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Ett universitets mål är självklart att 
både attrahera och examinera stu-
denter men i själva verket gör vi 
mer än så och vi gör det på olika 
sätt före, under och efter studierna.

JAG TÄNKER till exempel på Björn Runow som under sina 
studier skapade en Youtubekanal för att hjälpa hög-
stadie- och gymnasieelever över hela landet med det 
som många tycker är svårt: matematik. 300–400 fil-
mer senare är Björn nu anställd mattelärare vid LiU 
och ett bevis på att vi gör mer än att bara attrahera och 
examinera studenter – vi förbereder dem också för 
högre studier.

ETT ANNAT MÅL FÖR VÅR UTBILDNING är att göra studenterna 
eftertraktade i »ett hållbart samhälle i en föränderlig 
värld«. Det gör vi på många sätt men i den här tidningen 
berättas bland annat hur ett par psykologstuderande 
gör fältstudier i Malawi, bland annat för att studera 
varför det är så vanligt med tidiga äktenskap och vilka 
konsekvenser det får.

YTTERLIGARE ETT EXEMPEL på aktiviteter under studierna 
är kursen Ingenious där studenter tar uppdrag från 
företag eller myndigheter och i team löser problem, 
som att ta fram ett smart system för sophantering i 
bostadsområden där de boende kommer från världens 
alla hörn. Studenterna får inte bara högskolepoäng, 
de bidrar till att skapa nytta under studierna.

MEN EFTER EXAMEN, då tar väl ändå vårt ansvar slut? 
Nej, jag tycker inte det. Att Linköpings universitet 
har en god kontakt med alla sina alumner innebär att 
vi kan fortsätta dela kunskap med varandra. Det kan 
vara en alumn som tar emot examensarbetare eller 
samverkan mellan forskare på LiU och företag eller 
myndigheter ute i samhället. Också utbildning har 
ett längre perspektiv. Vi växlar nu upp vår uppdrags-
utbildning för att kunna erbjuda fler möjligheter till 
»livslångt lärande«. I intervjun med Christer Klangeryd 
från den första kullen systemvetare summerar han 
mer än 40 års yrkesliv och vilken nytta han har haft av 
sin utbildning. I framtiden tror jag att många kommer 
att återvända till sitt universitet för påfyllning av ny 
kompetens.  Före, under och efter studierna ersätts 
av ett mer kontinuerligt lärande.

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se
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Nytta och nyfikenhet
I detta nummer av  

LiU magasin ger vi flera 
exempel på hur forskare 
och studenter bidrar till 

att göra skillnad i sam-
hället. Det handlar om 

smarta lösningar för hållbart boende, 
om projekt för att rädda liv, om mattestöd 
och om fältstudier i utvecklingsländer 
för att nämna några exempel.

På olika sätt är Linköpings universitet 
med och skapar nytta. 

Och självklart är det viktigt att det som 
pågår i laboratorier, forskarceller och inom 
ramen för olika högskoleutbildningar 
kommer samhället och många människor 
till del. Linköpings universitet ska bidra 
till en samhällsutveckling byggd på kun-
skap – det är en grundläggande pusselbit 
i uppdraget.

MEN NYTTAN FÅR INTE ställas mot nyfikenheten. 
Forskning och kunskapssökande handlar 
om att våga ge sig ut på oprövad mark, 
söka nya samband och sanningar – utan 
att säkert veta vart det bär. Varje år när 
nobelprisen delas ut påminns vi om hur 
ofta stora genombrott sker på grund av 
lust och nyfikenhet att tänja kunskapens 
gränser. Det ger nya perspektiv på oss 
själva och vår plats i universum, men visar 
sig på sikt ofta ha avgörande betydelse för 
exempelvis utvecklingen av nya mediciner 
och framtagande av ny teknik.

Så både nytta och nyfikenhet.  
Inte endera.

I DETTA NUMMER intervjuar vi även en tidigare 
student och kårordförande från Linköpings 
universitet, som sedan några månader 
tillbaka är en av landets ministrar. Hur 
tänker Åsa Lindhagen, ny jämställdhets-
minister, om sitt uppdrag? Och vad 
minns hon från sin studietid? 

Vi berättar också om forskning kring 
beröring och varför vi reagerar olika om  
vi själva rör oss eller någon annan gör 
det. Inte oväntat spelar hjärnan en 
nyckel roll i detta. 

På senare år har larmen kring unga 
människors psykiska hälsa varit åter-
kommande. Men ungas vardagsproblem 
är inte alltid ohälsa, understryker ett par 
LiU-forskare. Det är viktigt att se vad 
som är vad för att inte missa dem som 
har de största behoven.

NÄR DET HÄR SKRIVS har våren börjat  
kännas i luften. För många blir våren 
lite av en nystart. Värmen tinar upp  
vinterfrusna själar och allt längre och 
ljusare dagar ger ny energi. Så passa på 
att komma ut och njuta av fågelsång  
och spirande grönska! 
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LENNART FALKLÖF, REDAKTÖR 
lennart.falklof@liu.se

ADRESS
Kommunikationsenheten 
Linköpings universitet 
581 83 Linköping 

REDAKTÖR
Lennart Falklöf – 013-28 16 93
lennart.falklof@liu.se

REDAKTION
Eva Bergstedt, Therese Ekstrand Amaya,  
Maria Karlberg, Karin Söderlund Leifler, 
Gunilla Pravitz, Monica Westman Svenselius, 
Elisabet Wahrby.

FORMGIVNING
Linkin AB – www.linkin.se

PRENUMERATIONER & ANNONSER
Jessica Peterson – 013-28 56 38 – alumni@liu.se

TRYCK
V-TAB, Vimmerby
Upplaga 31 000 exemplar

OMSLAG
Björn Runow
Foto: Charlotte Perhammar

ETT MAGASIN FÖR ALUMNER
LiU magasin är Linköpings universitets tid-
skrift för sina tidigare studenter (alumner) 
och andra som är intresserade av univer-
sitetets verksamhet. Den berättar om stort 
och smått som händer på universitetet, 
gör nedslag i forskningens värld och söker 
upp gamla studenter i de miljöer de lever 
och verkar i idag.
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ALUMNI  •  MINISTER

Åsa Lindhagen läste till civilingenjör på Linköpings universitet. Drygt tio år senare är 
hon jämställdhetsminister. Hon ger dagens studenter rådet att ibland stanna upp och 

reflektera. »Fundera över hur ni kan bidra till att stärka samhället«, uppmanar hon.

TEXT EVA BERGSTEDT  FOTO MILJÖPARTIET

LiU-studenten som blev  
MINISTER

LIU MAGASIN #1 20194
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MINISTER  •  ALUMNI

Å
sa Lindhagen ringer 
upp som utlovat när 
barnen somnat. Hennes 
arbetsdagar är långa.

Som jämställdhets
minister har du många 

frågor på ditt bord och dessutom ett särskilt 
ansvar för att jobba mot diskriminering 
och segregation. Vad vill du prioritera?

– Att arbeta mot våld i nära relationer 
och hedersrelaterat våld. Ett annat område 
är lika lön för lika arbete, vi ser fortfarande 
oförklarliga löneskillnader mellan män 
och kvinnor. Det finns förstås mycket 
som behöver prioriteras. Sexuella  
trakasserier är en annan central fråga,  
liksom fördelningen av det obetalda hem-
arbetet. Jag vill även lyfta fram barns 
rättigheter, att skapa goda uppväxtvillkor 
för alla barn. 

Du läste till civilingenjör i industriell eko
nomi vid LiU och tog examen 2008. Har 
du något speciellt minne från den tiden?

– Å, jag har många, det var en fin tid 
och jag känner mycket för mitt universitet. 
Det jag spontant tänker på är alla möjlig-
heter som universitetet erbjöd oss stu-
denter. Studierna var utmanande men vi 
kunde också engagera oss vid sidan av, 
om vi ville. Själv var jag kårordförande i 
ett år för teknologkåren LinTek och satt 
med i rektorns ledningsgrupp. Vi som var 
engagerade fick ta mycket ansvar, lärde 
oss om ledarskap, kunde jobba med 
arbets marknadsdagar och utbildnings-
kvalitet, ja, vi fick ha en massa viktiga 
och krävande uppdrag trots vår begrän-
sade erfarenhet.

Har du haft någon nytta av din civil
ingenjörsutbildning i din fortsatta  
karriär inom politiken?

– Absolut. Till exempel logiskt tänkande, 
problemlösning och att strukturera  
information. Politik handlar ofta om just 
det; att ringa in problemen och komma 
fram till lösningar.

Du utbildade dig till civilingenjör men över 
åren har du engagerat dig alltmer för de 
breda välfärdsfrågorna, bland annat som 
styrelseordförande i Rädda Barnen, social
borgarråd i Stockholm och nu som miljö
partistisk jämställdhetsminister. Är du 
förvånad över hur ditt yrkesliv utvecklats?

– Jag ser inget motsatsförhållande i 
min utbildning och vad jag gör idag. Civil-
ingenjörsutbildningen är en plattform, en 
möjliggörare för en massa olika yrkesvägar. 
Mitt sociala engagemang har jag haft sedan 
jag var helt liten, jag vill göra vad jag kan 
och bidra till att få andra människor att 
kunna ta sig fram. Jag har själv mycket att 
vara tacksam för, att ha växt upp i ett väl-
färdssamhälle med mycket frihet och gratis 
utbildning är till exempel inte självklart.

Vilka är dina drivkrafter?
– Jag har aldrig haft någon plan för vart 

jag yrkesmässigt ska hamna utan mer gått 
på känslan. Har aldrig tagit ett uppdrag 
för att det ska se fint ut på mitt cv, utan 
för att det varit roligt att vara engagerad 
och ta ansvar. Men jag hade inte förväntat 
mig att befinna mig där jag är idag. 

Som socialborgarråd hamnade du i blås
väder kring en mottagning för prosti
tuerade i Stockholm. Hur rustad är du 
att som minister bli offentligt kritiserad?

– Kritik måste man acceptera som  
offentlig person. Just i det fallet tycker 

jag vi fattade rätt beslut, men ibland  
begår man förstås misstag. Den öppna 
kritiken är i grunden något positivt, att 
människor kan göra sina röster hörda 
och att medier granskar beslutsfattare. 
Den är en grundläggande del i vårt  
demokratiska samhälle och något att 
värna om.

Som minister har du makt. Hur hanterar 
du den?

– Nu tar jag ansvar att som minister 
göra vad jag kan för att faktiskt åstad-
komma skillnad. Jag vill använda chansen 
jag fått och leverera. Det gör att jag känner 
en press på mig, och det ska vara en press. 
Ju mer makt man har desto mer ansvar 
har man att göra det bästa möjliga med 
sitt uppdrag. 

Är det något du vill säga till dagens  
studenter på LiU?

– Att de ska försöka ha så roligt de kan 
under studietiden. Inte ge upp även om 
de har motgångar. Jag vet hur det kan 
kännas, jag fick kämpa med studierna 
ibland. Men alla människor väljer utifrån 
sin inre kompass. Jag skulle också be dem 
stanna upp och reflektera. Vi har en stark 
välfärd och ett gratis utbildningssystem. 
Jag skulle vilja be dem rikta en tanke 
kring vad de själva kan bidra med för att 
stärka Sverige. Att de skulle tänka »hur 
kan just jag ge tillbaka?«

»Jag känner mycket för mitt 
universitet. Studierna var 
utmanande men vi kunde 
också engagera oss vid  

sidan av, om vi ville.«



Det började med hjälp till klasskompisarna, fortsatte med vikariat som matte-
lärare och eget läxhjälpsföretag. Nu har LiU-studenten Björn Runow en egen 
Youtube-kanal där han i korta klipp förklarar matematikens mysterier. 

»En gymnasieelev skrev och 
tackade för mitt material i 
linjär algebra. Han hade läst 
allt på egen hand, använt 
mina videos och fått högsta 
betyg. Sånt är kul!«

LIU MAGASIN #1 20196

TEXT ELISABET WAHRBY
FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR

Han får fler 
att fatta matte

GÖRA SKILLNAD  •  MATTESTÖDJAREN
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HISTORISKA ARKIV  •  UTBILDNING

Runt 500 mattevideor har Björn Runow lagt ut på sin Youtube-kanal.

B
jörn Runow har precis 
flyttat in i eget kontors-
rum i B-huset på Campus 
Valla. På skrivbordet står 
en laptop, en mikrofon 
och en ritplatta. Det är 
den utrustning Björn 

Runow använder för att skapa pedagogiska 
matteklipp på sin Youtube-kanal. 

– Men rummet har jag fått för att jag nu 
undervisar studenter som läser första året 
på lärarprogrammet. För mig är det en 
förmån att både kunna vara student och 
lärare. Jag vet utmaningarna som student, 
det tar jag med in i min undervisning. 

Björn Runow har alltid varit intres-
serad av matte, och alltid gillat att  
hjälpa kompisarna. 

– Jag är inget geni, men har nog lättare 
för matte än de flesta. Att hjälpa andra är 
mitt sätt att lära mig själv. 

Efter studenten fick han möjlighet att 
vikariera för sin egen gamla mattelärare 
på gymnasiet hemma i Södertälje. Strax 
därefter startade han eget läxhjälpsföre-
tag, åkte runt i Stockholm och hjälpte 
elever på högstadiet och gymnasiet. 

– Fram till dess var tiden som lärare 
på gymnasieskolan det roligaste jag gjort 
i mitt liv. 

Sen gick flyttlasset till Linköping och 
studier i industriell ekonomi. Här växte 
intresset för matte till – ja nästan kärlek. 

– Matteutbildningen här på LiU är grym 
och jag har Matematiska institutionen att 
tacka för mycket, säger Björn Runow 
som snart engagerade sig i studentkåren 
LinTeks Mattehjälpen samtidigt som han 
fortsatte att privatundervisa sina gamla 
elever, men online. 

– Det var när jag, om och om igen, 
hjälpte flera elever med samma sak som 
jag började fundera på om man inte kunde 
göra detta mer effektivt och dessutom nå 
ut till fler. 

SÅ UNDER SITT FÖRSTA SOMMARLOV började 
Björn göra mattevideos, från sjuans 
matte till gymnasiet. Sen fortsatte han 
med högskolans första mattekurser på 
civilingenjörsprogrammet. 

– Jag ser mig själv som en student 
som hjälper studenter. Jag vet vad jag 

och mina kompisar tyckte var svårt  
och försöker vara extra tydlig med det. 
Det har uppskattats och jag vet att 
många lärare på gymnasiet använder 
mina videos som komplement till sin 
egen undervisning. 

Han marknadsför inte sin kanal, mer 
än på sin egen facebook. Ryktet sprider 
sig ändå. Inga pengar tjänar han heller. 
Med så många prenumeranter, i skrivande 
stund över 2 600, skulle han kunna få  
in reklam. 

– Men det vill jag inte, det är drygt med 
reklam på Youtube, säger Björn och skrat-
tar lite. Mina videos ska vara gratis och 
tillgängliga för alla. Jag vet hur frustre-
rande det kan vara och hur dum man kan 
känna sig när man inte förstår. 

Att göra en mattevideo tar 12–15 minuter 
per inspelad minut. Varje färdig video är 
mellan fem och femton minuter lång. 
Den utrustning Björn använder är en 
USB-mick, ett videoredigeringsprogram 
som spelar in skärmen, en ritplatta och 
ett ritprogram. Totalt har det blivit runt 
500 klipp. Inklusive en crash course inför 
högskoleprovet som han gjort med support 
från universitetet. 

DE FLESTA AV BJÖRN RUNOWS TITTARE är mellan 
18 och 25 år. I kommentarsfältet kan de 
ställa frågor och Björn svara. 

– Där kan man vara helt anonym, jag 
har ingen personlig relation med tittarna. 
Men jag får mejl av människor som är 
jättetacksamma för att jag hjälpt dem. 
En gymnasieelev skrev och tackade för 
mitt material i linjär algebra. Han hade 
läst allt på egen hand, använt mina videos 
och fått högsta betyg. Sånt är kul! 

Det finns en jättepotential för kurser 
på nätet inom andra ämnen också, tror 
Björn som just nu hjälper Matematiska 
institutionen att komma igång med detta. 

– Det första jag gör som student när jag 
börjar en ny kurs är att hitta bra material på 
Youtube och använda det som en integrerad 
del av min utbildning. Det är många som 
gör så och det växer. I videosammanhang 
tycker vissa att det är bättre att inte se 
läraren. Det är ungefär som att läsa en 
bok, man föreställer sig personen istället. 
Och det finns mindre att störa sig på då. 

– Jag tycker det är jättekul att hålla på 
med matterelaterad utbildning. Skulle ab-
solut kunna arbeta med det på universitetet 
i framtiden, särskilt med linjär algebra.

MATTESTÖDJAREN  •  GÖRA SKILLNAD



Nya siffror: 32 000 studenter

Framgångar 
för samhälls-
entreprenörer 

Under 2018 hade Linköpings universitet 
drygt 32 000 aktiva studenter. Av dessa 
är 56 procent kvinnor och 44 procent män.

Noterat

Flest studenter fanns på Filosofiska fakul-
teten, med drygt 12 000 studenter som 
läste olika utbildningsprogram och fri-
stående kurser. På Tekniska fakulteten 
läste drygt 10 500 studenter, inom  
Utbildnings vetenskap nära 6 500 studenter 
och på Medicinska fakulteten nära 
5000 studenter.  En del studenter läste 
på flera fakulteter.

Två tredjedelar av studenterna på 
Tekniska fakulteten är män. På övriga fakul-
teter finns en stor övervikt av kvinnliga 
studenter. De står för nära tre fjärdedelar 

av studenterna på såväl lärarutbildningarna 
som medicin- och vårdutbildningarna. 

På Campus Valla i Linköping studerar 
cirka 21 000 studenter, på Campus 
Norrköping 5 500 studenter, på Campus 
US nära 4000 studenter, medan ytterligare 
cirka 2000 studenter läser på distans eller 
på annan ort.

Vid den senaste årsredovisningen har 
Linköpings universitet använt sig av en ny 
modell för beräkning, som på ett bättre 
sätt än tidigare ska få med alla studenter 
som bedrivit studier under året. Det inne-
bär dock att jämförelser med tidigare år 
är osäkra.

Drygt 4000 personer är anställda på 
Linköpings universitet.

Två bolag med rötter från Linköpings 
universitet – Skira AB och Edvira AB – har 
prisats i en nationell tävling för företag 
som tar sig an samhällsutmaningar. 
Bolagen arbetar med transparent handel 
för lantbrukare respektive inkluderande 
programmering i skolan.

Läkarutbildning på fyra orter
Nu är den första kullen av studenter är 
igång på sina respektive studieorter på 
LiU:s decentraliserade läkarutbildning.

Studenterna går sjätte terminen och 
kommer att fortsätta sin utbildning  
de fem sista terminerna vid någon av  
studieorterna Linköping, Norrköping, 
Jönköping eller Kalmar. 

På den decentraliserade läkarutbild-
ningen används IKT-lösningar för att 
studieorterna ska kunna kommunicera 
med varandra och bland annat ha gemen-
samma föreläsningar. IKT-föreläsningar 
sker en dag i veckan, övrig tid ägnar sig 
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Både Skira AB och Edvira AB startades 
och drivs av tidigare studenter vid  
Linköpings universitet.

Skira AB har utvecklat en sajt där lant-
brukare kan köpa och sälja spannmål. Det 
gör det möjligt för lantbrukare att öka sin 
lönsamhet genom att de på ett tryggt sätt 
kan handla direkt mellan varandra. Fler får 
möjlighet att leva på lantbruket vilket ska-
par en levande landsbygd och bevarar det 
landskap och natur vi är vana att se i Sverige.

Edvira AB arbetar för att lärare ska 
kunna skapa en inkluderande klassrums-
miljö, där alla får en positiv bild av pro-
grammering. De har bland annat tagit 
fram en skräddarsydd lärarutbildning i 
programmering för Linköpings universitet 
och jobbat med ett sommarläger med 
50/50-fördelning av tjejer och killar till-
sammans med Science Park Mjärdevi.

studenterna åt verksamhetsförlagd utbild-
ning (VFU) på respektive orts sjukhus 
eller i primärvården. 

Allt eftersom åren går kommer fler och 
fler studenter fylla på och antalet terminer 
som läser vid de olika studieorterna öka. 
Totalt kommer det röra sig om 540 stu-
denter fördelat på de fyra orterna.

Studenterna Caroline Westberg och 
Linn Werth har Norrköping och Vrinnevi-
sjukhuset som sin ort och sjukhus. Båda 
tror på upplägget.

– Att slippa veckopendlandet och leva 
i en ryggsäck när man är ute på VFU 
känns som ett stort lyft. Nu är vi på den 

Det är lite fler kvinnliga än manliga studenter på LiU.

ort som vi också kommer att praktisera 
på, säger Caroline Westberg.

– Och sedan kommer det nog bli en 
väldigt bra proportion mellan just prak-
tiskt arbete och föreläsningar, menar 
Linn Werth.

LIU MAGASIN #1 20198



9LIU MAGASIN #1 2019

NOTERAT  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Sjuksköterske  student fick pris

Läsa till förskollärare på nya orter
Från hösten 2019 blir det möjligt att  
läsa en fullständig förskollärarutbildning  
på lär centra i Västervik, Hultsfred och  
Vimmerby. Det görs inom ramen för  
Linköpings universitet.

Föreläsningar och seminarier sänds från 
utbildningen på Campus Norrköping. 

Nytt masterprogram inom HR
Ett nytt masterprogram inom Human  
Resources startar hösten 2019.
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– Vi har skapat ett program med stark 
arbetslivsanknytning. Det bygger på ett 
nära samarbete med stora arbetsgivare i 
Östergötland, säger Peter Nilsson, pro-
gramansvarig för utbildningen.  

De sex partnerorganisationerna  
är Linköpings universitet, Region 
 Östergötland, Linköpings kommun, 
Saab, Tekniska verken och mediekon-
cernen NTM. De kommer att vara aktiva 
partners under utbildningens första år. 

– HR är ett område som växer, idag 
kräver personalarbetet en större bredd 
och kompetens än tidigare. Vårt program 
utbildar för ett forskningsbaserat kvalifi-
cerat HR-arbete. Den HR-verksamhet 
som bedrivs ska inte vara godtycklig 
utan vara grundad på forskning, säger 
Peter Nilsson.

Samtidigt ingår man i en studiegrupp 
tillsammans med andra studenter på 
samma studieort. Några träffar kan komma 
att förläggas till Norrköping.

Som förskollärare ska man stimulera 
de yngsta barnen i ett lekfullt lärande, an-
passat efter olika ålder och förutsättningar.

Utbildningen är tre och ett halvt år. Chans att få arbeta med barn.

Sjuksköterskestudenten Sara Nyström har 
fått Queen Silvia Nursing Award, för en idé 
om värmetofflor för äldre. 

»Tofflorna kombinerar teknologi och 
design som både förebygger fall och ökar 
komforten för äldre med frusna fötter och 
nedsatt cirkulation«, motiverar prisjuryn.

Sara Nyström går termin 3 på sjuk-
sköterskeprogrammet på Linköpings 

Studenterna på programmet kommer 
att fördjupa sig i strategiskt arbete, det 
vill säga att jobba långsiktigt och på 
övergripande nivå. Det kan handla om 
att ta fram planer på vilken kompetens 
arbetsplatsen behöver i framtiden, hur 
de anställdas befintliga kompetens kan 
utvecklas och hur organisationen ska 
främja att med arbetarna vill bli kvar  
på arbetsplatsen.

Programmet kommer även att fokusera 
på omvärldsförändringar, som till exempel 
globalisering och digitalisering, och hur 
de påverkar arbetslivet.

– HR-arbetet kan inte vara inriktat på att 
bara förvalta och bevara, utan det ska stödja 
de förändringsprocesser som många orga-
nisationer befinner sig i. Ett kvalificerat 
HR-arbete ska inte handla om att släcka 
bränder utan se till att de inte uppstår.

universitet. I vår får hon motta utmärkelsen 
från drottningen tillsammans med stipen-
diater från Finland, Polen och Tyskland.

Förutom 50 000 kronor får hon delta  
i ett skräddarsytt program som ska ge  
erfarenheter och kontakter också i andra 
länder än Sverige.

Syftet med stipendiet är att generera 
innovativa idéer som kan förbättra äldre- 
och demensvården, en fråga som engagerar 
drottning Silvia. Hon är för övrigt medicine 
hedersdoktor vid Linköpings universitet 
från 1994.Sara Nyström



Forskare och studenter vid LiU studerar 
om privatpersoner kan tränas i att stoppa 
blödningar. Kunskapen kan vara viktig vid 
stora olyckor eller terrordåd.

Rädda liv
En typ av förband lyfts av en forskargrupp fram som ett livräddande redskap. 

Kan allmänheten lära sig att stoppa allvarliga blödningar med det – och dessutom 
under extrem press? Det är en av frågorna som ställs i projektet.

TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA FOTO ANNA NILSSON
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H
järt- och lungräddning 
känner de flesta i Sverige 
till. Men kunskapen om 
vad man som medmän-
niska gör när någon blivit 
illa skadad och blöder är 
inte lika utbredd. 

– En människa hinner blöda ihjäl på tre 
minuter, om det vill sig illa. Men det finns 
enkla åtgärder som kan rädda liv och som 
kan göras i väntan på ambulans, säger 
Marc Friberg, sistaårsstudent på master-
programmet i kognitionsvetenskap och 
del av en forskargrupp som just nu studerar 
hur kraftiga blödningar kan stoppas. 

Projektet är det första i Sverige om ut-
bildning i blödningskontroll. Det går 
bland annat ut på att undersöka hur privat-
personer som genomgått en utbildning i 
blödningskontroll kan tillämpa kunskapen 
när det verkligen gäller. 

Det var när Marc Friberg skulle göra 
sitt masterarbete som han kom i kontakt 
med forskningsprojektet, där han framför 
allt håller i bitar som rör stress. Som kog-
nitionsvetare är han van vid experiment 
som rör försökspersoner, men han hade 
inga kunskaper om första hjälpen-åtgärder. 

– Inte mer än dammiga kunskaper i 
hjärt- och lungräddning från gymnasiet. 
Jag visste ingenting om hur snabbt en 
människa kan förblöda. Nu när jag  
har fått den kunskapen känns det jätte-
viktigt att kunna bidra till att öka  
andras kunskap. 

I USA HAR DE MÅNGA SKOLSKJUTNINGARNA gett 
aktualitet åt frågan om att snabbt kunna 
stoppa blödningar. År 2015 tog Vita Huset 
ett initiativ om att sprida kunskap om 
blödningskontroll. Syftet är att den som 
råkar befinna sig närmast en skadad 
person, ska kunna agera. 

I Sverige ser forskargruppen att pro-
jektet skulle kunna få betydelse vid stora 
olyckor. Eller vid ännu värre händelser, 
som ett eventuellt terrorattentat. 

– När det kommer till att rädda liv vill 
man att samhället ska vara förberett. Förr 
skadades människor i krig, numera kan 
faran finnas även i staden. Det måste fin-
nas beredskap för att också privatpersoner 
kan hjälpa många skadade snabbt, säger 

Victor Jaeger, läkarstudent som även han 
bidrar i projektet. 

FÖR ATT TA REDA PÅ om vem som helst kan 
lära sig att stoppa en blödning ingår fri-
villiga i studien. Dessa får en kort utbild-
ning i hur man gör om någon blöder 
kraftigt. Sedan utsätts de för stress (de 
beskjuts med paintball) för att se om de 
klarar av att tillämpa det de lärt sig, i en 
pressad situation. 

En avgörande roll i studien har tourni-
queten. En tourniquet är ett förband som 
dras åt runt den arm eller det ben som 
blöder. I svensk sjukvård har detta redskap 
varit omdiskuterat eftersom det ansetts 
kunna strypa blodflödet så pass att nerver 
skadas. Men det är vanligt inom både 
svensk och amerikansk militär, där skad-
orna har sett annorlunda ut jämfört med 
i det civila samhället. 

– Man skulle kunna säga att tourni-
quetens effektivitet har glömts i sjukvården. 
Nyare forskning visar att bandet kan an-
vändas utan fara i upp till två timmar, 
säger Victor Jaeger. 

Projektets mål är att se om den korta 
utbildning som privatpersonerna i studien 
får räcker. Kan man efter 15–20 minuters 

utbildning klara av att stoppa en blödning 
och dessutom under press? 

– Projektet ska landa i vilken sorts ut-
bildning som fungerar bäst för lekmän, 
säger Victor Jaeger.

– Vad vi sett hittills visar användandet 
av tourniquet goda resultat. Kanske kan 
den i framtiden vara lika naturlig som 
hjärtstartaren och förbandslådan, lägger 
Marc Friberg till.  

»I verkligheten gör det här riktigt ont på den skadade« säger Marc Friberg 
när han drar åt tourniqueten runt dockans ben.

FÖRSTA HJÄLPEN  •  GÖRA SKILLNAD

… är ett samarbete mellan Katastrof-
medicinskt centrum och Institutionen för 
datavetenskap vid Linköpings universitet. 

… sker i samarbete med USA:s nationella 
katastrofmedicinska centrum vid  
Uniformed Services University samt 
Mayo Clinic och Harvard Medical School. 

… finansieras av Myndigheten för  
samhällsskydd och beredskap, MSB. 

»Första hjälpen vid  
massiv blödning« …
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Hur löser man energiförsörjningen i en helt ny stadsdel med 3000 bostäder? 
Hur kan kommun, energibolag och fastighetsägare samarbeta på bästa sätt? Och hur 

samordnar man smarta lösningar på fastighetsnivå till en bra helhet? De frågorna 
ska forskare och studenter på Linköpings universitet hjälpa till att besvara.

TEXT MIKAEL SÖNNE FOTO ANNA NILSEN

Smarta lösningar ska ge 
hållbart boende    

D
et är ett par minusgrader, 
grå himmel och mer  
nederbörd i luften när 
LiU-doktoranden Stefan 
Blomqvist och Fredric 
Botlin, Carl Hylander 
och Martin Andersson 

från EON pulsar fram i snön i Norrköpings 
inre hamn. Idag ett till stora delar tomt 
område som väntar på att bebyggas – i 
framtiden förhoppningsvis en helt ny, 
levande stadsdel med bostäder, kontor 
och en mängd andra arbetsplatser.

Projektet Inre hamnen, med byggstart 
under året, beskrivs ofta som ett flagg-
skepp, ett exempel på vad svensk stads-

utveckling kan åstadkomma när den är 
som bäst. Kommunens kvalitetsprogram, 
framtaget i dialog med byggherrarna, listar 
högt ställda mål på sex olika områden, 
inte minst när det gäller energi, hållbarhet 
och klimatpåverkan.

– Nu gäller det att väva hop helheten. 
Fastighetsägarna har tagit fram lösningar 
för respektive fastighet och nu ska EON 
och kommunen lyfta dessa i ett högre 
perspektiv. Detta för att kunna följa upp 
och utvärdera området i förhållande till 
övriga staden, samt kunna jämföra med 
regionala och nationella mål, säger 
Martin Andersson, affärsingenjör  
på EON.

– Konkret innebär det också vilka åt-
gärder som är mest effektiva och hur de 
kan samverka. Gemensamma energilös-
ningar för flera fastigheter kan visa sig ge 
bättre effekt än lösningar enbart utformade 
för enskilda fastigheter. 

FÖR ATT FÅ HJÄLP med samordningen har 
EON vänt sig till Linköpings universitet 
och Avdelningen för energisystem,  
som sedan flera år driver projektet  
Hållbar region tillsammans med  
fastighetsägare och energiföretag i  
Östergötland. LiU:s arbete med Inre 
hamnen har precis börjat och kommer 
bland annat innebära gemensamma 

Martin Andersson, EON, Carl Hylander, EON, Stefan Blomqvist, LiU, och Fredric Botlin, EON, i Norrköpings inre hamn. 

GÖRA SKILLNAD  •  HÅLLBART BOENDE
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HÅLLBART BOENDE  •  GÖRA SKILLNAD

workshops under våren och, så små-
ningom, en vetenskaplig rapport.

Stefan Blomqvist, som är huvudansvarig 
för universitetets medverkan, beskriver pro-
jektet som en »guldgruva« för forskarna.

– Det är stort, utmanande och ställer en 
mängd intressanta forskningsfrågor. Det 
är också spännande att få vara med så tidigt 
i ett projekt. Det kräver att man är lyhörd 
och kan lyssna in behoven för ett bra dis-
kussionsklimat mellan fastighetsägare 
och energibolag, säger han och tillägger:

– Förutom det här inledande arbetet 
hoppas jag att vi får vara med också under 
och efter bygget av Inre hamnen.

VID SIDAN AV EON ingår också Tekniska verken, 
Akademiska hus, Lejonfastigheter och 
Stångåstaden i projektet Hållbar region. 
Arbetet startade 2014 och är nu inne på 
sin tredje etapp med det övergripande 
målet att minska energianvändningen 
och klimatpåverkan i regionen. Tidigare 
studier, som engagerat både studenter 
och doktorander, har bland annat jämfört 
miljöpåverkan mellan trä- och betong-
hus, analyserat Norrköpings framtida 
fjärrvärmemarknad och granskat hur 
värmepumpar bäst kan användas för att 
ta tillvara överskottsvärme.

Arbetet utförs till stor i del i work-
shops där representanter för univer-
sitetet, fastighetsägare och energibolag 
deltar gemensamt.

Louise Ödlund, professor och projektledare 
för Hållbar region.

Stefan Blomqvist, LiU-doktorand inom Hållbar region, och Martin Andersson, affärsingenjör på EON. 
Tillsammans ska de ta fram smarta energilösningar i den nya stadsdelen i Norrköping.

– Jag tror väldigt mycket på samverkan. 
Det är ett effektivt sätt att sprida kunskap, 
och vi avsätter gott om tid för att träffa 
och diskutera med parterna i projektet. 
Nu har vi skapat en stabil bas och vet vad 
vi kan erbjuda, säger Louise Ödlund, pro-
jektledare och professor i energisystem.

För de medverkande företagen ger pro-
jektet tillgång till akademisk kunskap och 
ett nätverk för utbyte av erfarenheter med 
andra branschföreträdare. Bolagen kan 
också vända sig till LiU med konkreta 
problem och frågeställningar som de be-
höver hjälp med. Därtill är universitetet 
en neutral part utan andra intressen än 
att producera nyttig kunskap.

För Linköpings universitet innebär 
projektet i sin tur också stora fördelar.

– Här kan vi forska om verkliga ut-
maningar och bidra till regionens ut-
veckling. Det är genom samverkan man 
utvecklas och projektet ger oss oändliga 
möjligheter till just det. Det är otroligt 
väsentligt för oss, säger Louise Ödlund.

För studenterna betyder projektet inte 
bara intressanta examensarbeten utan 
också uppdragsgivare med konkreta behov 
och ett genuint intresse av arbetet. Det 
blir också en övning i flexibilitet, pre-
sentation, samspel med uppdragsgivaren 
– och en möjlighet att bidra till en mer 
hållbar region.



GÖRA SKILLNAD  •  SOPHANTERING

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO THOR BALKHED

Färgglad kommunikation  
fixar soporna

Melina Atterflod, 
Jennie Blom Kall och 

Lovisa Sjögren.
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SOPHANTERING  •  GÖRA SKILLNAD

Hur kan en hyresvärd kommunicera 
med hyresgäster som inte talar 
svenska eller engelska och som 
kanske varken kan läsa eller skriva?  
Tre LiU-studenter, Melina Atterflod, 
Lovisa Sjögren och Jennie Blom Kall, 
satsar på Communication 2.0.

E
tt soprum som luktar gott, 
har tydliga markeringar på 
dörren och ordentligt upp-
märkta tunnor och kärl är 
nog en dröm för de flesta. 
Olika fraktioner av avfall 
har olika färg för att det ska 

vara enklare att lägga rätt skräp i rätt kärl. 
Att avfallet hamnar i fel tunna, eller inte i 
tunnan alls, kostar hyresvärden hundra-
tusentals kronor per år att städa och röja 
upp, förutom att miljöfördelarna uteblir. 

– Hur ska man veta i vilken tunna sop-
orna ska läggas om man inte förstår vad det 
står på kärlen, frågar Melina Atterflod reto-
riskt och visar gruppens lösning med enkla 
ikoner i klara och tydliga färger.

Communication 2.0 är ett system för 
mångkulturell kommunikation framtagen 
för i första hand sophantering i fler-
bostadshus. Uppdraget kommer från 
bostadsbolaget Hyresbostäder och pro-
jektet drev studenterna inom ramen för 
Ingenious, en kurs där studenter från olika 
utbildningar tillsammans löser företags 
eller organisationers problem.

Melina Atterflod och Lovisa Sjögren läser 
grafisk design och kommunikation och 
Jennie Blom Kall läser IT och management.

Efter ett antal samtal och möten med 
uppdragsgivaren Hyresbostäder har de 
tre skapat ett välkomnande soprum där 
det ska vara lätt för hyresgästerna att göra 
rätt, oavsett språkkunskaper.

– En jätterolig kurs. Det känns härligt 
att få tänka fritt och använda sina kun-
skaper för att skapa något nytt, säger 
Lovisa Sjögren.

Även den jury som utsetts att bedöma 
hur väl studentgrupperna presenterade 
både problem och lösning föll för 
Communication 2.0:

»Det vinnande teamet visade oss ett 
problem vi alla kunde känna igen, även 
om vi inte upplevt de värsta varianterna 
själva. Med gott samarbete och härlig 
glöd ledde de oss fram till morgondagens 
soprum och de lyckades göra sopor både 
roliga och färgglada.«

TÄVLINGEN ÄR AVSLUTNINGEN på 8-poängs-
kursen Ingenious, eller som den också 
heter Tvärdisciplinärt utvecklingspro-
jekt. Hösten 2018 löste 40 studenter 
från tio olika utbildningar konkreta 
problem från nio projektpartners inom 
ramen för Ingenious, en kurs som är 
möjlig att söka för samtliga studenter 
vid Linköpings universitet. Trycket  
är stort, 110 studenter sökte till de  
40 platserna.

»Hur ska man veta i vilken 
tunna soporna ska läggas 

om man inte förstår vad 
det står på kärlen?«

Med tydliga ikoner och olika färg på sopkärlen 
blir det lättare att göra rätt.

Höstens kurs var den sjätte i ordningen, 
även om den tidigare år har gått under 
namnet Demola. Sedan förra året drivs 
kursen som Ingenoius, som också är ett 
helägt dotterbolag till Almi Östergötland, 
samt inom det internationella nätverket 
ECIU, European Consortium of  
Innovative Universities. 
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KOMMERSIALISERING  •  LÄKEMEDEL

FÄLTSTUDIER
gav nya perspektiv

TEXT LENNART FALKLÖF
FOTO SOFIA MICHAEL & ANNA NILSEN

Genom fältstudier i ett utvecklings-
land kan studenter bidra till en 
bättre värld – samtidigt som det 
blir en annorlunda och minnesrik 
erfarenhet. Programmet Minor Fields 
Studies är öppet för studenter från 
alla ämnesområden.

U
nder två månader var  
de båda psykologi-
studenterna Lovisa 
Kander och Sofia  
Michael på fältstudier  
i Malawi. De kom hem 
med material för ett 

examensarbete, men framför allt en  
upplevelse som gav perspektiv på livet  
i Sverige.

– I efterhand har jag tänkt mycket på 
vilket varmt bemötande vi fick och hur 
hjälpsamma alla var. Där har vi en del att 
lära i Sverige, säger Sofia Michael.

Det har gått ganska precis ett år har 
gått sedan vistelsen i Malawi, men minnena 
är starka och levande när de berättar. 

Redan tidigt på utbildningen fick de 
kännedom om att man kunde få stipendier 
för att göra fältstudier i ett utvecklingsland 
(se ruta om Minor Fields Studies). Att det 
blev Malawi berodde delvis på att Lovisa 
Kander hade kontakter sedan tidigare.

– Jag var volontärarbetare där innan 
jag började psykologutbildningen. 

Malawi är ett av världens fattigaste 
länder, även om levnadsförhållandena 
gradvis har förbättrats något under det 
senaste decenniet. Sofia och Lovisa  

arbetade med en organisation  
som heter Yoneco (Young Net and  
Counseling), som tar sig an problem 
som rör barn och ungdomar.

I MALAWI ÄR DET VANLIGT ATT FLICKOR, 
men även pojkar, gifter sig tidigt.  
För sitt examensarbete intervjuade  
Sofia och Lovisa föräldrar till barn  
som gjort det.

– Vi blev förvånade över att de för-
äldrar vi mötte egentligen inte ville att 
barnen skulle gifta sig tidigt. De beskrev 
det som att det var barnen själva som 
drivit på, säger Sofia Michael.

– Att det är så många som gifter sig 
tidigt beror mest på att man är fattig  
och inte ser några andra alternativ, 
 säger Lovisa Kander.

Under två månader var psykologistudenterna Lovisa Kander 
och Sofia Michael i Zomba i södra Malawi.
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FÄLTSTUDIER  •  GÖRA SKILLNAD  

VÄNSTER Lätt att um-
gås. Lovisa Kander 
och hennes sambo 
Oskar med vänner.

Minor Fields Studies (MFS) är en möj-
lighet för studenter att samla material 
till ett examensarbete eller en uppsats 
genom fältstudier i ett utvecklingsland. 
Under minst åtta veckor är man på 
plats och studerar frågor som har 
betydelse för den ekonomiska, sociala, 
politiska eller kunskapsmässiga 
utvecklingen i det aktuella landet.

Programmet riktar sig till studenter 
inom alla utbildningsområden. Som 
MFS-student får man ett stipendium 
på 27.000 kronor för att täcka en del 
av kostnaderna för utlandsvistelsen.

MFS

Det finns få förebilder i form av män-
niskor som genom utbildning kunnat 
skapa sig en bättre tillvaro.

– I en by vi var så hade bara en flicka 
gått ut secondary schoool, berättar  
Sofia Michael.

De bodde i staden Zomba, i södra Malawi, 
där de fick hyra ett litet hus hos en familj.

– Vi umgicks en del med dem, inte 
minst med barnen, och fick en bra inblick 
i deras vardag, berättar Sofia.

Även om familjen hade det relativt 
gott ställt jämfört med många andra, så 
var det inget överdåd utan fokus på det 
allra nödvändigaste. Lovisa Kander 
konstaterar att skillnaden är stor mot i 
Sverige. Hon har nyligen blivit mamma 
och har slagits av hur mycket det är som 
vi tycker att man måste ha i Sverige.

Människor i Malawi har även en  
annan tidsuppfattning.

– Det var mindre stressigt och mycket 
skönare, säger Lovisa Kander.

EXAMENSARBETET OM TIDIGA ÄKTENSKAP blev 
avslutningen på deras psykologstudier. 
Därefter gick de vidare till arbete på barn- 
och ungdomshabiliteringen i Malmö  
(Lovisa) och barn- och ungdomspsykiatrin 
i Linköping (Sofia). 

Har de någon glädje av sina erfarenheter 
från Malawi i arbetet som psykologer?

– Jo, det gav nog en viss kulturkompe-
tens, en ökad förståelse för andra per-
spektiv, säger Sofia Michael.

– Ja, som psykolog är det bra att inse  
att det finns flera sätt att tänka, säger  
Lovisa Kander.

I efterhand har jag tänkt mycket på vilket varmt  
bemötande vi fick, säger Sofia Michael.
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Forskning
Kulturskatt 
gav ny bild av 
Heidenstam

Läraktig  
transistor  
härmar hjärnan

Med hjälp av en bortglömd trälåda full 
av material har LiU-professorn Martin 
Kylhammar kunnat teckna en ny bild av 
Verner von Heidenstam och hans kärlek 
Kate Bang.
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I januari släpptes den över 600 sidor 
tjocka biografin »Ett hemligt liv«.  
Den handlar om den svenska national-
skalden och nobelpristagaren Verner von 
Heidenstam och hans största och sista 
kärlek, danskan Kate Bang. 

Båda var författare, och när Kate 
Bang mötte den 33 år äldre Verner von 
Heidenstam 1916 utvecklade de en nära 
relation. De byggde gården Övralid norr om 
Motala och levde där i tio år tillsammans. 
Efter totalt tjugo år tog förhållandet slut 
och Kate Bang återvände till Danmark.

I arvet efter Kate Bang ingick en trä-
låda. Den visade sig innehålla en dold 
svensk kulturskatt.

– Lådan ställdes på vinden i Köpenhamn 
av Kate Bangs barn och glömdes bort. 
Jag skrev till Kates barnbarn om att jag 
höll på med det här projektet och då 
kom de på att trälådan stod där på vin-
den. Så de tog med den till Sverige och 
Övralid. De visste inte själva vad som 
fanns i lådan, säger Martin Kylhammar.

I lådan hade Kate Bang sparat på 
dagböcker, kärleksbrev, privata foton, 
korrespondens av, om och kring von 
Heidenstam. Nu har hela materialet 
överlämnats till Övralidsarkivet på 
Stadsbiblioteket i Linköping.

Fler fjärilar där  
hagar omges av skog
För pollinerande fjärilar är det viktigare 
att ha nära till skog än till åkrar, enligt 
en studie som gjorts på 32 000 fjärilar av 
forskare vid LiU och Sveriges Lantbruks-
universitet Uppsala. Fynden ger viktig 
kunskap om hur landskapet bör formas 
för att dagfjärilar ska överleva. 

Naturbetesmarker är en av Sveriges art-
rikaste miljöer med ett myller av växter 
och dagfjärilar. Men naturbetesmarkerna 
har minskat med 90 procent de senaste 

En transistor i organisk elektronik som 
kan lära sig och med såväl kort – som 
långtidsminne har utvecklats av forskare 
vid Linköping universitet. Tekniken innebär 
ett stort steg mot att efterlikna hur den 
mänskliga hjärnan fungerar.

Hittills har våra hjärnor varit unika i att 
kunna skapa kopplingar där inga kopp-
lingar tidigare fanns. Nu visar forskare 
vid Linköpings universitet en transistor 
som kan skapa en helt ny koppling mellan 
in- och utsignal. Transistorn har de också 
byggt in i en elektronisk krets som lär sig 
att koppla samman ett visst stimuli med 
en utsignal på samma vis som en hund lär 
sig att skrammel med matskålen betyder 
mat och börjar dregla.

Men inte nog med det. 
– Vi har visat att vi kan skapa både kort-

variga och permanenta förändringar i hur 
transistorn processar information, något 
som är nödvändigt om vi vill efterlikna det 
sätt som hjärnceller kommunicerar med 
varandra, säger Jennifer Gerasimov, post-
doktor inom organisk nanoelektronik och 
en av artikelns författare.

Genom att ändra ingångssignalen kan 
styrkan i transistorns reaktion moduleras 
inom ett stort spann och kopplingar kan 
skapas där inga kopplingar tidigare fanns. 
Det ger ett beteende som är jämförbart 
med synapsernas eller med kommunika-
tionen mellan två hjärnceller.

Simone Fabiono och Jennifer Gerasimov.

100 åren. Ofta finns naturbetesmark bara 
kvar som små fragment i landskapet. 

Förlusten av naturbetesmark har lett 
till att många arter av dagfjärilar har 
minskat kraftigt eller försvunnit från 
delar av Sverige. Forskarna bakom den 
nya studien, som publicerats i tidskriften 
Landscape Ecology, har tittat på hur land-
skapet runt dessa fragment påverkar olika 
arter av fjärilar i södra Sverige. Totalt hit-
tades 32 000 fjärilar av 77 olika arter.

– Vi fick flera spännande resultat, som 
visar att naturbetesmarkernas artrikedom 
inte bara påverkas av hur själva natur-
betesmarken ser ut. Landskapet runt om-
kring är också viktigt för fjärilarna. Om 
naturbetesmarkerna ligger inbäddade 
med stora åkermarker runt omkring på-
verkas antalet arter negativt, säger Karl-
Olof Bergman, universitetslektor i biologi.

Heidenstam och Kate Bang.

Midsommarblåvinge
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Mixad spenat för maxad effekt
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Åsikter styr 
tolkning av 
fakta

Mixa din spenat i en smoothie eller juice 
– det är bästa sättet om du vill få i dig 
antioxidanten lutein, enligt forskning 
från Linköpings universitet. Lutein finns 
särskilt i mörkgröna grönsaker och har 
inflammationsdämpande effekter.

Många personer med åderförkalkning 
(förträngning av artärerna) har en låg-
gradig, kronisk inflammation som kan 
uppmätas i blodet. Denna inflammation 
är kopplad till ökad risk för hjärtinfarkt. 

I en tidigare studie har LiU-forskarna 
funnit att lutein kan ha inflammations-
dämpande effekter i immunceller från 
patienter med kranskärlssjukdom.  
De såg också att lutein kan lagras i  
immunceller, vilket innebär att det är 
möjligt att bygga upp en reserv av lutein 
i kroppen. 

Nu ville forskarna därför ta reda på om 
det går att påverka nivåerna av lutein i 
blodet genom att öka sitt intag av lutein 
genom kosten.

I den nya studien, som publicerats i 
tidskriften Food Chemistry, har forskarna 
undersökt vilket tillagningssätt som är 
bäst om målet är att få i sig mycket lutein. 
De valde att studera spenat, som inne-
håller jämförelsevis höga halter lutein 

Vår förmåga att analysera fakta grumlas 
av våra politiska åsikter. Det visar en 
studie om invandring och kriminalitet av 
forskare vid Linköpings universitet.

Inom psykologin brukar termen »motive-
rat tänkande« användas för att beskriva 
när människor tolkar information som de 
önskar, snarare för vad den är.

– Vi tror ofta att vi omvärderar våra 
tankesätt i ljuset av ny information. Vår 
forskning visar snarare att vi människor 
misstolkar information, i det här fallet 
om invandring, för att få den att passa 
vår världsbild, säger Thérese Lind, dok-
torand och huvudförfattare till den veten-
skapliga artikeln.

Bästa sättet att äta spenat. Rosanna Chung

Personer som röstade på M, KD och SD 
var i studien bättre på att tolka statistik 
när den visade på ökad brottslighet till 
följd av flyktingmottagande.  
Omvänt var de som röstar på S, MP eller 
V bättre på att tolka informationen när 
den visade på minskad brottslighet till 
följd av flyktingmottagande.

Liknande resultat kunde ses vad gällde 
deltagarnas världsåskådning.

– Våra resultat tyder på att motiverat 
tänkande är en intuitiv process snarare 
än att man medvetet resonerar kring in-
formation för att den ska passa världs-
bilden, säger Thérese Lind.

Bakom studien står forskare vid det 
beteendevetenskapliga forskningslabbet 
Jedilab vid Linköpings universitet. Arti-
keln är publicerad i den vetenskapliga 
tidskriften Behavioural Public Policy.

och äts av många. Liksom många andra 
näringsämnen bryts lutein ner av värme.

– Det bästa är att inte hetta upp spenaten 
alls. Allra bäst är att göra smoothie och 
tillsätta fett från mjölkprodukter, som 
grädde, mjölk eller yoghurt. När spenaten 
finfördelas släpps mer lutein ut från 
spenat bladen, och fettet ökar luteinets 
löslighet i vätskan, säger Rosanna Chung, 
postdoktor, studiens huvudförfattare.
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Hjärnan skiljer på 
egen och annans 
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Varför känns det annorlunda när någon annan rör oss?

»Är det där jag, eller någon annan?« 
LiU-forskning lär oss mer om hur 
hjärnan gör skillnad på beröring 
från andra jämfört med när du  
vidrör dig själv.

V
i går inte runt till vardags 
och funderar på hur vi 
avgör vad som är vi själva. 
Det kan verka som en 
trivial sak, men faktum 
är att förmågan att kunna 
skilja på vad som är 

»jag« och vad som är andra personer är 
mycket viktig. För det nyfödda barnet är 
beröringen från personerna som tar hand 
om det oerhört viktig och hjälper späd-
barnet att utveckla sin förståelse för var 
den egna kroppen slutar och var omvärl-
den börjar. 

Men den gränsen kan bli suddig. Pro-
blem med självuppfattningen – att inte 
känna igen sin egen kropps handlingar 
– är vanligt vid flera psykiatriska sjuk-
domstillstånd. Medan det för de flesta inte 
känns kittligt om de försöker kittla sig 
själva, kan en del personer med schizofreni 
kittla sig själva, vilket tyder på att det kan 
finnas en skillnad i hur hjärnan tolkar 
känselintryck från den egna kroppen.

REBECCA BÖHME FORSKAR vid Centrum för 
social och affektiv neurovetenskap, 
CSAN, vid Linköpings universitet. Hon 
och hennes forskarkollegor har tittat när-
mare på vad som händer i olika delar av 
nervsystemet vid beröring av andra jäm-
fört med när en person rör vid sin arm på 
liknande sätt. Deras forskning har nyligen 
bidragit med en ny pusselbit till svaret på 
den komplexa frågan om hur hjärnan 
skiljer dem åt. Det verkar som att hjärnan 
dämpar bearbetningen av känselintrycken 
som uppstår när det är den egna kroppen 
som står för beröringen. 

I huden har vi känselkroppar, som rea-
gerar på beröring, tryck, värme och kyla. 
Informationen om beröring skickas där-
ifrån till ryggmärgen och sedan vidare till 
hjärnan där sinnesintrycket bearbetas i 
flera steg i olika områden i hjärnan.  

Rebecca Böhme har gjort olika experi-
ment där en försöksperson ligger i en 
magnetkamera, som tar bilder av hjär-
nans aktivitet. Personen blir antingen 
ombedd att stryka sin egen arm långsamt 
med handen, eller får veta att en forskare 
strax kommer att stryka armen på mot-
svarande sätt. Forskarna undersökte hur 
de olika sorternas beröring var kopplade 
till aktivitet i olika delar av hjärnan. 

– Vi fann en mycket tydlig skillnad mel-
lan att bli vidrörd av någon annan och att 
röra sig själv. Vid egen beröring minskar 
aktiviteten i flera olika delar av hjärnan. 
Vi ser tecken på att den här skillnaden 
görs redan i ryggmärgen, innan sinnesin-
trycken bearbetas i hjärnan, vilket är väl-
digt spännande, säger Rebecca Böhme. 

FYNDEN LIGGER I LINJE MED EN TEORI inom forsk-
ning om hjärnan, som går ut på att hjär-
nan försöker förutse effekten av allt vi gör. 
Följaktligen lägger hjärnan inte lika stor 
vikt vid sinnesintrycken som den egna 
kroppen ger upphov till, eftersom infor-
mationen som dessa intryck ger är för-

väntad. Att det är en skillnad i bearbet-
ningen av sinnesintrycken avspeglas i en 
variant av forskarnas försök. I experimentet 
vidrörs försökspersonens arm med mycket 
tunna pinnar av olika tjocklek, samtidigt 
som samma arm blir bestruken antingen 
av den egna handen eller av en annan 
person. Rebecca Böhme och hennes 
kollegor har visat att när det är försöks-
personerna själva som stryker armen 
behövs i regel lite tjockare pinnar för att 
personerna ska känna dem. Med andra 
ord trubbas förmågan att uppfatta 
samtidiga känsel intryck av när försöks-
personerna stryker sin egen arm. Kanske 
är detta fenomen en förklaring till varför  
vi ofta gnuggar på det onda stället när vi 
exempelvis har slagit i en kroppsdel.

Upptäckten är intressant för vidare 
forskning om tillstånd där problem med 
självuppfattningen ofta ingår.

– Den här studien gjorde vi på friska 
personer och jag skulle vilja titta närmare 
på samma frågeställning i grupper med 
vissa psykiatriska sjukdomstillstånd, 
säger Rebecca Böhme.

BERÖRING  •  FORSKNING
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Larmen om den ökande psykiska ohälsan bland unga kan vara kraftigt överdrivna.  
Den slutsatsen drar forskare vid Linköpings universitet efter att ha studerat de ungas 

svar i nationella undersökningar. Forskarnas resultat väcker nu stort intresse i Sverige.

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO ANNA NILSSON & ISTOCK

U
nga människor tampas 
med sin vardag. Men 
det behöver inte inne-
bära att de lider av 
psykisk ohälsa, säger 
Anette Wickström, 
biträdande professor 

vid Tema Barn.
Hon leder ett projekt där hon tillsam-

mans med forskarkollegan Sofia Kvist 
Lindholm studerar vad som döljer sig 
bakom siffrorna om en ökad psykisk 
ohälsa bland unga. 

– I forskningsrapporter och media 
lyfts bilden av en sådan ökning fram. 
Men många gånger vet vi för lite om 

orsakerna bakom de problem som unga 
rapporterar, vad deras svar står för, säger 
Anette Wickström.

De båda forskarna har fördjupat sig i 
svaren på en årlig enkät som Folkhälso-
myndigheten analyserar och vars frågor 
är utformade av världshälsoorganisationen 
WHO. Enkäten, som ställer frågor om 
fysisk och psykisk hälsa, skickas sedan 
1985 ut till elever i 42 västländer. Den 
ligger sedan till grund för ett stort antal 
analyser av hur de unga mår. 

MEN STÄMMER ANALYSERNA av ungdomarnas 
svar? Det är det LiU-forskarna försöker 
ta reda på.  De har intervjuat 41 elever i 

Ungas vardagsproblem
är inte alltid ohälsa

årskurs nio, både individuellt och i grupp, 
om hur de svarar på några av frågorna i 
enkäten. Enkätfrågorna är grupperade i 
åtta olika slags symtom som används för 
att mäta psykisk ohälsa. De handlar 
bland annat om ifall ungdomarna under 
de senaste sex månaderna haft huvud-
värk, ont i magen, varit irriterade, på 
dåligt humör eller haft svårt att somna. 
Forskarna har intervjuat ungdomarna 
om vad besvären står för. 

– När vi pratar med eleverna växer en 
delvis annan bild fram än vad som anges 
i experternas analyser av de ungas svar. 
Ungdomarna kan till exempel säga att 
visst har de ont i huvudet ibland, eller 
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ont i magen, men påpekar att de ändå i 
grunden mår bra. De pekar också på att 
det är svårt att fylla i enkäter av det här 
slaget och att det kan bero på dagsform 
hur de fyller i dem. Om de till exempel 
blivit osams med en kompis samma dag 
som enkäten fylls i kan livet kännas bot-
ten. Dagen efter blir de sams igen och då 
skulle kanske även svaren i enkäten se 
annorlunda ut.

Enligt de båda forskarna finns det en 
risk för att enkätsvaren feltolkas och att 
det dras för stora växlar på dem. Att den 
psykiska ohälsan som rapporteras hand-
lar om många olika saker. 

– Känner man sig nedstämd på grund 
av en depressiv problematik eller för att 
det gått dåligt på ett prov? Betyder mag-
ont att man lider av psykisk ohälsa eller 
är nervös inför en presentation? Vi måste 
problematisera svaren, istället för att 
bunta ihop och påstå att »ungdomar mår 
så dåligt«. 

Forskarna visar i sin studie att många 
vardagliga problem är relaterade till skolan, 
kroppen och relationer. 

– Om vi påstår att ungdomarnas alla 
problem beror på psykisk ohälsa, när  
det istället handlar om relationer, var-
dagliga strävanden och konsekvenser av 
att vara människa, så hamnar vi fel, säger 
Anette Wickström. 

Resultaten av deras studie visar dock på 
två spår. Det ena spåret är att det vanliga 
livets svårigheter riskerar att benämnas 
som psykisk ohälsa utan att vara det. Risken 
är då att vardagens problem medikaliseras.

– Vi riskerar att unga i allmänhet får 
en felaktig bild av sig själva. Att alla slags 
känslor av stress, ledsamhet, nervositet 
och oro skulle vara tecken på ohälsa. 
Relationerna och arbetet i skolan kan 
vara tufft men är också det som skapar 
mening, enligt ungdomarna.

En förklaring till att unga rapporterar 
mer problem sedan 1980-talet kan bero 
på att det är ett öppnare samtalsklimat 
idag kring de här frågorna. Man pratar 
om sig själv på ett annat sätt och allt fler 
diagnostiseras. Fler söker hjälp i vården, 
men det behöver inte betyda att de är mer 
sjuka än förr, utan att unga idag vill ha 
mer vägledning överhuvudtaget, också 

med vardagliga problem. Även ordens 
valör förändras över tid. Ett ord som ång-
est, till exempel, används mer vardagligt 
idag jämfört med för 30 år sedan.

– Förmodligen spelar det också roll att 
vi lever i ett samhälle och i en tid då vi 
ständigt uppmanas att granska oss själva 
och fundera över hur vi mår. Att diskutera 
den psykiska hälsans förändring över tid 
blir meningslös om vi inte funderar över 
hur ungdomars liv, skola och samhälle 
har förändrats över tid, liksom sociala 
mediers påverkan.

SAMTIDIGT VISAR DERAS STUDIE att det finns 
ungdomar med mycket allvarliga pro-
blem, betonar Anette Wickström. Det 
är det andra spåret i resultaten. 

– Vi vet att det finns unga som har psy-
kiska och sociala problem. De måste tas 
på största allvar. Vi får berättelser om svåra 
situationer som kan handla om sådant 
som övergrepp, missbruk och dödsfall. 
Det kan också vara allvarliga skolsvårig-

heter eller svåra relationsproblem. De 
här ungdomarna behöver individuella 
insatser och ett professionellt stöd.

De båda forskarnas resultat väcker ett 
allt större intresse i Sverige. Vetenskaps-
radion har haft flera program och debat-
ter i ämnet där de medverkat och de är 
efterfrågade föreläsare på konferenser 
inom skola, vård och socialtjänst. 

– Även många praktiker som möter de 
unga känner igen sig i det vi berättar om 
de förenklade tolkningarna av svaren. 

Anette Wickström och Sofia Kvist  
Lindholm är själva förundrade över resul-
tatet i forskningen. Det var inget de förvän-
tade sig när de sökte pengar för studien.

– Vi hade ingen aning om vad vi skulle 
upptäcka. Men vi har förstått att det är 
superviktigt. En onyanserad rapportering 
kring en ökad psykisk ohälsa kan göra att 
det skapas en rad generella insatser som 
inte passar någon av de båda grupperna. 
Då riskerar man att missa de unga som 
verkligen behöver mer stöd.

»Riskerar att missa 
de unga som verkligen 
behöver mer stöd.«

Anette Wickström, forskare vid Tema Barn.
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Forskning
Sälja sex kan vara ett 
självskade beteende bland unga
Att som ung sälja sex eller utsätta sig för 
andra riskfyllda sexuella situationer kan 
vara ett sätt att avsiktligt skada sig själv, 
jämförbart med att skära eller bränna sig. 
En doktorsavhandling från Linköpings 
universitet är den första vetenskapliga 
studien som slår fast sambandet mellan 
sex och självskadebeteende.

ST-läkaren Cecilia Fredlund har studerat 
förekomsten av ungas sexhandel, orsakerna 
till den och specifikt även hur unga an-
vänder sig av sex för att skada sig själva. 
Hennes resultat visar att cirka 1,5 procent 
av dagens gymnasieungdomar sålt sex. 

Ungefär en av fyra av de som sålde sex 
gjorde det främst i självskadande syfte. 

Att sälja sex för att skada sig själv är ett 
sätt. Andra exempel på ett sexuellt själv-
skadebeteende är att ha sexuella kontakter 
som man inte är intresserad av, eller att 
utsätta sig för fysiskt våld och smärta.

Sex som självskada är ett sätt att 
hantera svåra känslor och dämpa ångest. 
Självskadan leder till en tillfällig känslo-
reglering som lättar i stunden.

Mer mobildata kräver 
effektivare nät
Mobilnäten kommer inom bara några år 
att skicka 100 gånger mer data, vilket kan 
ge 100 gånger högre energiförbrukning.  
I längden blir det ohållbart. 

När 4G-tekniken för trådlös kommunika-
tion utvecklades var det inte många som 
funderade över hur mycket energi som 
går åt för att skicka bitar av information 
kors och tvärs mellan mobiler och master. 
4G-tekniken har därför inget stand-by 

Knuff i  
rätt riktning?
Rökrutor och sopsortering – det är exempel 
på när man påverkar människors beteende 
i en viss riktning, så kallad nudging. En 
avhandling vid Linköpings universitet visar 
vad det är som gör att vi accepterar att 
bli styrda åt ett visst håll eller inte.

Nudging har blivit ett hett begrepp. Enkelt 
uttryckt är det en knuff i rätt riktning som 
gör det lätt att göra rätt. 

Bland beslutsfattare i Sverige har intresset 
ökat i förhoppning om att få medborgarna 
att fatta bra beslut, exempelvis kring miljö. 
LiU-forskaren William Hagman har i en 
avhandling undersökt vad det är som gör 
att vi accepterar en statlig intervention,  
i form av en nudge, eller inte.

– Uppfattar folk nudgen som manipula-
tion, har den misslyckats. Den får inte vara 
vilseledande. Mitt bidrag med avhand-
lingen är en modell som kan fungera 
som en checklista när en nudge designas, 
säger William Hagman.

Det som påverkar vår acceptans av en 
nudge styrs av vad målet med den är. Sym-
patiserar vi med tanken på en bättre miljö, 
accepterar vi att sopsortera, exempelvis.

läge, utan drar nästan lika mycket energi 
vare sig näten används eller inte. 

– Operatörerna ville vara säkra på att 
tekniken verkligen fungerade i alla lägen 
och satte på både hängslen och livrem. 
Idag vet vi att det inte behövs, säger Emil 
Björnson, biträdande professor i kommu-
n ikationssystem vid Linköpings universitet.

När 5G-tekniken sedan började utveck-
las var det därför ett av de första problem 
man löste. Är det lite trafik drar 5G-näten 
också lite energi. Men Emil Björnson och 
några forskarkollegor började också fun-
dera över om det inte gick att effektivisera 
näten även när det är mycket trafik och 
många användare samtidigt. Det går, 
bl.a. med hjälp av ny antennteknik.

– 5G-näten kan kanske bli 1000 gånger 
effektivare än 4G, säger Emil Björnson.

Forskningen har fått stor internationell 
uppmärksamhet. Emil Björnson och 
hans medförfattare fick förra året ta emot 
den mest prestigefyllda utmärkelsen en 
vetenskaplig artikel kan få inom tråd- 
lös kommunikation.Emil Björnson William Hagman
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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
MATS BERGLUND är projektledare på konsult-
företaget MYTCO AB. Han läste till civil-
ingenjör i maskinteknik, med examen 1990.
CHRISTIAN DOMFORS är projektledare för  
implementering av fjärrstyrd flygtrafik -
tjänst på LFV. Han läste till civilingenjör 
i maskinteknik, med examen 1997.
KARL ECKERLUND är entreprenör och en av 
grundarna av Bredbandsval.se. Han har 
läst internationella ekonomprogrammet, 
med examen 2008.
JESSICA FRISK är ny vårddirektör på Vrinnevi-
sjukhuset i Norrköping. Hon läste till läkare 
1991-97 (var bl.a. kårordförande) och dis-
puterade senare i obstetrik och gynekologi 
vid Linköpings universitet.
PER HENRIKSSON är forskare på Statens 
Väg- och transportforskningsinstitut. 
Han har studerat på statistikprogrammet, 
med examen 1990.
LARS JUNGERTH är marknadsdirektör på 
Canal Digital Sverige AB. Han läste till 
civilingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 1988.
EVA KERNELL GRAHN är konsult och projekt-
ledare på Knowit Management Linköping 
AB. Hon läste till civilingenjör i maskin-
teknik, med examen 1988.
CHRISTIAN KÄFLING tillträder inom kort en 
tjänst i koncernledningen för Net Gaming 
Europe AB. Han har en civilekonom-
examen från Linköpings universitet. 
SUZI PERGEL arbetar som HR-chef vid 
Länsstyrelsen Östergötland sedan 1 februari 
2019. Dessförinnan arbetade hon som 
HR-chef vid Gislaveds kommun. Hon 
har läst personal- och arbetsvetenskap, 
med magisterexamen 1998.
JOHANNA RAGNHAMMAR är HR-generalist på 
Net Insight AB. Hon har en kandidat-
examen från Personal- och arbetsveten-
skapliga programmet från 2014.
HANS STÅLNACKE är vd för Bodens Energi. 
Han läste till civilingenjör i industriell 
ekonomi, med examen 1987.

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

Prisad byrå med LiU-alumner

Vilka vill du se som Årets alumner 2019? 
Alumner, studenter och medarbetare är 
välkomna att nominera kandidater till ut-
märkelsen som har delats ut vid Linköpings 
universitet sedan 2011.  

Varje år får två tidigare studenter utmär-
kelsen Årets alumn. De ska ha läst vid LiU 
i minst två år på heltid och därefter ha 
gjort avtryck, kanske genom en prestation 
eller särskilt engagemang i en fråga.

Nominera till Årets alumn

Nominera en eller flera kandidater se-
nast den 17 maj. Förslag skickas till alum-
ni@liu.se. De ska innehålla alumnens 
namn, utbildning, en kort beskrivning av 
vad personen har gjort och en motivering 
till varför hon eller han förtjänar att bli 
Årets alumn.

Läs mer på  
liu.se/artikel/arets-alumn

LIU MAGASIN #1 2019

Fyra av medarbetarna är tidigare studenter 
från Linköpings universitet. De är Rosanna 
Nordrup (projektledare), Adina Henriksson 
(produktionsledare), Tove Andersson (art 
director och illustratör) som alla läst på 
KSM-programmet (Kultur, samhälle, 
mediegestaltning) samt Victoria Malm 
(copywriter) som läst på GDK (Grafisk 
design och kommunikation).
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Alumni

Ceremonin för Årets alumner 2018: Rebecka Le Moine, biolog och riksdagsledamot som  
kämpar för att bevara biologisk mångfald, och Eva Uustal, överläkare och expert på  

förlossningsskador som tar strid för kvinnors rätt till en trygg förlossningsvård.

Norrköpingsbaserade Byn kommunikations-
byrå tog hem första pris i sin klass när 
Årets reklambyrå nyligen utsågs. 

Byn har även ett samarbete med 
Kindergarten, elevreklambyrån på GDK. 

Priset bygger på intervjuer med  
kunder, som bland annat fått utvärdera 
kreativitet, strategisk kompetens, digi-
tal kompetens, affärsnytta och enga-
gemang. Och Byn hade så många 
nöjda kunder att det räckte ända  
till förstaplatsen!

Årets Byrå arrangeras av Regi,  
som bl.a. arbetar med analyser 
av kommunikationsbranschen.
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I år går Christer Klangeryd i pension efter ett långt yrkesliv. Sannolikt 
som den första pensionären i den första kullen studenter på den system-
vetenskapliga utbildning som startades vid Linköpings universitet 1977.

TEXT GUNILLA PRAVITZ FOTO GÖRAN BILLESON

ALUMNI  •  SYSTEMVETARE

N
ågot examensbevis blev 
det aldrig. Och några 
resttentor har Christer 
Klangeryd fortfarande 
ogjorda.

Men på det hela taget 
gjorde det inte så mycket.

De blev en slags försökskaniner, den 
första studentkullen på den systemveten-
skapliga utbildningen som gick igång 
hösten 1977.

– Vi var lika nya som lärarna. Dessutom 
var det sju iranska och fyra grekiska stu-
denter i klassen, några av dem kunde bara 
lite svenska. De flesta hoppade av ganska 
snabbt, säger Christer Klangeryd.

– Varken studenter eller lärare hade 
helt klart för sig vad den nya utbild-
ningen skulle innehålla eller hur studie-
planen skulle läggas upp. Men lärarna 
var lyhörda för våra åsikter och förslag 
till förändringar.

– Det muttrades lite över de »flum-
ämnen« som ingick, som social psykologi 
eller praktisk svenska. Det är inte heller 
de ämnen jag haft mest nytta av senare  
i yrkeslivet, säger Christer Klangeryd.

DET VAR PROGRAMMERINGEN han fastnade för.
– Första året var LiU uppkopplad till 

en stordator i Lund, som oväntat kunde 
stängas ned om kvällarna. Då blev inga 
labbar gjorda, det var bara att vända om. 
Under andra studieåret fick LiU en egen 
stordator, minns han.

Sista terminen innan examen  
hade Christer Klangeryd redan jobb  
på Saab, där han både gjort praktik  
och sommarjobbat. 

Det var lite tur. Saab hade haft en tuff 
tid med anställningsstopp, men just den 
hösten vände det. 1980 tecknade Saab 
avtal med amerikanska Fairchild om flyg-
produktionen och det behövdes folk.

– Jag började jobba med programme-
ring av Saabs egenutvecklade system, 
bland annat för löneadministration  
och produktionshantering. 

CHRISTER KLANGERYDS LÅNGA YRKESLIV speglar 
samhällsutvecklingen på många sätt.

Han har fått följa tekniksprången 
från stansade hålkort och stordatorer 
till gemensamma dataterminaler, där 
jobben knappades och dit det så ofta  
var kö.

– Det var revolutionerande när vi fick 
en terminal på varje rum!

Förändringarna på företagsmark-
naderna har han också fått uppleva på 
nära håll. Strategiska uppköp och 
outsourcing i en lång kedja. 

2001 gick Christer Klangeryd och hela 
hans arbetsenhet på Saab över till att bli 
konsulter på WM-data, men med samma 
arbetsområde på Saab som tidigare.

I ett nästa steg tog det engelska  

Första systemvetaren  
har jobbat klart



IT-företaget Logica över, och med det en  
annan företagskultur.

– Vi var vana en svenskt platt organisa-
tion med eget ansvar, det här var hierar-
kiskt och kontrollerande på ett helt annat 
sätt. Det var en ny erfarenhet.

Därefter köptes Logica upp av kanaden-
siska IT-företaget CGI.

SVENSK POLITIK OCH UTRIKESHANDEL kom också 
att sätta sina spår i hans arbetsliv.

– Indiska företaget Tech Mahindra fick 
genom ett avtal med Saab 2015 ta över 
förvaltningen av system som vi arbetade 
med och vi blev underkonsulter.

Ett inte helt genomtänkt beslut. 
Delar av flygplansproduktionen köptes 

in från USA, som ställde krav på att an-
ställda skulle vara svenska medborgare 
och födda i Sverige.

– Det fanns säkerhetsklassningar att 
ta hänsyn till. Det slutade med att det 
kanadensiska CGI och Tech Mahindra 
fick en gemensam förvaltning.

I arton år har Christer Klangeryd nu varit 
konsult, och Saabare har han varit i alla år. 

– Jag har aldrig haft behov av att byta 
arbetsplats. Mitt arbete har alltid inne-
burit utveckling av mina arbetsområden.

Inte heller har haft behov av att flytta 
omkring.

– Jag bytte bara student-Ryd mot 
människo-Ryd, säger han.

Nu har det blivit lägenhet på T1  
nära Valla.

– Ligger vinden på kan jag höra bas-
ljudet från studentfesterna.

MEN PÅ ETT SÄTT har Christer Klangeryds liv 
förändrats radikalt. Square dance kom in 
i hans liv. Flera kvällar i veckan och rätt 
många helger också.

– Det var en granne som drog med mig 
en gång, sedan dess har jag hållit på. Vi är 
ett gäng som håller ihop och far iväg för 
att dansa på olika ställen. 

Då åker square dance-skjortan på.
Numera är Christer Klangeryd även 

square dance-instruktör några gånger  
i veckan. 

Då duger vilken skjorta som helst.
Och någon undersysselsatt pensionär 

blir han inte.
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