför 
det som nu händer med Metoo-rörelsen.

– Skammen lägger alltid ett starkt lock 
på utvecklingen. Nu släpper den.

Hon talar gärna om skam. Den skam 
som gjort att kvinnor som drabbats av 
svåra förlossningsskador hållit tyst om 
dem. Om den skam som läkare och barn-
morskor känner för att de inte lyckats 
före bygga skadan eller inte vetat exakt 
vad de ska göra med den. Och om skam-
men papporna känt, hjälplösa och ledsna.

– Skammen är stark. När den upphör 
tas en osynlig boja bort och en otrolig 
förändringskraft släpper loss.

Precis som i Metoo.

EVA UUSTAL ÄR ÖVERLÄKARE på kvinnokliniken 
i Linköping och expert på förlossnings-
skador. De allra flesta födslar sker utan 
bestående problem för kvinnan men tre 
procent får allvarliga bristningar i under-
livet som måste åtgärdas korrekt för att 
kvinnan inte ska få bestående men.

Hon har genom sina dryga 30 år som 
läkare hört hårresande historier om hur 
kvinnor blivit bemötta i vården. 

– ”Lite får man räkna med” är en vanlig 
kommentar, även från läkare och barn-
morskor. Då kan det handla om allvarliga 
skador i kvinnans underliv som ger henne 
livslånga besvär med kiss och bajs, smär-
tor och dåligt sexliv.

Nu är det slut med det. Eller – åtmi  n-
stone börjar det sakta men säkert vara 
slut med det, menar Eva Uustal. Till en 
del tack vare hennes reflekterande blick 

genom åren, förmågan att se bortom sitt 
eget skrås skam och istället systematiskt, 
analytiskt och vetenskapligt ta reda på 
fakta vad gäller förlossningsskador och se 
till att åtgärda dem. 

Det är på grund av hennes idoga arbete 
för en trygg förlossningsvård hon blivit 
utsedd till Årets alumn. Hon har dragit 
igång ett nationellt bristningsregister 
som följer upp kvinnor med förloss-
ningsskador och startat en nationell  
utbildning som visar läkare och barn-
morskor hur skadorna kan förebyggas, 
hittas och behandlas.

Hennes drivkraft, vad grundar den sig i?
– Motivationen får jag utifrån mötet 

med kvinnorna. När de berättar om skador 
de fått och inte blivit hjälpta.

Eva Uustal tänker efter en sekund till.
– Det handlar också om ett starkt rätts-

patos hos mig. Om något är fel vill jag 
ändra på det.

PARALLELLT MED EVA UUSTALS systematiska 
arbete både som gynekologisk kirurg och 
aktiv forskare har unga kvinnors berät-
telser om sina förlossningsskador börjat 
höras i offentligheten. En stark anled-
ning till deras höjda röster är de sociala 
medierna, gissar hon.

–Facebookgrupper har gett dem möj-
lighet att kommunicera med varandra. 
De har hittat likasinnade, det har brutit 
ensamheten och tagit bort skammen.

Det i sin tur har lett till att modiga 
mammor börjat uttala sig offentligt i  
medier. För några år sedan berättade till 
exempel en kvinna i tidningen Amelia om 
sin ändtarmsskada efter en förlossning. 
Artikeln ledde till två program om förloss-
ningsskador i teveprogrammet Uppdrag 
granskning. Eva Uustal medverkade där. 

– När allmänmedia tar upp de här frå-
gorna så blir det en enorm reaktion. Efter 
de programmen blev jag kontaktad av 

De allra flesta förlossningar sker utan komplikationer. Men när skador uppkommer måste kvinnor 
kunna lite på att de rättas till, betonar Eva Uustal. Som kirurg har hon stor erfarenhet av detta.
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regeringskansliet om hur arbetet skulle 
kunna gå vidare. Nu satsar regeringen 
miljarder på förlossningsvården. När vi 
forskare däremot publicerar våra resultat 
i vetenskapliga tidskrifter så går de ofta 
spårlöst förbi.

Eva Uustal har lärt sig något av det. 
Hon deltar i teve, radio och tidnings-
intervjuer så snart hon blir tillfrågad. 
Numera gör hon även blogginlägg i sociala 
medier för att nå ut med sin kunskap 
direkt till kvinnorna. Hon medverkar i 
bloggen Baking Babies som bland annat 
drivs av fysioterapeuten Mia Fernando. 
Den vänder sig till gravida, nyförlösta och 
kvinnor med gynekologiska besvär.

– Jag är ingen bloggmänniska och hin-
ner egentligen inte jobba aktivt med det, 
men för att åstadkomma förändring måste 
vi forskare våga kliva ut och liera oss med 
dem som är skickliga på kommunikation 
och sociala medier. 

HUR SKA DÅ KVINNOR VÅGA föda barn vaginalt 
när de får höra skräckhistorier om för-
lossningar som gått fel? Eva Uustal är 
mån om att framhålla att de allra flesta 
förlossningar sker utan komplikationer. 

–Jag är övertygad om att människor 
blir mer skrämda om vi undanhåller fakta. 
Det finns länder som i sin statistik visar 
på noll skador, vilket är en omöjlighet. 
Sverige har en förlossningsvård som är 
bland den bästa i världen, men vi redo-
visar skadorna för att på så vis bli ännu 
bättre på att förhindra och åtgärda dem. 

Efterfrågan på kejsarsnitt ökar. Eva 
Uustal är inte glad över den utvecklingen 
eftersom kejsarsnitt kan påverka framför 
allt barnet negativt, med sämre andnings-
förmåga och minskat immunförsvar. 
Även mamman löper risker när buken 
opereras, det kan uppstå ärrbildningar 
och inre organ kan skadas.

Det finns bara en väg att gå, menar hon.

– Förlossningsvården måste utformas 
så att kvinnorna känner tilltro till den. 
Samtliga mammor bör undersökas noga 
efter förlossningen. De måste kunna lita 
på att skadorna går att rätta till, även 
sådana skador som kan vara svåra att se 
direkt efter förlossningen.

För att nå dit krävs ett större mod än 
hittills inom vården. 

– Vi ska lyssna på patienterna och 
inte bara på våra föregångare. Och vi 
ska inte sluta vara nyfikna och tro att allt 
är uppfunnet. 

Hon betonar vikten av att inte skuld-
belägga kollegor. Istället gäller det att 
systematiskt utbilda, registrera skador 
och implementera ny kunskap inom hela 
vårdkedjan.

Symboliskt pekar hon med hela handen, 
diplomatiskt men välriktat.

 – Det här kan vi göra bättre. Varsågoda 
och gör!

Eva Uustal läste till läkare i Linköping 
och Uppsala. Hon blev klar 1987 och 
disputerade 2003. 2017 utsåg tidningen 
Fokus Eva Uustal till Årets svensk.

KORT OM EVA UUSTAL
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Elektronikdesign för halta 
hästar kan spara miljoner

Timbuktu  
välkomnade 
nya studenter 

De båda LiU-studenterna Elin Wollert och 
Sandra Pantzare gjorde ett annorlunda 
ex-jobb i elektronikdesign som kan spara 
både hästars hälsa och stora pengar. I 
framtiden kan en sensorsula mellan häst-
hov och sko trådlöst överföra information 
om hästens rörelsemönster.

Noterat

Hästhältor är ingen liten fråga för bran-
schen. Antalet hästar i Sverige uppskattas 
till omkring 300 000. Det finns över en 
miljon registrerade ryttare och hästsporten 
ligger topp tre inom de gröna näringarna.

Det är hart när omöjligt att på ett tidigt 
stadium se de små förändringar i hästars 
rörelsemönster som kan tyda på att en 
hälta är på gång. Lika svårt kan det vara 
att hitta bakomliggande orsakerna. 

– Statistiken hos det största försäkrings-
bolaget för hästar visar att mer än hälften av 
skadeärendena gäller hältor. Behandling-
arna kostar miljoner. Både hästar och häst-
ägarna lider och många hästar blir obruk-
bara eller får avlivas, säger Sandra Pantzare.

Deras exjobb kan förändra läget.
– Det finns objektiva mätmetoder för 

att diagnosticera hältor som används på 
större veterinärkliniker eller inom forsk-
ningen. Vi ville ta fram en teknik som till 
en rimlig kostnad kan användas av vem 
som helst, säger Sandra Pantzare.

I linje med deras utbildning i elektro-
nikdesign har de utgått från tryckt elek-
tronik och flexibla piezosensorer. De tog 
fram en demoversion av en tunn sensor-
sula som sätts mellan hov och sko och 
sedan trådlöst ska kunna ge information 
om hästarnas rörelsemönster, både under 
träning och i frihet.

Projektet har fått stor uppmärksamhet 
och tas nu vidare av RISE Acreo. Sandra 
Pantzare fortsätter på RISE Acreo med 
att utveckla deras prototyp till färdig pro-
dukt, medan Elin Wollert flyttat till Oslo 
för att arbeta för Texas Instruments.

Båda vill slå ett slag för sin utbildning.
– Det är synd att inte fler tjejer inser att 

elektronikdesign är något att satsa på, 
man behöver inte kunna massor om tek-
nik från början. Det finns ju inget slut på 
allt man kan göra.

Artisterna Timbuktu & Damn och Markus 
Krunegård var årets dragplåster när de 
nya studenterna togs emot med en sed-
vanlig Kalasmottagning.

Ex-jobb inom AI får Lilla Polhemspriset
Sveriges Ingenjörers 
utmärkelse Lilla 
Polhemspriset går i år 
till Fredrik Präntare, 
doktorand inom 
artificiell intelligens 
vid Linköpings uni-
versitet.
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Förutom en förenings- och företagsmässa 
där studentföreningar, organisationer, 
kommuner och företag i länet slogs om 
studenternas uppmärksamhet, kunde 
besökarna ta del av ett uteområde med 
mat- och dryckestält samt uppträdanden 
från universitetets studentorkestrar,  
körer och band. 

Det var 14:e året i rad som Kalasmottag-
ningen arrangerades.

– Det kändes roligt att ha med en lokal 
artist som Markus Krunegård, och  
Timbuktu är fantastisk. De var båda jätte-
bra att samarbeta med, och de bidrog 
säkert också till att folk drogs till arenan, 
säger kalasgeneralen Hampus Back.

Priset som är på 50 000 kronor får han 
för sitt examensarbete där han utvecklat 
och förbättrat samarbetsförmågan i  
ett strategi spel. Hans AI-algoritm kan 
användas inom många andra områden 
där auto noma agenter behöver formera 
sig i grupper och tillsammans lösa  

 Elin Wollert och Sandra Pantzare visar hur en sensorsula ska sitta på hästhoven.

Fredrik Präntare

uppgifter på bästa sätt, exempelvis  
inom sjukvården.

Universitet och högskolor nominerar 
pristagare till Lilla Polhemspriset och en 
kommitté gör en bedömning uti-från tre 
kriterier:  vetenskaplig nivå,  ingenjörs-
mässighet och hur de är presenterade.
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NOTERAT  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Nöjda ekonom-
studenter i 
Linköping
Linköpings universitet hamnar på fjärde 
plats på den lista som rankar de nöjdaste 
ekonomstudenterna i Norden. 

Massor av populärvetenskap
Hur är det att växa upp i en digital värld? 
Hur fungerar en IT-attack? Idrott utan 
skador, går det? Det är några av de frågor 
man kunde få svar på under Populärveten-
skapliga veckan på Linköpings universitet.

Under tre dagar, 23-25 oktober, fylldes 
C-huset på Campus Valla av gymnasie-
elever från skolor runtom i Östergötland. 
Totalt var det 2400 elever som kunde 
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LiU bland topp-100 i världen i flera ämnen
Linköpings universitet är bland de hundra 
främsta lärosätena i världen inom fem 
ämnen, enligt den så kallade Shanghai -
rankningen. Det är ett ämne mer än ifjol. 
På den övergripande rankningen ligger  
LiU på plats 352.
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Shanghai-listan mäter i första hand forsk-
ningsstyrka. På årets lista är den ameri-
kanska dominansen fortsatt mycket stor. 
Av de tio högst rankade är det bara brittiska 
Cambridge (plats 3) och Oxford (plats 7) 
som inte kommer från USA. I topp ligger 
Harvard och Stanford.

Linköpings universitet tog ifjol för första 
gången en plats bland de 300 främsta i 
världen. Konkurrensen är dock stenhård, 
vilket gör att LiU nu backar något trots att 
man behållit fjolårets ökning när det gäller 
publicerade vetenskapliga artiklar och 
även haft lika många artiklar i de högt 
ansedda tidskrifterna Nature och Science. 

Shanghai-listan heter egentligen  
Academic Ranking of World Universities 
(ARWU) och tas fram av Jiao Tong- 

universitetet i Shanghai i Kina. De redo-
visar även rankinglistor över de främsta 
universiteten ifråga om forskning i olika 
ämnen. I årets rankning ligger LiU bland 
topp-100 inom telekommunikationer, 
omvårdnad, elektronik, energisystem och 
material. Nytt för i år är den höga place-
ringen inom elektronik. 

Shanghai-listan räknas tillsammans 

lyssna på 47 korta föreläsningar i olika 
ämnen. Under luncherna berättade 
student organisationer, forskare och dokto-
rander om sina verksamheter och projekt. 

Den Populärvetenskapliga veckan  
arrangerades för sextonde gången. Mål-
gruppen är gymnasieelever i årskurs 2 
och 3, och lärare, men seminarierna är 
också öppna för allmänheten. Fredrik Nyström föreläser.

Linköpings universitet rankas som nummer 23 i världen inom forskning om tele-
kommunikationer. På bilden Erik G Larsson, professor i kommunikationssystem, 

tillsammans med forskarkollegorna Emil Björnson och Giovanni Interdonato.

med de brittiska rankningarna QS World 
University Rankings och Times Higher 
Education-listan som de tre största och 
mest betydande globala rankningarna. 
De mäter lite olika saker, men Linköpings 
universitet har under flera år legat bland 
de 400 främsta universiteten på samtliga 
listor. Totalt finns över 20.000 universitet 
i världen.

Varje år gör Universum undersökningen 
FöretagsBarometern, där studenterna får 
säga sitt om hur nöjda de är med sitt uni-
versitet. I år är första året som man publi-
cerar undersökningen på nordisk nivå.   
I undersökningen fick närmare 57 000 
studenter i Norden chansen att betygsätta 
sitt universitet eller högskola. 

I topp ligger Handelshögskolan i 
Stockholm följt av en handelshögskola i 
Helsingfors och Köpenhamns universitet.



Barn ska kunna växa upp utan rädsla för hot och övergrepp. På det nationella 
kunskapscentrumet Barnafrid är den inriktningen solklar – men uppdraget tufft. 
»Det är en balansgång mellan att stå ut med att känna sig otillräcklig, och sam-
tidigt tänka att vi vet vad vi har att kämpa för, och att andra verksamheter jobbar 
för samma sak«, säger Moa Mannheimer, centrumchef på Barnafrid.
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TEXT HELENA JALKNER
FOTO DAVID BROHEDE & ROOS KOOLE/TT BILDBYRÅ

PÅ DE UTSATTA  
BARNENS SIDA

NATIONELLT CENTRUM  •  BARNAFRID
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HISTORISKA ARKIV  •  UTBILDNING

Moa Mannheimer leder Barnafrids arbete.

Å
r 2015 fick Linköpings 
universitet, i konkurrens 
med andra lärosäten, 
regeringsuppdraget att 
starta och driva ett natio-
nellt kunskapscentrum 
om våld och andra över-

grepp mot barn, och i december 2016 in-
vigdes Barnafrid. Centrumet är placerat på 
Campus US i Linköping. Den verksamhet 
som började med en handfull forskare 
och professorer, har nu också kommit att 
involvera lika många utredare och annan 
icke akademisk personal, och idag arbetar 
14 personer på centret.  

– Vi skulle utan problem kunna vara 
fyra gånger så stora som vi är idag, och jag 
räknar med att vi kommer att växa ytter-
ligare. Det är ett prioriterat område för 
alla politiker, oavsett block, och det ligger 
i allmänhetens intresse. Med en kombi-
nation av fasta anslag och uppdragsfinan-
siering är jag säker på att vi kommer bli 
större på sikt, säger Moa Mannheimer. 

BARNAFRID HÖR TILL barn- och ungdoms-
psykiatrin, och syftet med centret är att 
man där ska samla kunskap till de pro-
fessionella som möter barn på ett eller 
annat sätt, som till exempel inom social-
tjänst, vård, skola, rättsväsendet eller 
andra myndigheter. 

– I Sverige finns det två miljoner per-
soner under 18 år. Man behöver inte vara 
matematiker för att förstå att det bland 
dessa finns flera som blivit utsatta för all-
varliga sexuella övergrepp under uppväx-
ten, och många av de barn som har flytt 
till Sverige har upplevt krigshändelser 
eller andra traumatiserande upplevelser. 
De barnen sitter i våra skolor och dom-
stolar, de dyker upp inom socialtjänsten 
och de behöver vård. 

Barnafrid arbetar med kompetens-
höjning för yrkesverksamma som möter 
de redan drabbade barnen. Men centrumet 
bedriver också förebyggande arbete genom 
att öka kunskapen och medvetenheten 
om barn som riskerar att bli utsatta för 
våld i hemmet eller på nätet.

– Ska vi ha ett barnperspektiv på riktigt 
måste vi stå i barnens skor och se saker 
från deras synvinkel. Vi får aldrig hamna 
en situation där vi slåss mot andra utsatta 
grupper, men vi borde börja med barn-
frågorna, för de som utsätts för våld i ung 

ålder kan bli de som själva utsätter andra 
för samma sak. Vi har till exempel drivit 
frågan att förändra sexualundervisningen i 
skolan, att i tidig ålder lära barn att utveckla 
sunda relationer, säger Moa Mannheimer.

BARNAFRID SKA VARA EN LÄNK mellan forskning 
och praktik, och centrumet är idag an-
svarigt för olika nationella nätverk där 
yrkesverksamma bjuds in till träffar med 
föreläsningar och möjlighet att utbyta 
erfarenheter med varandra.

– Vi håller också på att bygga upp ett 
nationellt tvärvetenskapligt forskar-
nätverk, som ska involvera forskare inom 
områden som barnmedicin, familjerätt 
och pedagogik för att landa rätt i kun-
skapen. En av de viktigaste anledningarna 
till att vi jobbar på ett universitet är styr-
kan att vi här kan skapa ny kunskap genom 
forskning, och att de resultat vi presenterar 
är evidensbaserade. 

Som centrumchef ser Moa Mannheimer 
det som en av sina viktigaste uppgifter att 
hitta en bra balans mellan att jobba med 
det nationella och utåtriktade arbetet, 
och samtidigt bedriva verksamheten på 
Linköpings universitet med utbildning 
och forskning. 

– Sedan handlar det mycket om att 
vara länken mellan forskning och praktik.  
Om vi vet att si och så många barn har 
drabbats av något specifikt – vad ska vi 

då göra med den kunskapen? Där tänker 
jag att det är viktigt att få personalen att 
känna att kunskapen går att omsätta i 
ett förändringsarbete, för ibland blir 
kunskap annars bara jobbigt att bära. 

Som en nyfiken, snäll bläckfisk. Så  
beskriver Moa Mannheimer sig själv i  
sin yrkesroll.

– Det krävs att ha flera armar som han-
terar frågor parallellt och samtidigt en 
stor kropp som pumpar runt allting. Det 
kommer ständigt nya fenomen och mål-
grupper, och ska man vara riktigt duktig 
på att fånga upp det så krävs det tentak-
ler. Jag måste också ha nyfikenheten att 
vilja lära mig nytt. Om vi gör samma sak 
idag som vi gjorde för flera år sedan så  
är det ett problem. Vi måste alltid sträva 
efter ny kunskap, säger hon.  

Långsiktigt vill Moa Mannheimer se 
att man hittar fler kanaler att komma ut 
till de yrkesverksamma som möter barn 
idag, och få till en möjlighet till såväl  
nationell spridning där man åker ut  
och träffar folk, som till en telefon dit 
man kan ringa för att rådgöra kring 
kniviga ärenden. 

– Sedan tror jag att vi med hjälp av  
teknik och sociala medier skulle kunna 
utveckla vår kommunikation och nå ut 
till fler via till exempel webbutbildningar, 
chatt och frågelådor, säger hon.

BARNAFRID  •  NATIONELLT CENTRUM



SJUKVÅRD  •  PRIORITERING

Vårdens svåra val
Vilka sjukdomar ska prioriteras i vården när pengarna inte räcker till allt?  

Vilka patientgrupper ska få mest resurser och vilka ska få minst?  
Med en åldrande befolkning och med nya, dyra mediciner  

och behandlingar ställs frågorna på sin spets.

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR & GAETAN BALLY
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V
årdkostnaderna ökar. 
Det finns ett gap mellan 
vad vården vill göra och 
hur mycket pengar som 
finns. Sedan början av 
2000-talet har vård-
kostnaderna ökat och 

idag är de cirka elva procent av BNP. 
Någonstans finns det en gräns.

På Prioriteringscentrum vid Linköpings 
universitet bedrivs forskning kring frågor 
som rör vårdens svåra prioriteringsval. 
Centrumet är nationellt och inrättades 
för snart 20 år sedan. Det ska föra ut 
kunskap om prioriteringar inom vård 
och omsorg och vara ett stöd för besluts-
fattare inom regioner, landsting och  
andra myndigheter. 

– Idag är det medicinskt möjligt att 
hjälpa allt fler patienter samtidigt som 
det inte finns pengar till all vård som är 
möjlig. Då måste man välja hur sjuk-
vårdens resurser används bäst. Vården 
ställs i stort sett dagligen inför vad som 
ska prioriteras och vad som ska väljas 
bort, säger Lars Sandman, professor  
i hälso- och sjukvårdsetik och chef  
på Prioriteringscentrum.

Ett konkret exempel är nya läkemedel 
som utvecklats och som ibland kan rädda 
livet på människor, och ibland åtminstone 
förlänga deras liv. 

– Det finns till exempel en medicin 
som behandlar en allvarlig muskelsjuk-
dom som drabbar barn. Medicinen botar 
inte sjukdomen men fördröjer processen. 
Kostnaden för den är fem miljoner per 
patient och år och behandlingen är livs-
lång. Det finns också en mycket dyr 
cancer medicin som förlänger livet i  
några månader. Ska de här läkemedlen 
användas? Och i så fall – på bekostnad  
av vilka andra patienter? 

REDAN PÅ 90-TALET började diskussionerna 
om prioriteringar komma igång på allvar 
i Sverige. Då beslutade riksdagen att prio-
riteringarna i hälso- och sjukvården ska 
bygga på tre principer. Den första är 
Människovärdesprincipen som innebär 
att alla människor är lika mycket värda 
och har rätt till vård oavsett ålder, kön, ut-
bildning, social eller ekonomisk ställning. 

Den andra är Behovs- och solidaritets-
principen som innebär att de som har de 
svåraste sjukdomarna ska få vård först. 

Och den tredje är Kostnadseffektivitets-
principen som innebär att det ska finnas 
en rimlig relation mellan kostnader och 
effekt av behandlingen. 

– Det råder en politisk samsyn kring de 
här principerna. Men med ökande kost-
nader för vården måste politikerna göra 
mer tydliga prioriteringar, även säga nej och 
på så sätt begränsa välfärden. Det är förstås 
politiskt känsligt, säger Lars Sandman.

Prioriteringarna ser idag olika ut i olika 
landsting och regioner. Några erbjuder 
till exempel fler behandlingar till ofrivil-
ligt barnlösa än vad andra gör. På vissa 
håll i landet satsas mer resurser på ungas 
psykiska ohälsa än på andra, för att ta 
några exempel.

I takt med att behoven ökar mer än 
resurserna så växer medvetenheten om 
vikten att göra prioriteringar, främst 
bland beslutsfattarna men också bland 
vårdpersonalen. 

– Nu börjar allt fler nationella expert-
grupper att upprättas, till exempel runt 
nya läkemedel, och det gör att vi går 

mot en större nationell samsyn, säger 
Lars Sandman.

Samtidigt finns det fällor att se upp 
med. Starka patientorganisationer kan ha 
lättare att få gehör hos politiker och vård-
personal än de personer som kanske inte 
har någon patientorganisation alls, som 
exempelvis äldre multisjuka. 

EN DEL SJUKDOMAR har högre status inom 
forskningen, cancer till exempel. Med 
ökande evidens kan det finnas en risk för 
att just de sjukdomarna prioriteras upp 
på bekostnad av sjukdomar eller tillstånd 
som det inte forskas så mycket om, exem-
pelvis psykiatriska sjukdomar. 

Ändå – vid en nationell jämförelse lig-
ger Sverige långt framme i prioriterings-
arbetet, betonar Lars Sandman.

– Men vi har jättemycket kvar att 
göra. Inte minst behöver vi nå ut med 
prioriteringsdiskussionen till sjukhus-
klinikerna, så att prioriteringarna görs 
genomtänkt och strukturerat även där.  
Besluten ska vara välgrundade. Det är 
inte starka välbeställda grupper som 
ska styra prioriteringarna. Etiken är 
helt avgörande.

Idag är det möjligt att hjälpa allt fler patienter samtidigt som det inte finns pengar 
till all vård som är möjlig, konstaterar Lars Sandman på  Prioriteringscentrum.

PRIORITERING  •  SJUKVÅRD
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Målet är satt – Sverige ska vara fossilfritt till 2045 och Linköpings kommun ska vara koldioxid-
neutralt redan 2025. En nyckel till att uppnå målen är fossilfritt resande och fossilfria transporter. 

Målen är möjliga att nå, men förändring tar mycket längre tid än vi tror, varnar Mats Eklund,  
professor och föreståndare för Biogas Research Center vid Linköpings universitet.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS  
FOTO ANNA NILSEN, MALIN HOELSTAD, GÖRAN BILLESON, MONICA WESTMAN SVENSELIUS

Krokig väg mot  
fossilfritt resande    

M
änniskor har rest i 
alla tider och som 
globala medborgare 
reser vi allt mer och 
allt längre. Vi vill 
också kunna beställa 
varor hemma via nä-

tet och helst få dem levererade till dörren 
nästa dag. Det är två av de trender som 
ligger bakom den stora ökningen av 
transporterna av människor och gods – 
trots att vi vet att det också ger ökade ut-
släpp och skyndar på klimatförändring-
arna. I Sverige står transportsektorn för 
cirka en fjärdedel av energianvändningen.

För att vända trenden och nå målet om 

ett helt fossilfritt Sverige till år 2045, som 
riksdagen har beslutat, är det många pus-
selbitar som måste in på rätt plats. Exem-
pelvis ska utsläppen från godstrafiken ha 
minskat med 70 procent till 2030 – det är 
snart bara elva år dit. 

Mats Eklund, professor i industriell 
miljöteknik och föreståndare för Biogas 
Research Center ser inte att målen är 
omöjliga, men inte heller att det görs 
tillräckligt för att nå dem. 

– 2013 kom utredningen Fossilfri for-
donsflotta där det togs ett helhetsgrepp 
och som engagerade de främsta exper-
terna. Den är fortfarande det bästa vi har. 
Rekommendationerna var att halvera 

energi mängden till transporter och an-
vända el och biodrivmedel till det som är 
kvar. Det enda stora som har hänt sedan 
dess är en ökning av biodiesel för trans-
porter, men det handlar om importerat 
HVO-bränsle, säger han.

JUST NÄR DET GÄLLER VÄGTRAFIKEN ser han en 
ljusning i reduktionsplikten som innebär 
att alla drivmedelsleverantörer måste min-
ska utsläppen av växthusgaser från bensin 
och diesel med 40 procent till 2030. Det 
kräver en gradvis inblandning av allt större 
andel biodrivmedel. Biodrivmedlen har en 
stor och viktig roll i omställningen, vid 
sidan om el för kortare transporter.
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Östergötland är ett nav för svensk 
transport forskning, med Statens väg-  
och transportforskningsinstitut (VTI) och 
Linköpings universitet med flera starka 
forskargrupper inom bl.a. miljölogistik, 
fordonssystem, trafikplanering och 
biobränslen. 

FOSSILFRITT RESANDE  •  KLIMAT

En ännu starkare drivkraft i riktning 
mot att nå målen är att allt fler företag vill 
vara fossilfria och ser det som ett sätt att 
stärka sina varumärken. 

– Här måste vi som kunder visa vägen, 
konsumentkraften kommer att driva för-
ändring snabbare än den politiska, säger 
Mats Eklund.

ATT FLYGET SKULLE DRIVAS av biodrivmedel ser 
Mats Eklund som helt orealistiskt inom 
rimlig tid. 

– Flyget kan säkert bli fossilfritt rent 
tekniskt men vi har en förmåga att under-
skatta hur lång tid förändringar tar och 
har orealistiska förväntningar. 

Det är inte 
råvaran som 
saknas, forskar-
kollegor vid  
Luleå tekniska 
universitet, som 
driver proje ktet 
Green Fuels, 
hävdar att bio-
bränsle baserat 
på skogens rest-
produkter täcker 
det svenska fly-
gets behov,  

in- och utrikes. Importerat biobränsle 
används i dag i inrikesflyget på några 
linjer men några planer på storskalig 
produktion finns inte.

– Flyget är helt beroende av internatio-
nellt samarbete och jag ser varken att det 
finns tillräckligt mycket pengar eller styr-
ning, säger Mats Eklund.

– Men kanske kan intresset för 
försörjnings trygghet bli en tillgång. För-
svar och samhällskritiska funktioner är i 
dag helt beroende av importerade fossila 
bränslen. Biodrivmedel från skogen och 
biogas från avfall skulle kunna spela en 
strategiskt viktig roll i händelse av kriser. 
Dessa perspektiv uppmärksammas mer 
och mer och har varit föremål för semina-
rier i Almedalen de senaste åren. Finns 
säkerhetspolitisk relevans brukar det 
också finnas pengar för utveckling.

Fotnot: HVO, hydrogenated vegetable oil, är 
en typ av biodiesel som kemiskt är mycket lik 
fossil diesel. Den tillverkas av vegetabiliska 
oljor eller animaliskt fett.

Mats Eklund

Vägtransporterna 
har kommit långt

Magnus Blinge är från första september 
2018 adjungerad professor i miljölogistik 
vid LiU med uppdrag att koordinera 
forskningen inom transportområdet. På 
en 30-procentig tjänst ska han till en 
början samordna den forskning inom 
transportområdet som finns vid LiU:

• Logistik-och kvalitetsutveckling, där 
miljölogistik är ett starkt område. 

• Fordonssystem, med djupa tekniska 
kunskaper om drivlinor, batteriteknik 
och motorutveckling. 

• Kommunikations- och transport-
system, med fokus på optimering och 
analys av system för logistik, trans-
porter och trafik. 

Till det kommer den stora expertisen 
inom biodrivmedel vid nationella Biogas 
Research Center, BRC.

REGION ÖSTERGÖTLAND HAR också definierat 
effektiv logistik och transporter som ett 
viktigt styrkeområde. 

– Vi har en samverkansgrupp, mellan 
regionen, VTI och LiU. I december startar 
vi arbetet att kartlägga vilka forskar-
grupper som finns i regionen och vilken 
typ av forskning som är strategiskt viktig, 
säger Magnus Blinge.

Målet för samordningen är tvåfalt: dels 
att hitta breda samarbeten för att komma 
med i de stora forskningsprojekten, men 
framför allt för att på allvar bidra till  
målet om en 70 procents reduktion av  
utsläppen av växthusgaser från inrikes 
transporter till 2030 (från 2010 års nivå).  
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Magnus Blinge samordnar transportforskning.
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Biobränslen är  
omställningens Kinder- ägg

Biobränslen är cirkulär ekonomi på 
riktigt och erbjuder en möjlighet att 
få förnybart drivmedel, biogödsel 
och regional utveckling i ett och 
samma paket. En begränsning är 
dock utbudet av bra biogasbilar.

– Bilföretagen har svårt att erbjuda det 
kunderna efterfrågar, konstaterar Mats 
Eklund, professor och föreståndare för 
Biogas Research Center, BRC.

BRC är ett nationellt kompetens-
centrum med forskare från sju olika av-
delningar vid Linköpings universitet  
och 23 partners från kommuner, företag 
och organisationer. 

Biogas är en biprodukt till processer 
som rötning av avloppsslam eller vatten-
rening i industrin. Stora mängder biogas 
produceras också från organiskt avfall 

från hushåll, livsmedelsindustri och res-
tauranger, avfall som annars innebär 
problem att ta hand om.

Linköping och det kommunala bolaget 
Tekniska verken har idag Sveriges största 
biogasanläggning som producerar 120 
GWh biogas årligen, vilket motsvarar 13 
miljoner liter bensin. I Östergötland finns 
minst 12 biogasmackar. Andra regioner 
som satsar är exempelvis Kalmar, Västerås 
och Uppsala. Förutom biogas till bussar 
och annan kommunal trafik i regionerna 
tas även rötresten tillvara i form av bio-
gödsel. Den innehåller värdefulla närings-
ämnen, som kväve och fosfor, som åter-
cirkuleras till åkermarken. 

FORSKNINGEN VISAR ATT BIOGASEN, förutom att 
ge goda effekter på miljö och ekonomi, 
bidrar till ökad lönsamhet i andra sektorer, 

som lantbruket. Biobränslen har en av-
görande betydelse för omställningen, 
ändå går det trögt:

– Ökningen av den inhemska produk-
tionen av biobränslen har uteblivit. Vi 
har därför inte sett något av de ökade 
regionala nyttor som en utökning av driv-
medelsproduktionen av biogas, etanol 
och biodiesel skulle innebära. Vi håller 
oss upptagna med att fundera vilket som 
är det bästa alternativet istället för att 
agera och byta ut det som är ohållbart. 
Just nu handlar allt om el och flytande 
gas, säger en luttrad Mats Eklund.

– Den största expansionen kommer 
sannolikt för flytande biogas för tunga 
lastbilar. Lastbilstillverkarna har bilar, 
storföretag går i bräschen, tankställen 
finns och ytterligare 26 tankställen ska 
byggas för flytande biogas, säger han.

Organiskt avfall som ska bli biogas.
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Långt kvar till fossilfritt flyg

Den tekniska utvecklingen fortsätter i 
oförminskad takt. På EU-nivå finns ex-
empelvis Horisont2020-programmet 
CleanSky med en budget på fyra miljarder 
euro och deltagare från 24 länder.  Den 
senaste innovationen, där Sverige och 
Saab spelat en aktiv roll, är en förbättrad 
form på vingen som minskar friktionen 
från vingen med 50 procent och koldioxid-
utsläppen med fem procent. Flera LiU -
projekt handlar om att få fram nya lätta 
och tåliga material.

Svensk flygforskning har samlat sig i 
det gemensamma forskningscentrumet 

Swedish Aeronautics Research Center, 
SARC, med LiU som värduniversitet. 
SARC har nu fått i uppgift att staka ut 
framtiden för den svenska flygforskningen, 
i samklang med svensk flygindustri och 
internationell forskning.

HITTILLS HAR DOCK DE STÄNDIGA tekniska för-
bättringarna ätits upp av det ökande 
globala flygandet. Även i Sverige flyger 
vi allt mer, inte minst på grund av låg-
kostnadsbolagens intåg på marknaden. 

Eldrivna flygplan ligger långt in i fram-
tiden, med undantag för relativt små plan 

Ladda elbilen på natten
De flesta hushåll har säkringar för upp  
till 16 A. Effektuttaget åker dock berg- 
och dalbana över dygnet, topparna finns 
på morgonen och kvällen. Laddas en elbil 
direkt när ägaren kommer hem från job-
bet kan det bli droppen som gör att hus-
hållet måste säkras upp till 20 eller 25 A. 

Stora satsningar görs på teknikutveckling för att minska flygets klimat-
påverkan. Hittills har teknisk forskning och utveckling lett till en besparing 
i bränsleförbrukning för flyget globalt på 2,6 procent per år, från 1990 talet 
och fram till idag.

och på korta sträckor, därom är svenska 
flygforskare överens. Det finns ingen 
batteriteknik i sikte som kan klara längre 
flygningar än någon timma. Däremot kan 
biobränslen vara ett alternativ för att få 
ner koldioxidutsläppen.

– Rent teknisk är det inga problem att 
driva dagens motorgeneration med bio-
bränslen, det är en fråga om pris, tillgång 
och certifiering. Men de fossila bränslena 
är så mycket billigare, säger Ingo Staack, 
forskare i fluida och mekatroniska system 
vid Linköpings universitet.

Under förra året importerades cirka 
500 ton biobaserat flygbränsle till svenska 
flygplatser, finansierat med gåvor och  
donationer. Det motsvarar 0,5 promille  
av flygbränsleförbrukningen i Sverige  
under ett år. 

– Men om vi istället laddar på natten så 
finns det utrymme i näten att ladda upp till 
en miljon bilar, säger Christofer Sundström, 
forskare i fordonssystem, som tillsammans 
med kollegor på VTI undersökt saken, på 
uppdrag av Energimyndigheten.

»Hittills har de ständiga tekniska 
förbättringarna ätits upp av det 
ökande globala flygandet.«

Ingo Staack, flygforskare på LiU.
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Forskning

Colm Nestor får medicinpris
Colm Nestor, biträdande universitetslektor, 
får 2018 års Fernströmpris på Linköpings 
universitet.
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Lilla Fernström-priset delas årligen  
ut till yngre, särskilt lovande och fram-
gångsrika forskare vid medicinska fakul-
teter i Sverige. Årets pristagare vid  
Linköpings universitet, Colm Nestor, 
forskar inom epigenetiken och får bland 
annat priset för sin viktiga metodutveck-
ling inom fältet.

Som exempel publicerade Colm Nestor 
in somras en artikel i den vetenskapliga 
tidskriften Nature Methods. I artikeln  
beskrev Nestor hur han och hans grupp 

kommit fram till att en svaghet i en  
av de mest använda metoderna inom 
epigenetik forskningen kan leda till miss-
visande resultat. Fynden visade dock att 
felet kunde rättas till i efterhand och kan i 
förlängningen leda till nya upptäckter.

– Det är alltid trevligt när ens forsk-
ning får uppmärksamhet inom forskar-
världen. Vi hoppas att vår studie gör det 
möjligt för forskare att göra nya spän-
nande upptäckter inom epigenetiken. 
Efter att ha identifierat detta fel och hur 
man åtgärdar det fokuserar min grupp 
nu på hur man använder mer exakta 
tekniker för att förstå epigenetiken hos 
barn med leukemi, säger Colm Nestor. 

Folkbildningen  
viktig för  
asyl sökandes 
sociala liv
Engagerade folkbildare gör i det tysta 
en stor samhällsinsats för att hjälpa 
asylsökande in i det svenska samhället. 
Det gäller inte bara kunskapsmässigt 
utan även socialt och mänskligt, visar  
två färska LiU-studier. 

Studierna är de första i ett forsknings-
program om migration, lärande och social 
inkludering. Programmet sträcker sig 
över åtta år där nyanlända personer ska 
följas över tid. 

– Vi vill ta reda på hur olika samman-
hang som är kopplade till nyanländas ut-
bildning i svenska kan bidra till deras 
sociala inkludering. Sådant som exempel-
vis att känna tillhörighet i en grupp, att få 
ett enkelt extrajobb eller bli del av samhället 
på något annat sätt, säger Andreas Fejes, 
professor i vuxenpedagogik och en av de 
sju forskarna bakom studierna.

Två delstudier är klara. Den ena har följt 
studieförbundet ABF:s arbete med asyl-
sökande som läst svenska på ABF direkt 
efter att de anlänt till Sverige. 46 deltagare 
har intervjuats i tre kommuner om sin syn 
på vad studiecirklarna betytt för dem.

– Svaren visar att det är en mycket 
menings full och viktig verksamhet för de 
som deltar. Många deltagare talar om 
ABF och studiecirklarna som deras hem. 
En plats där de inte bara får en chans att 
lära sig språket, utan också där de får stöd 
och hjälp i en jobbig situation, en plats 
både för bekymmer och att lära sig regler 
om Sverige. Studiecirkeln blir ett andnings-
hål, säger Andreas Fejes.

Den andra delstudien har studerat språk-
introduktionsprogrammet inom gymnasie-
skolan respektive inom folkhögskolan.

– Det vi ser är att folkhögskolorna tycks 
vara bättre på att integrera eleverna. De 
blir en del av alla övriga på skolan och 
har gemensamma aktiviteter med dem. 

Steg mot förnybart bränsle
Forskare vid Linköpings universitet vill 
utveckla en metod för att omvandla vat-
ten och koldioxid till framtidens förnybara 
bränsle med hjälp av energin från sol-
strålar och materialet grafen på kubisk 
kiselkarbid. Nu har forskarna tagit ett 
viktigt steg mot målet och utvecklat en 
metod som gör det möjligt att tillverka 
grafen i flera lager i en styrd process.

Forskarna visar också att grafen har 
supraledande egenskaper under vissa 
förhållanden. Fynden har publicerats i 
tidskrifterna Carbon och Nano Letters.

Colm Nestor i mitten.

Jianwu Sun
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Nya rön kan ge bättre  
diagnostik av hörselskador
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Chefskirurg för 
Internationella 
Röda korset

Andreas Wladis, professor i katastrof-
medicin vid Linköpings universitet, är 
samtidigt chefskirurg för Internationella 
Rödakorskommittén.

– Jag är ansvarig för att Internationella 
Röda korset har rätt typ av kirurger.  Jag 
fastställer kravprofilen för dem, intervju-
ar dem och stämmer av att de både har 
rätt kompetens och ett humanitärt intres-
se, berättar Andreas Wladis.

Han arbetade tidigt i sin karriär i låg-
inkomstländer och har bedrivit forskning i 
bland annat Uganda om kostnadseffektiva 
kirurgiska metoder. Efter jordbävningen 
som drabbade Haiti år 2010, åkte Andreas 
Wladis med organisationen Läkare utan 
gränser för att arbeta som kirurg i de på-
verkade områdena. Därefter rekryterades 
han som chefskirurg till Röda korset.

– Jag har alltid varit intresserad av min 
omvärld, att resa och upptäcka nya plat-
ser. En annan aspekt är att jag är kirurg i 
själ och hjärta. Jag gillar när det händer 
saker och att åtgärderna man vidtar leder 
till rätt snabba resultat.

Katastrofmedicin är en relativt ny med-
icinsk specialitet i Sverige. 

– Naturkatastrofer händer sällan här, 
och krig har vi inte haft sedan över 200 
år tillbaka, så en aspekt på arbetet inom 
katastrofmedicin är att om man är intres-
serad av ämnet, gäller det att ge sig ut i 
världen, säger Andreas Wladis.

Läs en längre intervju med Andreas 
Wladis på www.liu.se/forskning.

Snabblärda 
höns kan tacka 
sina gener

En upptäckt om innerörats funktion kan 
förbättra diagnostik för hörselskadade.  
I en färsk studie visas hur innerörat bear-
betar talljud, något som hittills varit okänt. 
Bakom upptäckten står forskare från bland 
annat Linköpings universitet. 

– Talljudet i innerörat består av två  
komponenter. Den ena komponenten  
är detalj variationen i ljudet. Den andra 
komponenten är de yttre kanterna i tal-
ljudet, det så kallade höljet, säger Anders 
Fridberger, professor i neurovetenskap 
vid Linköpings universitet och en av arti-
kelns två huvudförfattare.

– Man har tidigare inte vetat är hur 
innerörat avkodar talsignalens hölje. 

Det är det vi tagit reda på och det är en 
ny upptäckt, säger Anders Fridberger.

Det handlar om små elektriska ström-
mar som innerörat alstrar varje gång det 
kommer in ljud i det. Dessa leds vidare till 
hjärnan. Genom att lägga in små elektro-
der i hörselgången hos försökspersoner, 
och även placera elektroder nära hörsel-
snäckan hos patienter som opererats, har 
forskarna kunnat registrera innerörats 
kodning av talliknande ljud.

Forskarnas upptäckt är en viktig pussel-
bit för att förstå hur innerörat fungerar. 

– Vi tror att vår upptäckt på sikt kan 
förbättra diagnostiken för olika hörsel-
rubbningar, säger Anders Fridberger.

Både arv och miljö ligger bakom olika kog-
nitiva egenskaper, visar en ny studie gjord 
på höns. Forskare vid Linköpings universi-
tet har funnit att kycklingars förmåga att 
klara svårare inlärningstester är ärftlig, 
medan optimistisk läggning däremot 
tycks förklaras av miljöfaktorer.

Forskarna lät över 300 djungelhöns-
kycklingar (vildtypen av höns alla höns-
raser härstammar från) göra en serie med 
kognitiva tester. I ett annat test mättes 
deras optimism. 

– Med den här studien kan vi visa att 
storleken på det genetiska bidraget skiljer 
sig åt för olika kognitiva drag. För att det 
ska vara möjligt att avla på en egenskap 
krävs en mätbar ärftlighet för det karak-
tärsdraget. Detta betyder i princip att 
man kan avla på smartare höns, men inte 
på att de ska bli mer optimistiska, säger 
Hanne Løvlie, biträdande professor och 
ansvarig för studien.

Hanne Løvlie

Anders Fridberger
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På kursen i evolution har föreläsningar lämnat plats för aktivt arbete i små 
grupper. Blivande biologer och gymnasielärare läser ihop. Kursens upplägg ger 
dessutom lärarstudenterna gyllene tillfällen att träna på sin framtida yrkesroll.

TEXT KARIN SÖDERLUND LEIFLER FOTO ANNA NILSEN

»Det kändes så  
himla ineffektivt  

att föreläsa«
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D
et stora rummet är 
långt från den traditio-
nella före läsningssalen 
med fasta bänkar och 
en lärare framför tavlan. 
Universitetets nya Active 
Learning Classroom-sal 

passar utmärkt för kursen i evolution. 
Salen är fylld av surrande röster den här 
måndagsmorgonen. Studenterna sitter 
runt sex runda bord och visar bilder på 
storskärmar, pekar och jämför. Ett gällt 
kvitter hörs över mattan av röster. Det 
kommer från en mobiltelefon, som tagits 
till hjälp för att jämföra lätena hos två 
arter av närbesläktade fåglar. 

I smågrupperna blandas biologi-
studenter med gymnasielärarstudenter 
med ämnesinriktning biologi. Lärar-
studenterna har redan kommit ett par 
terminer in på sin utbildning och läst 
flera biologikurser tidigare. För biologerna 
däremot är detta första kursen på ut-
bildningen som de just börjat. Jenny 
Hagenblad, biträdande professor i biologi 
och ansvarig för kursen, tycker att det 

uppstår flera bra effekter av att studen-
terna läser ihop över programgränserna.

– Lärarstudenterna har läst genetik 
tidigare och det är väldigt gynnsamt att 
förstå genetik när man läser om evolu-
tion. Det är ett tillfälle när de får träna på 
att förklara och bidra till att det blir bra 
gruppdiskussioner, säger hon.

Biologistudenten Carl Bogstedt menar 
att han lär sig mycket av att samläsa med 
lärarstudenterna.

– De hjälper oss att hitta andra sätt att 
tänka, eftersom de har läst liknande saker 
tidigare och har mer erfarenhet av att 
plugga på universitet.

– Det är ju väldigt kul för oss också. 
Det är ju det här vi lärarstudenter ska 
göra resten av livet, så det är bra för oss 
att ha förkunskaper och få chansen att 
träna på att stötta andras lärande, säger 
Sanna Svanberg Risberg som läser  
till gymnasielärare.

DE FLESTA FÖRELÄSNINGARNA togs bort när 
Jenny Hagenblad för tre år sedan gjorde 
om kursens upplägg. Hon upplevde att 

föreläsningar var ett ineffektivt sätt att 
undervisa och ville testa nya pedagogiska 
grepp. I dag läser studenterna kurslittera-
turen först och träffas sedan i mindre 
grupper. Tillsammans benar de ut vad 
som är viktigast och om det finns saker 
som de inte förstår.

– Det är väldigt spännande att ansluta 
till lektionssalen och se vad studenterna 
har skrivit upp på tavlan. Jag presenterar 
deras punkter för hela klassen i en impro-
viserad mini-föreläsning. Då går jag också 
genom de bitar som de tycker att de inte 
riktigt har förstått, säger Jenny Hagenblad.

För varje tema som tas upp i kursen  
får grupperna också en egen fallstudie. 
Först bearbetar studenterna sitt scenario  
i sin egen grupp. Sedan byter de till tvä r-
grupper, redovisar sina olika fallstudier 
för varandra och hjälps åt att svara på 
över gripande frågor som fallstudierna  
har berört.

– Personligen har jag tyckt om upplägget 
med många diskussioner i små grupper, 
säger biologistudenten Johanna Schwarz.

Jenny Hagenblad reder ut frågor som studenterna tycker att de inte riktigt förstått. 
I grupperna finns både blivande biologer och lärarstudenter.
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PIONJÄRER INOM
strukturerat sunt förnuft

TEXT MARIA KARLBERG
FOTO GÖRAN BILLESON, MONICA WESTMAN SVENSELIUS,  

MARIA KARLBERG, CHARLOTTE PERHAMMAR

»Strukturerat sunt förnuft.« Så 
sammanfattar professor Svante 
Gunnarsson CDIO, det ramverk för 
en förnyad ingenjörsutbildning som 
Linköpings universitet var med och 
tog fram i början av 2000-talet och 
som i dag används vid universitet 
över hela världen. LiU är nu även 
först med att tillämpa CDIO inom 
medicinsk utbildning.

C
DIO-konceptet handlar 
om att förbereda stu-
denter för den verklighet 
de ska möta i yrkeslivet.

– Vi utgår från en tänkt 
yrkesroll. Sedan är frågan 
vilka kunskaper och  

färdigheter studenterna behöver för att 
kunna utföra sina uppgifter och hur vi 
utformar utbildningen så att den på bästa 

sätt ger möjlighet att skaffa sig dem, säger 
professor Svante Gunnarsson.

Det låter kanske självklart, men i slutet 
av 1900-talet fanns ett växande glapp 
mellan det som lärdes ut på ingenjörs-
utbildningarna och de krav som ställdes 
när studenterna kom ut. Initiativet till 
CDIO kom från MIT i Boston, ett av värl-
dens främsta universitet, som slog sig ihop 
med LiU, Chalmers och KTH för att bygga 
CDIO-ramverket. Wallenbergstiftelsen var 
huvudfinansiär. Arbetet drog igång 2000 
och omfattade först en utbildning från varje 
lärosäte, i LiU:s fall civilingenjörsutbild-
ningen i teknisk fysik och elektroteknik.

– Första mötet hölls i konferensrum ett 
i saligen avsomnade hus Origo. Där rym-
des alla medverkande, en handfull från 
varje lärosäte. Fler var vi inte, minns 
Svante Gunnarsson.

Som dåvarande ledamot i utbildnings-
nämnden var han med från början, även 

om han då inte hade någon central roll. 
Nu är han LiU:s representant i det inter-
nationella CDIO-nätverket. Några år efter 
starten började fler lärosäten använda sig 
av CDIO och i dag ingår ett hundratal 
universitet över hela världen i samarbetet.

CDIO-KURSER GES vid alla LiU:s civilingen-
jörsprogram och vid det här laget har flera 
tusen studenter gått dem. De brukar vara 
mycket uppskattade.

Peter Hallberg är sedan flera år an-
svarig för kursen Ingenjören och 

CAD-verktyget, 
eller kanske mer 
känd som  »ka-
tapultkursen«. 
Studenterna får 
tillverka en 
kastmaskin som 
ska kunna träffa 
tre mål på okänt Peter Hallberg
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Frida Nilsson, Maija Reveny och Pontus Karlsson är blivande civilingenjörer  
i maskinteknik och funderar på hur deras katapulter ska konstrueras.
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Anna Fahlgren

HÖGER Så här såg 
det ut vid katapult-
tävlingen 2015. Är du 
nyfiken på hur det 
gick i årets katapult-
tävling? Se bilder på 
liu.se/nyheter efter 
den 19 december.

Förkortningen CDIO står för Conceive, 
Design, Implement, Operate – det vill 
säga komma på idén, utforma, imple-
mentera och använda.

Viktiga byggstenar inom CDIO är 
helhetssynen på yrkesrollen, det aktiva 
lärandet och olika projektkurser.

Läs mer på www.cdio.org

CDIO

avstånd. De får poäng för träffsäkerhet, 
men också för hur mycket maskinen väger 
och vad den kostar. Tanken är att de ska 
träna sig i att tänka kreativt utifrån kra-
ven på produkten. 

– En extra twist är tävlingsmomentet på 
slutet, som inte är examinerande men som 
lockar studenterna att satsa lite extra. Det 
gäller att hitta det lustfyllda, det som folk 
går i gång på, säger Peter Hallberg.

Kursen avslutas strax före jul med en 
tävling där katapulterna får visa vad de går 
för. Det blir ytterligare en sporre att lägga 
extra timmar på en redan krävande kurs. 

Peter Hallberg har arbetat med CDIO i 
över tio år och ser många positiva effekter.

– Vi upplever en tid av transformation, 
där industrins behovsbild blir alltmer 
komplex och föränderlig. Ingenjörsutbild-
ningar måste kunna anpassa sig mycket 
snabbare i framtiden och där tror jag 
CDIO kommer att vara avgörande.

NYTT FÖR I ÅR är att CDIO även används vid 
LiU:s första internationella kandidat-
program, experimentell och industriell 
biomedicin. Utbildningen är en upp-
daterad version av det tidigare kandidat-
programmet i medicinsk biologi. 

– Vi såg att våra biomedicinare hade 
god kunskap men svårt att se hur de kunde 
arbeta i sin profession. Jag jobbar mycket 
tvärvetenskapligt och hörde talas om 
CDIO, som ju byggdes för att lösa samma 
typ av problem i ingenjörsutbildningen, 
säger Anna Fahlgren som är program-

ansvarig.
Tillsammans 

med Svante 
Gunnarsson 
började hon  
undersöka om 
CDIO skulle 
kunna användas 
i ett medicinskt 

utbildningsprogram och de kom fram till 
att svaret var ja. Hösten 2018 kom de 
första studenterna.

– Första terminen gör de en mätplatta 
för att mäta biologisk substans. När de tar 
fram en sådan applikation kan de se tyd-
ligt att deras val får konsekvenser för slut-
produkten, säger Anna Fahlgren.

Idén att använda ramverket även i 
medicinsk utbildning fick mycket positiv 
respons vid den senaste världskongressen 
för CDIO, som hölls i Japan.

 »De sade ’ja, men vad smart, själv-
klart ska det användas inom andra  
discipliner’.« 

Kanske kommer CDIO att tillämpas 
inom fler områden i framtiden.

– Det bästa med CDIO är att se vad 
våra studenter förmår i de olika årskur-
serna, hur de utvecklas och kan åstad-
komma väldigt kvalificerade saker. De 
imponerar, säger Svante Gunnarsson.

Svante Gunnarsson
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Forskning

Större valdeltagande  
ökar jämlikheten

Guldmedalj till Lennart Ljung

Minimal design 
för molekylär 
motor

Att rösta är till viss del en social handling. 
Men hur gammal man är vid första valet 
– eller vilken typ av val det gäller – spelar 
ingen roll för det fortsatta valdeltagandet. 
Det visar statsvetaren Richard Öhrvall i sin 
doktorsavhandling.

Naturen har inspirerat kemister vid 
Linköpings universitet när de har designat 
en ny molekylär motor, som kan omvandla 
energi i ljuset till rörelse. Formen är slim-
mad samtidigt som den molekylära motorns 
funktion uppfyller flera viktiga kriterier.

– 18-åringar bor vanligtvis hemma och 
påverkas av sina föräldrar. 19–21-åringar 
har ofta flyttat hemifrån och fått andra 
nätverk, vilket gör att färre röstar. Men i 
nästkommande val ser vi inga skillnader 
alls, säger Richard Öhrvall.

Inte heller om förstagångsväljarna tidi-
gare deltagit i ett skolval spelar någon roll 
för deras valdeltagande. Det är något som 
många tidigare trott. Däremot, visar annan 
forskning, kan skolval vara viktiga på andra 
sätt; kunskapen om politik ökar och elev-
erna gör kanske mer informerade, bättre, 
val efter detta.

»Molekylära motorer« låter exotiskt, 
men faktum är att du har många sådana 
i kroppen. Ett exempel är ett ljuskänsligt 
protein, rodopsin, som finns i ditt öga. 
När rodopsin träffas av ljus används energi 
från ljuset till att driva en kemisk reaktion 
som får proteinet att ändra sin tre-
dimensionella struktur. Denna förändring 
av rodopsins form startar en komplicerad 
kedjereaktion som leder fram till att en 
nervsignal skickas till hjärnan och du ser 
det som du tittar på. Rodopsin omvandlar 
alltså ljusenergi till rörelseenergi – det är 
en motor, med andra ord.

I naturen finns många sådana pyttesmå 
proteinmaskiner som möjliggör rörelse. 
Naturens proteinmaskiner har väckt fors-
kares intresse för att utveckla artificiella 
varianter som man hoppas ska kunna 
användas inom såväl medicin som teknik 
i framtiden.

Nu har teoretiska kemister vid Linköpings 
universitet designat en ny molekylär motor, 
som än så länge bara finns i datorn.

– Vi blev nyfikna på om vi kunde an-
vända oss av principen i rodopsin för att 
göra en syntetisk molekylär motor, säger 
biträdande professor Bo Durbeej.

LiU-forskarnas molekylära motor här-
mar principen i ögats rodopsin, men är 
mindre. Det går att styra om motorn rote-
rar medurs eller moturs, ungefär som en 
extremt liten borr. Och faktum är att det 
finns andra exempel där forskare har ut-
vecklat en molekylär motor som kan borra 
pyttesmå hål i cellmembran i levande 
celler, något som kanske kan användas 
för att transportera och leverera läke-
medel i kroppen i framtiden.

– Visst kan man tycka det är tråkigt att 
en insats som skolval inte spelar någon 
roll för framtida röstning. Å andra sidan 
kan det ses som positivt att man inte är 
dömd till ett lågt valdeltagande bara för 
att man kanske varit lite äldre första 
gången man fick rösta, säger han.

Richard Öhrvalls doktorsavhandling 
består av fyra artiklar, varav tre behandlar 
sambanden, eller icke-sambanden, som 
beskrivs ovan. I den fjärde artikeln  
undersöker han tillsammans med två  
kollegor om ökat valdeltagande också  
gör val deltagandet mer jämlikt avseende  
olika samhällsgrupper.

– Min forskning visar att hypotesen 
håller empiriskt. Ju fler som röstar, desto 
mindre blir skillnaden mellan olika grup-
per. Därmed får insatser för att öka val-
deltagandet en dubbel positiv effekt: fler 
deltar i demokratin och jämlikheten ökar.

Lennart Ljung, professor emeritus, har 
fått Ingenjörsvetenskapsakademiens 
Stora Guldmedalj för sina grundläggande 

insatser inom reglerteori, insatser som 
spänner över såväl djupa teorier som 
praktiska tillämpningar.

Medaljen delas ut för betydande insat-
ser inom teknik, ekonomi och samhälle.

– Genom att dela ut guldmedaljer vill 
vi lyfta människor som ger oss hopp för 
framtiden med enastående insatser inom 
forskning eller affärsutveckling. Teknik 
skapar lösningar på många av mänsklig-
hetens stora utmaningar, kommenterar 
Tuula Teeri, vd IVA.
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När 
jämställd heten  
blir kvinnans 
förlust 
Kvinnor som följer med när mannen 
arbetar utomlands hamnar i kläm mellan 
den globala ekonomin och det svenska 
välfärdssystemet. Det gäller särskilt i 
fråga om pensioner. Det visar studier av 
LiU-forskaren Catrin Lundström.

Allt fler svenskar tillbringar en del av sitt liv 
utomlands. Många stora svenska företag 
erbjuder sina anställda att arbeta utom-
lands några år och många tackar ja till detta. 
Ofta är dessa män och inte sällan följer 
kvinnan med för att möjliggöra mannens 
jobb, då förskola och annan barnomsorg 
saknas i det nya landet. Den svenska 
hemma frun finns alltså. Bara inte i Sverige.

Av de svenskfödda migranter som flyt-
tar utomlands återvänder 75 procent till 
Sverige. Därmed är återvändare en av de 

Själsliga ärr 
ökar idrottares 
skaderisk

Aktiva elitfriidrottare som utsatts för 
sexuella eller fysiska övergrepp någon 
gång i livet löper större risk för att drabbas 
av skador. Sambandet ses främst hos 
kvinnliga idrottare visar en ny studie från 
Athletics Research Center vid Linköpings 
universitet.

Studien är utförd på elitidrottare i Sverige 
och är den första i sitt slag som undersöker 
konsekvenserna av sexuella eller fysiska 
övergrepp för idrottaren. Tidigare i år 
publicerade LiU-forskarna en rapport för 
att kartlägga sexuella övergrepp inom 
svensk friidrott, en studie gjord på upp-
drag av Svenska Friidrottsförbundet.

– Vi ville både upprepa studien om 
förekomst av övergrepp och titta på vad 
det innebär för idrottaren. Hur påverkar 
ett trauma en elitidrottsprestation? Vi 
ville undersöka om övergrepp kan hänga 
ihop med den höga graden överbelast-
ningsskador vi ser inom toppidrotten i 
dag, säger professor Toomas Timpka.

Studien visade på tydliga samband 
mellan övergrepp och ökad skaderisk. 
Det är främst framträdande hos kvinn-
liga idrottare. 

– Samtidigt är det viktigt att komma 
ihåg att inte alla kvinnliga idrottare som 
drabbas av långvariga skador har utsatts 
för övergrepp. Dessa skador uppkommer 
genom en samverkan mellan många fak-
torer som skiljer sig åt mellan olika indi-
vider, säger Toomas Timpka

största invandringsgrupperna till Sverige. 
Catrin Lundström har undersökt situatio-
nen för kvinnor som återvänder hem efter 
år utomlands. 

– Det är intressant att se hur svårt det 
kan vara att ta sig tillbaka in i det svenska 
samhället. För kvinnorna i min forskning 
kan den svenska jämställdhetspolitiken 
kan bli kvinnans förlust när hon återvän-
der hem, säger Catrin Lundström, docent 
i sociologi vid Linköpings universitet. 

Ett exempel är pensionen. Då pensions-
systemet utgår ifrån att kvinnor och män 
delar lika på arbete och omsorg omfattas 
inte deras livssituation utomlands. Efter-
som kvinnorna i studien inte jobbat på flera 
år fick de låg pension och därmed fortsatt 
beroende av sina makars inkomst i Sverige.

Forskare vid universiteten i Linköping 
och Shenzhen har visat hur en oorganisk 
perovskit blir till en billig och effektiv foto-
detektor som överför både text och musik. 

Perovskiter framtidens material 
för optisk kommunikation

– Ett lovande material för framtiden 
snabba optiska kommunikationslösningar. 
Materialet har snabb svarstid, är enkelt 
att tillverka och är stabilt under lång tid, 
säger LiU-forskaren Feng Gao. 

Sedan 2009 har de nya perovskitmate-
rialen varit högintressanta för forskningen, 
men främst för användning i solceller och 
effektiva lysdioder. Nu har ett genombrott 
kommit när det gäller fotodetektorer.

– Det är roligt att vi redan fått fram 
resultat som ligger så nära en applikation, 
säger Feng Gao som tillsammans med 
professor Wenjing Zhang vid Shenzhen 
University ansvarar för forskningen. 
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TEXT SUSANNA LÖNNQVIST FOTO ANNA NILSEN 

Med hjälp av en stor nationell befolkningsstudie letar forskarna 
efter allt bättre sätt att förutsäga vilka som löper den största 
risken att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar. Studien 
är världsunik: några av undersökningarna har aldrig tidigare 
genomförts på så många deltagare. Professor Carl-Johan 
Östgren är huvudansvarig för Linköpingsdelen av studien.

Stoppa  
hjärtinfarkten  
innan den  
kommer
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Drygt 5000 personer har undersökts i Linköping.

R
unt om i landet har nära 
30.000 personer under 
de senaste åren deltagit i 
en befolkningsstudie som 
går under beteckningen 
SCAPIS. Genom studien 
håller en unik medicinsk 

kunskapsbank på att byggas upp. Sex 
universitetssjukhus har medverkat, bland 
annat Linköping.

Nu har man gått i mål i Linköping och 
kan rapportera 5058 personer som del-
tagit i studien. 

I Linköpings kommun har i stort sett 
varannan person i åldrarna 50 till 64 år 
blivit inbjuden att delta i SCAPIS. 
Deltagar frekvensen har varit hög, 
58 procent av de slumpmässigt inbjudna 
har valt att vara med.

– Det är en lite högre frekvens än i 
resten av landet där deltagandet ligger 
på 50 procent. Upptagningsområdet är 
väldigt enhetlig och det bidrar till högt 
deltagande. Det är roligt att så många 
vill bidra till forskningen och vi har näs-
tan inget bortfall av deltagare, säger 
Carl Johan Östgren, huvudansvarig för 
SCAPIS i Linköping och professor i all-
mänmedicin vid Linköpings universitet.

I STUDIEN HAR MAN BLAND ANNAT testat lung-
funktion, gjort ultraljudsundersökningar 
av hjärta och halspulsådror, tagit blod-
prover och använt datortomografi. Målet 
är ny kunskap som gör det möjligt att i 
framtiden förutse och förhindra hjärt-, 
kärl-, och lungsjukdom.

– Det vet vi väl redan, kanske någon 
säger. Vi vet att rökning, högt blodtryck 
och höga blodfetter är farligt. Då ska man 
komma ihåg att det lärde vi oss från just 
den här typen av stora befolkningsstudier. 
Skillnaden är att vi nu har nya möjlig-
heter att förfina diagnostiken av hjärta 
och kärl med riktigt avancerad teknik.

Vissa tekniker och undersökningar har 
aldrig tidigare använts eller gjorts på så 
här många studiedeltagare, vilket gör 
studien världsunik på flera sätt.

– Det finns ingen tidigare studie med 
datortomografi på hjärtats kranskärl som 
kommer upp i 30 000 deltagare. SCAPIS 
är också störst i att mäta fysisk aktivitet 
under en veckas tid med hjälp en avance-
rad typ av aktivitetsmätare, en accelero-
meter, säger Carl Johan Östgren. 

STUDIEPROTOKOLLET I SJÄLVA SCAPIS-STUDIEN har 
varit exakt likadant på alla studieorter 
för att resultaten ska vara jämförbara. 
Till exempel har alla haft samma dator-
tomografimaskin och dess programvara 
har inte ens uppgraderats under åren 
som studien pågått. 

– Utöver studieprotokollet har man 
haft möjlighet göra tilläggsundersökningar 
och vi har gjort rätt många undersök-
ningar där vissa är unika för Linköping, 
säger Carl Johan Östgren.

Tilläggsundersökningar specifikt  
gjorda i Linköping har varit mätning av 
mikro cirkulation i huden med en helt 
nyutvecklad metod, att deltagarna har 
fått mäta sitt blodtryck hemma, och att 
forskarna har samlat in hårstrån för att 
senare kunna analysera spår av bland 
annat korti sol i håret.

NU GÅR SCAPIS IN EN FAS där all data ska förval-
tas och arbetas ihop till en enda stor databas. 

– Det finns en nationell stab som arbetar 
med att sammanföra data på ett kvalitets-

SCAPIS: Swedish CardioPulmonary bioImage Study 

• En världsunik befolkningsstudie för att hitta biomarkörer som bättre än idag förutsäger  
vilka som löper den största risken att drabbas av hjärt-, kärl-, och lungsjukdom.

• 30 000 personer i åldrarna 50 och 64 år inkluderas.
• Bedrivs på sex universitetssjukhus: Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala. 
• Studiestart Linköping: 2015
• Huvudansvarig Linköping: Carl Johan Östgren. 
• Studieläkare Linköping: Eva Swahn, nationell samordnare för studieläkarna i SCAPIS.
• Finansiärer: Hjärt-Lungfonden, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

säkrat sätt. Vi har ett stort forsknings-
arbete framför oss, som ska planeras 
kring vilka arbeten som ska prioriteras 
och vem som ska arbeta med vad på  
sex universitets sjukhus och universitet,  
beskriver Carl Johan Östgren.

En datafil som innehåller information 
om alla 30 000 deltagare ska vara färdig 
till sommaren 2019. Ett tvärsnitt på data 
från hela gruppen deltagare kan förväntas 
under hösten 2019.

– Det mest intressanta ur förebyggande 
synvinkel blir att följa hela gruppen i 
register, och följa upp vilka som faktiskt 
insjuknar i hjärt-, kärl-, och lungsjukdom. 
Här får vi vänta tre till fyra år innan resultat 
är klara.

Forskningsfinansiärer till stora befolk-
ningsstudier ställer ofta kravet att data 
som samlas in ska vara tillgänglig för alla. 
Det gäller även för SCAPIS.

– Redan i dag kan forskare ansöka om 
tillgång till materialet. På sikt ska data-
basen vara tillgänglig både för forskare och 
för allmänheten, säger Carl Johan Östgren.

MEDICIN  •  FORSKNING
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Artificiell intelligens är hett just nu, ångande hett, stora satsningar görs 
runtom i världen, Europa och Sverige. AI har tagit klivet ut från forsknings-

labben och vi är mitt i den andra generationens AI-system. I tredje 
generationen placeras människan i centrum.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO THOR BALKHED

FORSKNING  •  AI

Nu kommer  
AI på bred front

OVAN: Räddningsuppdrag där bl.a. autonoma drönare deltar.
T.V.: Humanoid robot som är designad att leva med människor.
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AI  •  FORSKNING

E
tt centrum för förstärkt 
intelligens (Center for 
Augmented Intelligence, 
CAI) har just bildats vid 
Linköpings universitet, 
med visualiseringsforskaren 
Jonas Unger som projekt-

ledare. Behovet är ett svar på framväxten 
av den tredje generationens AI-system, 
intelligenta beslutstödssystem som avlas-
tar våra mänskliga hjärnor när det blir för 
mycket information att processa. Cen-
trumet ska arbeta med gränssnittet mot 
människan, AI ska vara ett verktyg som 
förstärker mänsklig intelligens.

Den första generationens AI-forskning, 
på 1980- och 90-talen, handlade om data-
logi och logik. Här var Erik Sandewall, 
professor emeritus vid LiU, en av de stora 
föregångarna. I den andra generationen 
AI-forskning kom maskininlärningen, 
där AI-systemen lär sig utifrån stora 
mängder data med hjälp av bland annat 
neurala nätverk och djupinlärning. Det 
är tekniker som idag används storskaligt 
av exempelvis Google och Facebook. 

I DEN TREDJE GENERATIONEN förs nu människan 
in i AI-systemen. Ett exempel är LiU- 
professor Patrick Dohertys forskning 
kring delegationsprocesser där autonoma 
drönare, båtar och helikoptrar samarbetar 
med varandra och med människor och 
löser räddningsuppdrag. Att det fungerar 
vid sjöräddning demonstrerades nyligen 
i vattnen utanför Västervik inom ramen 
för forskningsprogrammet WASP –  
Wallenberg AI Autonomous Systems  
and Software Program. 

– För varje AI-system vi har och lägger 
på den mänskliga aspekten så får vi ett 
mycket bättre system, konstaterar Anders 
Ynnerman, professor vid LiU, direktör för 
Visualiseringscenter C och forsknings-
ledare för Visual Sweden, ett Vinnova 
Vinnväxt-program som Centrum för 
förstärkt intelligens är en del av.

– Vi har vant oss vid att ha all infor-
mation tillgänglig i fickan, i framtiden 
kommer vi på samma vis att ha intelligens 
i fickan. Vi behöver fundera över hur  
det påverkar våra beteenden, säger  
Anders Ynnerman.

Han och Jonas Unger ser framför sig 
kognitiva kompanjoner, människoliknande 
botar, kanske som hologram, som vi kan 

föra en dialog med när stora och viktiga 
beslut behöver fattas. Men där är vi  
inte ännu.

– Det finns stora datadrivna system 
som fungerar likt snabba uppslagsverk, 
men de har begränsad förståelse för sam-
manhanget. När det gäller den sensoriska 
delen, systemens förmåga att uppfatta 
syn-, hörsel- och även känselintryck har 
vi kommit långt. Det resonerande lagret, 
den högre kognitiva och resonerande nivån, 
har vi bara börjat arbeta med, säger han.

AI KAN MED ANDRA ORD redan nu hjälpa oss att 
lösa många problem, men inte alla.

Fredrik Heintz är AI-forskare vid 
Linköpings universitet, föreståndare för 
forskarskolan inom WASP, och medlem av 
EU-kommissionens expertgrupp inom AI. 
Han vill se en ännu bredare AI-satsning 
inom Europa för att verkligen sätta 
människan i centrum för AI-utvecklingen.

– Ett särskilt viktigt område, där  
välfärdsländer inte längre klarar av att 
leverera den service som medborgarna 
förväntar sig, är offentlig sektor. En 
storskalig koordinering av hälso- och 
sjukvården är till exempel för svårt för 
oss. Vi klarar inte av att hitta hålla reda 
på och hitta mönster i enorma mängder 
information, samtidigt som det finns bra 
metoder inom AI för det, säger han.

– AI kommer att påverka alla delar av 
samhället och det behövs även satsningar 
inom samhällsvetenskap och humaniora. 
Även om det satsas mycket på AI just nu 
behövs betydligt större och bredare sats-
ningar, anser han.

Anders Ynnerman delar den uppfatt-
ningen:

– AI har etiska, legala och samhälleliga 
aspekter, som det är hög tid att ta tag i, 
säger han, och ger ett exempel från de 
självkörande bilarna som måste kunna 
hantera etik och moral.  En självkörande 
bil kan behöva fatta ett etiskt beslut: ska 
bilen väja för en hund som springer över 
vägen och riskera passagerarna i bilen.

Fredrik Heintz och Anders Ynnerman 
framhåller båda att LiU ligger bra till 
inom AI-forskningen. Förutom den ovan 
nämnda forskningen inom vetenskaplig 
visualisering respektive artificiell intel-
ligens och integrerade datorsystem bör 
även professor Michael Felsbergs forsk-
ning inom datorseende uppmärksammas. 

Jo
han Unger

Patrick Docherty

Anders Ynnerman

Fredrik Heintz

Det utsågs nyligen av Vinnova till Sveriges 
främsta AI-miljö. Likaså AIDA, en natio-
nell arena för forskning och innovation 
för AI inom bildanalys, där forskare,  
industri och sjukvård samverkar. 

– Vi har många attraktiva miljöer vid 
Linköpings universitet och behöver  
rekrytera fler forskare, samtidigt som det 
är brist på kompetens inom AI-området 
i världen, konstaterar Anders Ynnerman. 
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Lyckat samarbete 
MINSKAR SÅRBARHET 
vid klimatförändringar

Årets varma sommar ger oss en föraning om hur det kan bli när klimatet för ändras. Sköna bad 
javisst, men också äldre som blir sjukare i värmen, trötta förskolebarn, inställd undervisning 

och kylutrustning som slutar fungera. I ett forskningsprojekt har klimatforskare från LiU sam-
arbetat med Norrköpings kommun kring klimatanpassning. Det har lett till en rad goda idéer.

TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA FOTO PETER HOLGERSSON & PATRICK PLEUL
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KLIMAT  •  SAMVERKAN

V
id en klimatförändring  
i vår del av världen är 
höga temperaturer det 
största hotet mot hälsan. 

För att förbereda sig 
för ett förändrat klimat 
arbetar landets kom-

muner med att anpassa städerna till att 
kunna hantera exempelvis extrem hetta 
eller översvämningar. Men arbetet går i 
vissa fall trögt. 

– En orsak är att man helt enkelt inte 
vet vad man ska göra eller hur man ska 
göra det, säger Erik Glaas, universitets-
lektor vid Linköpings universitet.

Norrköpings kommun har kommit en 
bit i sitt klimatanpassningsarbete. Orsaken 
till att Norrköping har kommit igång 
beror delvis på att politiker i kommunen 
tyckt att det varit viktigt, dels på drivande 
tjänstemän. Men också på ett lyckat sam-
arbete mellan kommunen och LiU.

– Vid LiU bedrivs flera forsknings-
projekt kopplade till klimatförändringar. 
Ett av dem handlar om kommuners klimat-
omställningsarbete 
och för tre år sedan 
bjöd vi in Norrköpings 
kommun i projektet. 
Deras medverkan har 
varit över förväntan, 
säger Mattias Hjerpe, 
universitetslektor 
och föreståndare för 
Centrum för klimat-
politisk forskning 
vid Linköpings  
universitet. 

Kommunens 
stadsplanerare, 
strateger, politiker, 
byggherrar och 
många fler har  
deltagit under  
projektets gång. 

– En av de första 
utmaningarna för 
kommunen var att få 
alla att förstå sin roll. 
Vissa förvaltningar 
förstod inte varför 
klimat anpassning 
berörde dem, vilket 

vi lyckats med att vända och nu funkar 
det jättebra, säger Merja Willman,  
koordinator för hållbar utveckling,  
Norrköpings kommun.

I SVERIGE HAR KLIMATANPASSNING fokuserat  
på frågor kring infrastruktur. Mindre har 
handlat om hur skola, vård och omsorg 
påverkas vid ett förändrat klimat. 

En del av forskningsprojektet lyfte fram 
vilka risker som uppstår vid en värmebölja 
och hur man ska agera för att skydda de 
äldsta och de yngsta medborgarna. Om 
temperaturen höjs hur påverkar det exem-
pelvis barn i förskola och skola? 

– En mängd olika saker har kommit 
fram. Ett exempel är de paviljonger som 
många barn vistas i, säger Erik Glaas. 

Vid högre temperatur blir paviljongerna 
extremt varma, likaså gården utanför, 
eftersom paviljonger placeras på grus 
eller asfalt. De är ofta inhyrda vilket gör 
att man inte får sätta upp solskydd.

– Mer skugga och växtlighet behövs i 
barns utemiljö, det sänker temperaturen. 
Dessutom krävs möjlighet till att kyla vissa 
lokaler. Annars är det risk för det vi såg i 
somras, att barnen blir trötta och inte 
orkar delta i aktiviteter. De får också svårt 
att sova, vila, äta och dricka i värmen, 
säger Erik Glaas.

Den varma sommaren gjorde att forsk-
ningsprojektet fick en extra dimension av 
verklighet. Personal inom skola och äldre-
omsorg upplevde plötsligt hur det kan 
komma att se ut i framtiden. 

– Det vi sett är att vi behöver göra lokalt 
är att ha exempelvis checklistor som stöd 
för personalen så att de vet vad som ska 
göras vid värmebölja. Vi behöver också räk-
na in vikarier och se till att de får ordentlig 
överlämning så att de vet hur de ska agera 
vid värmebölja, säger Merja Willman.

FORSKNINGSPROJEKTET HAR NU KOMMIT dit att 
man identifierat de sårbara punkterna i 
kommunens verksamhet. I vanliga fall hade 
forskarnas uppdrag varit klart och arbetet 
resulterat i några forskningsartiklar. 

– Men, det är ju nu det börjar hända 
grejer! Då vill vi kunna stå till hands 
med kunskap och möta upp kommunen 
i deras klimatanpassningsarbete, säger 
Mattias Hjerpe. 

Båda parter verkar eniga om att den 
treåriga resa de gjort tillsammans har 
varit givande. 

– Att lösa problem kopplade till klimatet 
är inte lätt att göra själv. Man måste sam-
verka, det tror jag är framtiden. Nu ska jag 
formulera ett förslag som politikerna kan 
fatta beslut om. Här ska skrivas så att pen-
nan glöder! säger Merja Willman.

Forskarna verkar ha satt en boll i rull-
ning. Intresserade från olika håll har 
börjat höra av sig.

– Flera kommuner och företag har 
kontaktat oss för att diskutera vad de 
behöver göra för att börja klimatanpassa 
sin verksamhet. Det är hoppfullt, säger 
Mattias Hjerpe.

Erik Glaas

Mattias Hjerpe

Merja Willman
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Vill du veta mer?
JESSICA PETERSON
013-28 56 38 
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet 
581 83 Linköping

LiU-alumner
ONUR BEKAROGLU arbetar som operations 
planning analyst på Diageo i Instanbul, 
Turkiet. På Linköpings universitet har han 
har läst en masterutbildning i innovation 
och produktutveckling, med examen 2012.
REBECCA DOVEGA arbetar som rekryterare på 
Knigthec. Hon är civilingenjör i kemisk 
biologi, med examen 2009.
MARCUS LUNDIN arbetar som sjuksköterska 
med inriktning mot intensivvård vid  
Universitetssjukhuset i Linköping. Han 
har tidigare bland annat varit vårdenhets-
chef och utvecklingsledare. Marcus 
Lundin har läst sjuksköterskeprogrammet, 
med examen 2004.
JONAS PETERSSON arbetar som system-
integratör på Telia Company. Han har 
läst matematisk-naturvetenskaplig linje, 
med examen 1999.
MARIA RELDIN arbetar som systemansvarig 
och teamledare för automation på Axfood 
IT. Hon är civilingenjör i teknisk fysik och 
elektroteknik, med examen 2007.
ANDERS RYDELL arbetar som Service Line  
Manager på Akamai Technologies i London, 
England. Han är civilingenjör i industriell 
ekonomi, med examen 1998.
LEIF STENBERG är projektledare på Returpack 
AB. Han har läst fristående kurser på 
Linköpings universitet, KTH med flera 
lärosäten. Det större utbildningspaketet 
var sammansatt mellan Ericsson Telecom 
och olika universitet och högskolor för att 
bygga kompetens inom telekom-området.
KARIN STRAND arbetar som kravanalytiker 
på Polismyndigheten. Hon har läst 
system vetenskapliga programmet, med 
examen 1998. Hon har tidigare även  
en fritidspedagogutbildning.
JENNIFER ZILJAT arbetar som lednings- och 
nämndsekreterare på Region Östergötland. 
Hon har läst politices kandidatprogrammet 
(pol kand) och fristående kurser i sociologi 
vid Linköpings universitet.

TIPSA OSS! Vi vill gärna veta vad våra tidigare 
studenter har för sig idag. Kontakta redaktionen,  
lennart.falklof@liu.se

Ett av världens mest  
lovande företag

Riksdagens nye talman Andreas Norlén  
har ett förflutet som student och forskar-
studerande på Linköpings universitet.  

Han fick ett tufft första uppdrag att få till 
en stabil regeringskonstellation efter valet. 
Låsningarna har varit många, och i skri-
vande stund är ingen lösning i hamn.

För tjugo år sedan var han student på 
Linköpings universitet. Han tog en 
magister examen i affärsjuridisk 1996 och 
kom tillbaka till LiU 1998 som doktorand i 
affärsrätt, knuten till Avdelningen för rätt 

Talman med LiU-bakgrund

och rättsfilosofi samt forskarskolan 
IMIE (International Graduate School for  
Management and Industrial Engineering). 

Anders Norlén har i en tidigare intervju 
i LiU magasin sagt att han ser tillbaka på 
sin egen tid vid Linköpings universitet 
med glädje, och att det var viktiga år som 
betydde mycket för hans sätt att tänka om 
och analysera juridik och politik.

Andreas Norlén blev riksdagsledamot 
för Moderaterna år 2006. Den senaste 
mandatperioden var han ordförande  
i konstitutionsutskottet.

Medicinteknikföretaget Amra är med på 
»2018 Red Herring Top 100 Global«, en 
lista över världens mest lovande unga 
företag. Amra har sina rötter i forskning 
vid Linköpings universitet och CMIV 
(Center for Medical Image Science and 
Visualization) och har utvecklat metoder 
för att mäta fett och muskler i kroppen 
med magnetkamera. Mätningen hjälper 
till att bedöma risken för allvarliga sjuk-
domar som hjärtinfarkt och diabetes.
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En dag i veckan är det storkok på Campus Valla. Då lagas runt 30 liter mat till flera 
tusen, ganska kräsna matgäster. Det är dags för matreportage i LiU magasin.

K
öket är litet, matgäst erna 
många och matoset får 
det inte direkt att vattnas 
i munnen. Vid grytorna 
står Roger Carmesten. 
Det är han som fixar  
födan för universite tets 

forskningsflugor. 
– Varje tisdag får de forskargrupper 

som använder flugor fylla i en lista med 
vilken mat de vill ha och hur mycket.  
På onsdagar lagar jag maten och på  
tors dagar levereras den. 

I en 80 liters storköksgryta kokar vatten 
och Roger Carmesten häller i agar, ett 
förtjockningsmedel gjort på alger som 
köps från USA. 

– Även »vanliga« kockar använder agar 
som förtjockningsmedel i till exempel 
såser. Det klumpar sig inte som vanligt 
vetemjöl gör. 

Socker, jäst och ett majsmjöl mäts upp 
och hälls i kokkärlet, allt medan Roger 
Carmesten vispar runt med en enorm 
ballongvisp. När den brunaktiga massan 
kokat lagom länge låter han den svalna 
till ungefär 80 grader och häller därefter 

Fixar föda för forskningen

i konserveringsmedel för att förhindra 
bakterie- och mögeltillväxt. 

Grunden i receptet är ungefär densamma 
men kan göras i lite olika varianter. I en 
byter man sockret mot melass och majs-
mjöl, en annan variant är mer tunnflytande. 

– Flugorna är kräsna och de klarar inte 
bekämpningsmedel. Därför måste alla 
ingredienser vara ekologiska, säger Roger 
Carmesten. Det gör att inköpen av råvaror 
kan vara lite klurigt. Det är också viktigt 
att alla flugor i ett experiment får samma 
mat för att maten inte ska vara en felkälla 
i forskningen.

DROSOPHILA MELANOGASTER är det latinska 
namnet på forskningsflugan, för gemene 
man mer känd som den irriterande banan-
flugan. Som plötsligt bara finns där hemma, 
hovrande i hundratal över fruktskålar, 
soppåsar eller vinglas. Men ovärderliga för 
forskningen, en modell organism som 
började användas i forskningen redan på 
1920-talet. På Linköpings universitet finns 
fem forskargrupper som använder flugor, 
bland annat i forskning om evolutions-
genetik, alzheimer och epigenetik. 

TEXT ELISABET WAHRBY FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR

Flugorna föds upp i laboratorier både 
på Avdelningen för biologi och på  
Institutionen för klinisk och experimen-
tell medicin (IKE). Men det finns också 
»stockcenter« runt om i världen där man 
kan köpa flugor om det är någon särskild 
stam man behöver för sin forskning.

MATLAGNINGEN tar en timme. Med hjälp  
av dispensers häller Roger Carmesten 
upp maten i provrör, exakt lika mycket  
i varje rör. 

– Man måste vara noga, inget får hamna 
på kanten, då sätter sig tydligen flugorna 
hellre där. 

Maten får sedan stelna i rören som 
täcks med en ostduk, samma som finns 
runt finare ostar, inga otillbörliga insekter 
ska komma åt maten. Rören vänds upp 
och ner, läggs i påsar, försluts med 
datum märkta klämmor och levereras till 
forskargrupperna där flugor placeras i 
matrören, inte tvärtom. 

– Sådär ja, nu är det bara det  
tråk iga kvar, säger Roger Carmesten  
och börjar diska.
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Roger Carmesten
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