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Hälsa ocH lIvskvalItet är temat för detta 
höstnummer. Här hittar du artiklar om kost, 
motion, sömn och levnadsvanor. Vi har mött 
arbetslivsforskare och diskuterat vad som gör att 
vi trivs på jobbet och vad vi ska göra när vi inte 
trivs. Och vi uppmärksammar teknik som kan 
göra vardagen lättare för äldre och som kan an-
vändas för att kartlägga sjukdomars spridning 
och utbredning. 

Det har blivit ett ganska välmatat nummer, 
som vi hoppas väcker lust till läsning. Som 
»dessert« bjuder vi på ett porträtt av en av lan-
dets mest anlitade vin- och chokladkännare, 
Maja Berthas, med ett förflutet som kulturvetar-
student på LiU. 

vad är det då som ger hälsa och livskvalitet? Vi 
har hört det förr: att äta vettigt, att röra på sig, att 
låta bli att röka, att dricka måttligt och att vara 
noga sömnen. 

Det räcker förvisso inte. För välbefinnandet 
är det också viktigt att känna sig behövd, att ingå 
i ett sammanhang och att ha andra att dela upp-
levelser och livsfunderingar med.

Det gäller inte minst i arbetslivet. Det visade 
sig tydligt när vi gick ut på stan och frågade 
människor vad som gör att de trivs på jobbet. 
Nästan alla lyfte fram kamratskapet och gemen-
skapen med kollegorna – och att man själv får 
styra över sitt arbete. Det är bara att hålla med.

vIsste dU att svenskar är riktiga soffpotatisar 
jämfört med flertalet andra européer? Vi ägnar 
oss betydligt mindre åt fysiska aktiviteter och 
har en mer stillasittande livsstil, visar en kart-
läggning av levnadsvanor i EU-länderna. 

Samtidigt är få saker så bra för vårt välbefin-
nande som just att röra på oss. Det krävs inte 
heller särskilt mycket för att det ska ge påtagliga 
hälsoeffekter. Trettio minuters måttlig fysisk ak-
tivitet om dagen räcker långt. Kanske en cykel-
tur till jobbet eller en rask promenad på kvällen?

tIll sIst kan jag berätta att LiU Alumni fått 
en ny frontfigur, Camilla Smedberg. Vi har in-
tervjuat henne om vad hon vill göra i jobbet och 
vad hon sysslar med vid sidan om. Det går också 
att följa henne i en nystartad blogg.

Som vanligt tar vi gärna emot idéer om och 
synpunkter på tidningen. Är det något du sak-
nar eller skulle vilja läsa mer 
om? Återkopplingen från 
läsarna är den livsluft som 
gör att tidningen fortsätter 
att utvecklas.

Trevlig läsning! 

regerIngen genomför nu en rejäl för-
stärkning av resurserna till svensk forsk-
ning. Systemet kommer att tillföras fem 
miljarder under en fyraårsperiod, varav 2,4 
miljarder redan nästa år. Merparten kom-
mer att går direkt till universiteten som en 
ökning av basanslagen.

Det är en välkommen förstärkning, den 
ökar universitetens handlingsfrihet och den ger bättre balans 
i systemet. För Linköpings universitets del innebär det bland 
annat att vi kommer att kunna fortsätta utveckla våra upp-
märksammade satsningar på professorskontrakt och på unga 
särskilt lovande forskare. Vi kommer också att gå vidare för att 
utveckla nya former för attraktiva mellantjänster.    

vI vet ännU Inte vad satsningen innebär i kronor för LiU. 
Besked kommer först i den forskningspolitiska propositionen. 
Men vi välkomnar att man tydligt har markerat att de nya 
resurserna ska fördelas efter prestation och kvalitet.  Det ger 
LiU väsentligt bättre förutsättningar än en traditionell procen-
tuell uppräkning som i praktiken främst premierar universi-
tetens ålder.

Regeringen har också vikt betydande belopp för strate-
giska satsningar inom medicin, teknik och klimatområdet, 
resurser som universiteten kommer att få söka om i särskild 
ordning. Det är områden som ligger väl till för LiU.

förstärknIngen av forsknIngen är glädjande, tyvärr hän-
der det inte samma sak när det gäller grundutbildningen. Där 
råder snarast stiltje. Och det är bekymmersamt. Vi har haft 
en långvarig urholkning av anslagen som de senaste årens 
justeringar av prislapparna endast marginellt påverkat. I ett 
internationellt perspektiv halkar vi efter. 

För samhällets långsiktiga välfärd och tillväxt är välutbil-
dade, kritiskt tänkande och internationellt konkurrenskraftiga 
studenter vår viktigaste uppgift. Vill vi att Sverige ska kunna 
leverera internationell toppklass inom både forskning och 
utbildning är det angeläget att grundutbildningen får en kva-
litetssatsning av minst samma dimensioner som den forsk-
ningssatsning som nu sker.

för övrIgt noterar jag att LiU även i år har gått till final 
i kampen om utmärkelsen framstående utbildningsmiljö. 
Denna gång är det forskarskolan Forum Scientium som är en 
av tre finalister. 

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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text gUnIlla pravItz

Fredrik Nyström, professor i endokrinologi 
på Institutionen för medicin och hälsa, 
forskar om fett och ämnesomsättning. 
Uppmärksammad för sin snabbmatstudie 
som för övrigt BBC nu upprepar för en kom-
mande dokumentär.

1) – Ståhej? Jo, för att det inte finns några 
bra vetenskapliga studier kring kostföränd-
ringar. De epidemiologiska studier som görs 
ger bara hypoteser och lämnar fältet fritt 
för gissningstävlan. Det är som att jämföra 
hälsan hos öldrickare med en grupp som 
dricker rödvin – utan att ta hänsyn till  annat 
beteende hos respektive grupp som kan på-
verka resultatet. 

– Jag tror också att vår tid intresserar sig 
så mycket för mat för att vi har råd att välja 
– och välja bort. Mat har blivit en social-
gruppsmarkör. Vårt samhälle är också utse-
endefixerat, det är modernt att vara mager 
och slanka människor måste tänka mycket 
på vad de äter och ofta räkna kalorier.

2)– Kostrekommendationerna saknar oftast 
fast vetenskaplig grund när det gäller effekt 

på hjärtkärlsjukdom. Det stora problemet 
är att vi till exempel inte vet vilken kost som 
både påverkar blodfetterna och ökar risken 
för kardiovaskulära sjukdomar. 

– Ta råden att undvika fett till varje pris; 
min egen snabbmatstudie visade att de som 
åt mest mättat fett fick den största förbätt-
ringen av nyttigt kolesterol. 

– Och en av de största koststudierna som 
gjordes i USA på 50 000 kvinnor visade att 
ett minskat fettintag inte alls minskade ris-

ken för hjärtkärlsjukdom eller cancer, trots 
att den pågick i hela 8 år och trots att man 
också kombinerade detta med ett ökat intag 
av grönsaker.

– Allt fler koststudier visar nu på resultat 
som går tvärt emot de rekommendationer 
som gällt. Särskilt propagandan för kolhyd-
ratrik kost är mycket märklig. Kolhydrater är 
det enda näringsämne vi kan överleva utan. 
Dessutom är det just kolhydrater som ger 
snabba svängningar i blodsockret och som 
kräver insulin för att tas upp i flera celltyper. 
Alla kolhydrater omvandlas till glukos. Så 
inte blir det bättre om detta går »långsamt« 
– de är lika många för det! 

3) – Det är inte så svårt att förstå varför 
människor inte särskilt ofta kan ändra på 
sina vanor. Vi uppfattar helt enkelt viss mat 
som god!

4) – Min lunchlåda, den består av kaffe. Och 
salta jordnötter, ett och ett halvt hekto un-
gefär. Det äter jag varje dag, det är helt okej. 
Och så spar det tid, man kan äta framför 
datorn.

Gott om recept i yvig kostdebatt
  Hälsa 

 

  kost

Elisabeth Forsum, professor i näringsfysio-
logi på Institutionen för klinisk och experi-
mentell medicin.

1) – Ståhejet beror kanske delvis på att allt 
fler människor har lagt på sig så mycket att 
de faktiskt känner sig lite ohälsosamma? 
Fetman har ökat markant och vi har också 
nåtts av allt mer information om ohälsosam-
ma livsstilar. Vi vill inte vara rädda för att det 
vi tycker är gott äta ska vara farligt.

– Det är också så mycket vi inte vet, till 
exempel hur fetma etableras och biologin 
runt det.

2) – Tittar man noga på kostrekommenda-
tionerna så har de egentligen inte ändrats så 

mycket sedan 70-talet, det är en myt. I allt 
väsentligt är kostråden desamma och de hål-
ler rätt bra. Vill man veta vad som bra kost är 
livsmedelsverkets hemsida bra att gå till. Men 
det är viktigt att vara medveten om att kost-
råden riktar sig till hela befolkningen och är 
tänkta att gälla för friska och vid viktstabilitet.

– Den som vill gå ned i vikt, måste tänka 
på energibalansen. Det räcker inte med att 
bara röra sig mer. Det låter lite tråkigt, men 
livet är inte alltid roligt …

3) – Vi har numera ständigt god mat inom 
räckhåll och många klarar inte av att han-
tera det. Man kan verkligen undra över att vi 
har så svårt att ändra våra beteenden. Det är 
väl rimligt att tro att det så länge varit ända-

målsenligt för oss att ta vara på all energi vi 
kan stoppa i oss.

4) Lunchlåda har jag sällan, det brukar bli 
dagens rätt på sjukhusrestaurangen.

Fredrik Nyström

 1. Varför detta ståhej kring vår mat?  3. Varför har vi så svårt att äta »rätt«? 
 2. Vad ska vi äta?    4. Vad stoppar du själv i din lunchlåda? 

»Socialstyrelsen vill att vi äter 6-8 skivor 
bröd om dagen«.

Året är 1976. Sällan har väl en reklam-
kampanj blivit så häcklad och människor 
så förbannade! Bakom stod Brödinstitutet, 
bagerinäringens PR-organ, som påpassligt 
uppmärksammat att Socialstyrelsens ex-
perter oroade sig för att svenska folket åt allt 
mindre bröd.

Sedan dess tycks vi ha vant oss.
Myndigheter, industrier, reklamfolk, 

massmedia, hälsoexperter, läkare och fors-
kare översköljer oss med råd och informa-
tion om vad vi ska äta – och inte äta. Och 
varje gång kvällstidningarnas löpsedlar 
basunerar ut nya rön om farligheter eller 
nya, än nyttigare dieter går lösnummer-
försäljningen mot all time high.

Varför detta skenande ståhej kring vår 
mat? Vad ska vi äta? Och varför har vi så 
svårt att äta »rätt«?

LiU magasin beslöt skicka frågorna vi-

dare till tre LiU-forskare och en i debatten 
ovanligt engagerad forskningsingenjör. Vi 
passade också på att fråga vad de själva stop-
par i sin lunchlåda …

»Kostråden håller rätt bra«

»Alltfler koststudier på tvärs med tidigare rekommendationer«

Elisabeth Forsum
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text lennart falklöf 

foto peter karlsson, peter modIn

Motion gör vardagen lättare 
Linköpings största träningsanläggning ligger på Campus Valla. Campushallen är inte 
bara för studenter, utan vänder sig till alla – unga och äldre, vardagsmotionärer och 
de som är mer hårdsatsande.

Johan Hedbrant, forskningsingenjör på 
Institutionen för ekonomisk och industriell 
utveckling. Aktiv lekman i debatten kring 
kostråd och som skrivit många artiklar om 
»fetmaparadoxen«, bland annat i Läkar
tidningen.

1) – Grunden till god hälsa ligger i det vi 
äter. Detta kan vi påverka själva och det ökar 
intresset för hälsofrågan. Diskussionerna 
idag tror jag beror på felaktiga kostrekom-
mendationer, jag tror att det är de fettsnåla 
kostråden som ökat övervikten. När nyckel-
hålsmärkningen kom 1989 gjorde statisti-
ken över övervikten en knyck uppåt.

2) – Enklast är att följa Nordic Nutrition 
Recommendations 2004, men själv tänker 
jag i princip tvärtom. Överst på NNRs lista 
står spannmålsprodukter. Men det är den 
livsmedelsgrupp som ökat mest sedan nyckel-
hålsmärket, inte socker eller fett. Så spann-
målsprodukter äter jag alltså mindre av. 

– NNR föreslår 30 procent fett med 
hänvisning till en text som inte alls hand-
lar om detta. Alltså ökar jag mitt fettintag. 
Dessutom menar NNR att det inte finns 
någon skillnad mellan industriella transfet-
ter och de naturliga transfetter som finns i 
mejeriprodukter. Men bakom deras referens 
står en margarinproducent, därför ökar jag 
tryggt intaget av feta mejeriprodukter och 

skippar helt margarin, majsolja, micropop-
corn, pulversåser. Och så vidare.

3) – Kroppen är gjord av proteiner och fetter. 
Den styr oss därför hårt att äta tillräckligt av 
detta. Försöker vi äta fettsnålt kommer krop-
pen efter något år att vilja äta fler kalorier. 
Enligt statistiken har vi minskat fettintaget i 
procent, men i absoluta tal ligger det nästan 
kusligt konstant runt 120 gram per dag. 

– Kolhydrater är främst energi. Överskot-
tet lagras som fett via lagringshormonet 
insulin, där mängden insulin som frisätts 
beror av hur mycket kolhydrater vi väljer att 
äta. Energiintaget är därför lättare att styra 
via kolhydrater än via fetter.

4) Jag äter sällan lunch. Mindre kolhydrater 
ger jämnare blodsocker och man slipper 
att ständigt bli sugen eller tänka på mat. 
Däremot äter jag rejält på kvällen, många 
skulle nog benämna maten som nån sorts 
stenålderskost – alltså kött, fisk, fågel och 
grönsaker. Men jag håller det inte strikt.

Hälsa 

 

  motion

Malin Fagerås Böttcher forskar bland annat 
om omega 3fetter och hälsoeffekter vid 
Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin.

1) – Intresset för mat beror nog på att vi inte 
kan vara utan den. Med alla valmöjligheter 
som finns idag har mat blivit status. För 
många är det både viktigt och känsligt. Det 
var enklare förr, då fick man stoppa i sig det 
som fanns tillgängligt. 

– Den industrialiserade maten är en an-
nan orsak till uppmärksamheten. Från bör-
jan fanns ett gott syfte: maten beha≈ndlades 
med tillsatser för att bli billigare, mer 
hållbar och transportabel. Med vår tids 
 hälsoaspekter på maten har det gjorts upp-
täckter kring livsmedelshanteringen som 
snabbt blåses upp och oroar.

– Vi forskare skulle väl inte gå ut offent-

ligt med våra första rapporter, resultaten kan 
vara lite osäkra eller gälla en speciell grupp 
individer i ett speciellt sammanhang. Media 
och allmänhet vill ha klara besked och gör 
alltid svartvita tolkningar direkt. Det blir en 
massa onödiga larm.

2) – Generellt räcker det med sunt förnuft 
när det gäller vår mat. Varierat, rena råvaror 
och fisk minst två dagar i veckan. Så lite 
förfabricerat och färdigkryddat som möjligt. 
Vi måste lära oss att lägga tid på att göra vår 
mat optimalt nyttig. 

3) – Fel kost får oss sällan att må tillräckligt 
dåligt för att vi spontant ska ändra beteen-
den. Vi är genetiskt drivna att äta mat när 
det finns. Och socker har en fysiologisk 
effekt på vårt belöningssystem. Vi blir 
gladare och det verkar smärtlindrande; 

därför får till exempel nyfödda socker när 
man gör hälsticken. Men ju mer socker vi 
äter, desto mer behövs för att uppnå effekt. 
Det blir en ond cirkel.

4) – Jag är rätt duktig på lunchlådor, efter-
som jag är noga med maten och själv lagar 
från grunden.
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 1. Varför detta ståhej kring vår mat?  3. Varför har vi så svårt att äta »rätt«? 
 2. Vad ska vi äta?    4. Vad stoppar du själv i din lunchlåda? 

»Ät varierat, med rena råvaror och mer fisk«

»Fettsnålt har lett till övervikt«

Malin Fagerås Böttcher

Johan Hedbrant

Ur högtalarna dunkar musiken rytmiskt 
medan en grupp motionärer värmer upp på 
ett gympapass. I gymmet lyfter studenter 
skrot och på andra håll i huset pågår spin-
ning, badminton, utbildning av nya ledare 
och mycket annat.

Det är en vanlig fredag i Campushallen. 
Med sina 10 000 kvadratmeter är det den 
största träningsanläggningen i Linköping.

– Vi har ungefär 4000 som tränar här. 
Mest studenter, men vi vill också gärna att 
vanliga Linköpingsbor ska hitta hit, säger 

verksamhetschefen Annica Skog.
Campushallen har funnits sedan början 

av 2000-talet. För ett par år sedan byggdes 
den till med ett stort gym. Och sedan ifjol 
finns också en friidrottshall.

För verksamheten står Linköpings Stu-
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Annica Skog och Fredrik Wandus vill få fler att börja träna.  »Våra värsta 
konkurrenter är inte andra anläggningar, utan videobutiken, Systemet och allt 
annat som gör att människor väljer bort att röra på sig«, säger Annica Skog.

denters IF (LSIF). Sju anställda och ett drygt 
hundratal ledare arbetar för att få fler att 
upptäcka lusten och glädjen i att röra på sig.

– Lagom träning och bra kost är ett 
sätt att investera i sin framtid, säger hälso-
utvecklaren Anna Tanttinen. Livskvalitén 
blir bättre, vardagen lättare. Man blir en pig-
gare mamma och en bättre pappa.

Träning är också ett sätt att ta itu med 
stress, ont i huvudet och ryggbesvär.

– Det finns en utbredd trötthet idag, som 
jag ser som ett allvarligare bekymmer än 
överviktsproblemen, inflikar Annica Skog.

Fredrik Wandus, nybliven ordförande i 
LSIF, håller med.

– Det handlar om hela livsstilen. Många 
sitter flera timmar vid datorn eller ligger 
framför tv:n och blippar med fjärrkontrol-
len. Det är en tickande folkhälsobomb. Det 
är viktigt att få igång fler.

nU strömmar också alltfler till Campus-
hallen. Inför hösten har man bl.a. nästan 
tredubblat försäljningen av de guldkort, 
som ger fri tillgång till gymmet och alla trä-
ningspass under ett år. 

Populäraste passen just nu är s.k. Les 
Mills-program – en typ av träningspass som 
ser exakt lika ut över hela världen. Body-
pump, bodycombat och bodyjam är de vari-
anter som finns i Campushallen.

– Det är lite som McDonalds, man vet 
vad man får, säger Annica Skog. Vi kör tio 
pass med bodypump i veckan och då är det 
är alltid fullt, oavsett när på dagen de ligger.

– Afrikansk dans, eller afro power dance 
som vi kallar det, är också grymt populärt!

Det välutrustade gymmet lockar också 
många.

Floppar då, vilka sådana har ni haft?
– Vi testar hela tiden nya idéer. Och visst 

händer det att saker floppar, ibland tyvärr så-
dant som vi väldigt gärna vill kunna erbjuda, 
berättar Annica Skog. Vi började exempelvis 
med ett pass som var skräddarsytt för lite 
äldre personer som tränar sällan och som har 
dåligt med tid och motivation. Först kallade vi 
det seniorjympa, men fick skäll för det, sedan 
lättjympa och slutligen funktionell jympa. 
Men det har varit svårt att locka deltagare.

de brottas hela tiden 
med frågan hur man 
kan få fler att börja röra 
på sig.

– Att träna är delvis 
något som kommer med 
modersmjölken. Om 
föräldrarna rör på sig blir 
det också naturligt för 
barnen att göra det, säger 
Fredrik Wandus.

– Men en del får inte 
detta stöd. Det är därför 
skolidrotten är så viktig. 
Samtidigt minskar den 
i tid.

Ambitionen är att 
utveckla Campushallen 
till ett ställe där alla kän-
ner sig välkomna och kan 
träna på sina egna villkor. 
Unga och äldre, vardags-
motionärer och de som är 
mer hårdsatsande – allt i 

en skön blandning.
– Verksamheten ska präglas av sundhet 

och prestigelöshet snarare än att det är flärd-
fullt och flott, säger Annica Skog.

För att utveckla verksamheten håller hon 
förstås koll på vad andra i friskvårdsbran-
schen gör.

– Jag tycker att vi ligger långt framme. 
Men, som jag brukar säga, det är egentligen 
inte andra anläggningar som är våra största 
konkurrenter. Det är i stället videobutiken, 
Systemet och allt annat som gör att männis-
kor väljer bort att röra på sig. 

Fyra av tio vuxna svenskar rör för lite 
på sig, enligt Folkhälsoinstitutets siff-
ror.  Svenskar är riktiga soffpotatisar 
jämfört med flertalet andra européer.

Sedan 2004 undersöker Folkhälso-
institutet svenska folkets levnadsvanor. 
Bland annat är man intresserad av att 
veta hur mycket vi motionerar eller äg-
nar oss åt andra fysiska aktiviteter.

Folkhälsoenkäterna visar att andelen 
svenskar som är måttligt fysiskt aktiva 
minst en halvtimme per dag långsamt 
minskar, såväl bland män som kvinnor. 
Ungefär fyra av tio vuxna når inte upp 
till den nivån. Och då är man ändå re-
lativt generös med vad som innefattas i 
måttlig fysisk aktivitet.

En halvtimme per dag är också den 
svenska rekommendationen för att vi 
ska må bra och bland annat minska 
risken för hjärt-kärlsjukdomar. En rask 
promenad eller en cykeltur till jobbet 
räcker långt. Men också trädgårdsarbe-
te och andra sysslor som gör att vi höjer 
pulsen en aning och blir lite varma.

vId eUropeIska jämförelser tillhör 
svenskar dem som rör minst på sig. I 
EU-kommissionens senaste kartlägg-
ning av levnadsförhållanden i EU-län-
der, med data från 2005, angav endast 
20 procent av svenskarna att de ägnat 
sig åt måttliga fysiska aktiviteter (exkl 
promenader) minst fyra dagar under 
den senaste veckan. För samtliga EU-
länder låg genomsnittet på 33 procent.

Och klyftan växer. När samma frå-
ga ställdes tre år tidigare så låg Sverige 
på 25 procent medan EU-genomsnittet 
var 31 procent.

I undersökningen från 2005 
svarade nästan hälften (48 procent) 
av svenskarna att de över huvud ta-
get inte motionerat eller ägnat sig åt 
måttligt fysiska aktiviteter under den 
gångna veckan. Motsvarande siffra för 
EU-genomsnittet var 41 procent. 28 
procent av svenskarna angav att de var 
stillasittande mer än åtta timmar om 
dagen, medan EU-genomsnittet låg på 
21 procent. 

trenden tycks alltså vara att svens-
ken långsamt går mot en alltmer stilla-
sittande livsstil. 

Men samtidigt är bilden inte enty-
dig. Statistiska centralbyrån har i sina 
undersökningar av levnadsförhållan-
den, ULF, bland annat följt svenskars 
motionsvanor från början av 1980-
talet. De visar en markant ökning av 
andelen vuxna svenskar som motione-
rar regelbundet, en eller två gånger i 
veckan, inte minst bland kvinnor. 

I 2004/05 års undersökning mo-
tionerade 66 procent av kvinnorna och 
61 procent av männen minst en gång i 
veckan, vilket kan jämföras med 43 res-
pektive 47 procent vid 80-talets början. 

Såväl Folkhälsoinstitutets som Sta-
tistiska centralbyråns undersökningar 
visar också att motionsvanor delvis är 
en klassfråga. Tjänstemän motionerar 
mer regelbundet och ägnar sig åt fy-
siska aktiviteter mer än arbetare.

även om andelen vUxna som motio-
nerar regelbundet har ökat, så har den 
totala energiförbrukningen genom 
fysisk aktivitet minskat i befolkningen 
jämfört med tidigare årtionden. Den 
bedömningen gör Folkhälsoinstitutet i 
rapporten Fysisk hälsa och folkhälsa. 

Så trots fler motionspass rör vi oss 
allt mindre i vardagen. Vi har mer 
stilla sittande arbeten, åker oftare bil 
och tillbringar betydligt mer tid fram-
för datorn och tv:n.

lennart falklöf

källor

• Folkhälsoinstitutet: Folkhälso-
enkäten 2007 och rapporten »Fysisk 
hälsa och folkhälsa«  (www.fhi.se).
• EU-kommissionen: Health and 
food. Special Eurobarometer, 2006. 
(http//ec.europa.eu/health/ph_publi-
cation/eb_food_en.pdf)
• Statistiska Centralbyrån: Artikeln 
»Arbetets krav påverkar motionsva-
norna« i tidskriften Välfärd nr 3-2007 
(kan laddas ner från /www.scb.se/
templates/pressinfo____214643.asp)

Svensken rör sig allt mindre

Vad tränar du helst?

Anna Tanttinen, hälsoutveck-
lare och gruppträningsansvarig 
på Campushallen. 
– Jag leder 5-8 pass i veckan, till 
exempel i core, bodypump och 
poweryoga. När jag någon gång 
tränar på egen hand blir det 
nog gymmet.  Men allra roligast är poweryoga!

Fredrik Wandus, ordförande i 
LSIF. Idrottslärare för piloter, 
elitidrottstränare och fystestare.
– Jag kör något pass varje dag. 
Mest blir det löpning, spänst 
och snabbhet. Jag är gammal 
sprinter och friidrott är fortfarande min grej!

Annica Skog, verksamhetschef 
på Campushallen.
– Jag är mer den långsamma 
och uthålliga typen. Jag har alltid 
sprungit i skogen och åkt skidor. 
Men mest har det ändå handlat 
om hästar för min del. Jag köpte första hästen 
som 18-åring och har nu två tävlingshästar som 
kräver mycket skötsel. Det ger träning i sig.

– Ridningen är nog det som är allra roligast.

»Svenskens alltmer stillasittande livsstil 
är en tickande folkhälsobomb. Det är 
viktigt att få igång fler.«
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Tankarna far runt i huvudet och du vrider 
dig än en gång i sängen. Du är alldeles klar-
vaken, trots att timmen är sen och du för 
länge sedan borde ha somnat.

Känns det igen? Så ser det ut för alltfler 
svenskar.

Var fjärde vuxen svensk har problem 
med sömnen, och för ungefär hälften av 
dessa är problemen så stora att de hamnar i 
en nedåtgående spiral av sömnbrist, trötthet, 
nedstämdhet och fortsatta sömnstörningar.

– Störd sömn har blivit ett växande pro-
blem, konstaterar Ulla Edéll Gustafsson, 
sjuksköterska och sömnforskare vid Linkö-
pings universitet.

Faktum är att svenskar tillhör dem som 
sover sämst i Europa. Bara grannlandet 
Finland visar upp liknande siffror vid euro-
peiska jämförelser.

samtIdIgt är sömnen livsnödvändig och en 
förutsättning för att vi ska kunna återhämta 
oss. 

– Vi behöver den för att få ny energi och 
för att upprätthålla vår kognitiva, mentala och 
fysiska hälsa, säger Ulla Edéll Gustafsson.

Hur mycket sömn vi behöver varierar 
dock avsevärt.

– Vi brukar rekommendera minst 6,5 
timmar för vuxna, men sömnbehovet är 
mycket individuellt. En del klarar sig med 
mindre, andra behöver betydligt mer. Kvin-
nor sover vanligen något längre än män. Det 
avgörande är att man känner sig utvilad när 
man vaknar på morgonen.

– Sedan spelar det inte så stor roll om 
man vid enstaka tillfällen sover för lite, efter-
som den tillfälliga sömnbristen är ganska lätt 
att återhämta, säger Ulla Edéll Gustafsson.

Nattsömnen spelar alltså en avgörande 

roll i människans biologiska rytm. Men även 
en tupplur på eftermiddagen kan göra gott. 

– Men inte för länge, det räcker med 
tio-tjugo minuter. Det är de första tio minu-
terna som är viktigast. Om man sover en 
timme eller mer slätar man ut dygnet och 
får ofta svårare att somna på kvällen. 

stress och udda arbetstider – men också 
smärta – är vanliga orsaker till störd sömn. 
Man får svårare att somna, vaknar flera 
gånger under natten (ibland under så kort 
tid att man inte minns det efteråt) och får 
mindre av den viktiga djupsömnen.

Och sömnstörningar slår på hälsan.
– De ökar påtagligt risken att drabbas av 

hjärtinfarkt, men också för diabetes, förhöjt 
blodtryck, rubbningar i ämnesomsättningen  
och nedstämdhet. 

För att inte fastna i onda cirklar är det 
viktigt att man försöker gå ner i varv innan 
det är dags att lägga sig på kvällen.

– Vi behöver ha en lugn och avkopplande 
stund innan vi ska sova. Man kan gärna ha 
lite ritualer för sig, ungefär som godnatt-
sagan man läser för barnen när de är små. 
Som vuxen kanske det handlar om att lyssna 
på musik, lösa korsord, läsa en bok eller 
något annat som gör att man släpper tankar 
och oro inför morgondagen. Det viktiga är 
att inte ta med sig stressen in i sömnen.

Kost och sömn hänger också ihop.
– Det har stor betydelse vad och hur 

mycket vi äter och dricker sent på kvällen. 
Alkohol och kaffe gör att vi sover sämre. Vi 
bör dessutom undvika stora måltider strax 
före läggdags, men inte heller gå och lägga 
oss hungriga, säger Ulla Edéll Gustafsson. 

– Dessutom är det bra för sömnen att 
vara fysiskt aktiv under dagen.

En del personer är känsliga för ljud.
– Det kan göra att de vaknar flera gånger 

om natten, ibland utan att de är medvetna 
om det efteråt. Däremot känner de av trött-
heten. För dem kan öronproppar vara till 
hjälp.

I den forsknIng hon själv varit engagerad 
i har man framför allt följt människor som 
har eller har haft kontakt med sjukvården. 
Just nu avslutas en stor multicenterstudie 
med patienter som har hjärtproblem.

– I denna grupp kan vi konstatera en 
hög frekvens av störd sömn, säger Ulla Edéll 
Gustafsson.

Detsamma gäller i flera andra patient-
grupper som följts upp: intensivvårds-
patienter, människor som genomgår 
dialysbehandling, personer med förstorad 
prostata m fl.

– Många får en påtagligt störd sömn. 
Studien av personer med prostataproblem 

text lennart falklöf 

foto vIbeke matHIesen

visar också att makar och sam-
bor drabbas, delvis för att deras 
respektive springer på toaletten 
om nätterna, men kanske mer på 
grund av oro.

Från läkemedelsindustrin pro-
pageras ofta för sömntabletter som 
hjälp när mn har svårt att sova.

– Vi är mer restriktiva. 
Sömn tabletter gör att den djupare 
sömnen förändras, så att man får 
en mer ytlig sömn. Det blir ingen 
bra sömnkvalitet. Och har man 
en gång börjat med sömntablet-
ter, så är det svårt att sluta. Då är 
information och råd om sömnen 
vanligtvis ett bättre alternativ.

tIll sIst – hur har sömnforska-
ren det själv med sömnen?

– Jag får erkänna att jag inte 
alltid sover gott när det är mycket 
omkring mig. Men jag vet ganska 
bra vad jag ska göra när det hän-
der. Jag ligger inte kvar i sängen 
och vrider mig utan går upp och 
läser. Då brukar sömnen komma. 
säger Ulla Edéll Gustafsson.

Stress stör sömnen
Stress och oro inför morgondagen förstör sömnen för alltfler svenskar. 
Genom att varva ner på kvällen kan onda cirklar brytas.

Hälsa 

 

  sömn

Svenskar sover sämst i Europa. Var fjärde vuxen svensk har problem med sömnen. Av dessa hamnar ungefär hälften i en ond cirkel av trötthet, nedstämdhet och sömnstörningar.

Så sover du bättre
• Varva ner innan du lägger dig, gärna med återkommande 
rutiner – lös korsord, läs en bok, lyssna till musik.
• Var försiktig med alkohol, kaffe och stora måltider sent. 
Men lägg dig inte heller hungrig.
• Att motionera är bra – men inte strax före läggdags.
• Ha det svalt, tyst och mörkt i sovrummet.
• Försök att ha regelbundna tider, även vid helger och andra 
ledigheter.
• Lyssna till din biologiska klocka när den signalerar att 
»sömntåget« kommer på kvällen. 
• Använd sängen bara för sömn och sex. Ingen TV i sovrum-
met, då är du i sängen för länge.  
• Ligg inte och snurra i sängen om sömnen inte vill komma, 
utan gå upp efter 15-20 minuter och gör något som avleder 
tankarna.
• Var noga med sängen i sig. En säng som gör att du sover 
bättre är mycket värd.

– Vi behöver en lugn och avkopplande stund innan vi 
ska sova, säger sömnforskaren Ulla Edéll Gustafsson.

Det finns många knep för att varva ner 
innan det är dags att sova. Öronprop-

parna håller störande ljud borta.
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Johannelund i Linköping är en tidstypisk 
stadsdel från 1960-talet, byggd för att möta 
behovet av bostäder till de nyanställda på ett 
växande Saab. Mitt i centrum ligger vård-
centralen. 

Förutom den vanliga vården kan be-
sökarna här få ett snabbt besked om sina 
levnadsvanor med fokus på alkoholbruk och 
motion. Som en biktstol – men med en da-
tor som präst – står en »IT-kiosk« uppställd, 
allt anonymt för den som så vill.

– Syftet är att få alla att tänka till över sin 
livsstil, säger Marie Sköld, kurator på vård-
centralen.  

Att livsstilen påverkar hälsan, det för-
nekar nog ingen idag. Rökning, drickande, 
onyttig mat, brist på fysisk aktivitet och 
stress är några av de faktorer vi förknippar 
med dålig hälsa. De flesta känner till det, 
men många gör ändå inget åt det. Omgiv-
ningen vill inte lägga sig i, och det är inte 
alltid sjukvården vill det heller.

Framförallt är det alkoholvanorna som 
det kan upplevas som pinsamt att rota i. Ett 
par olika studier vid Linköpings universitet 
har visat att både läkare och sjuksköterskor 
i primärvården tvekar att ta upp sådana frå-
gor med patienter.

sedan ett par år genomför forskare inom 
området socialmedicin och folkhälso-
vetenskap ett världsunikt försök på besökare 

vid några vårdcentraler i Östergötland. De 
inbjuds att berätta om sina alkohol- och 
 motionsvanor – men bara för en dator.

– Vi vill att folk av egen kraft ska vilja 
ändra sitt beteende, säger Siw Carlfjord, bli-
vande doktorand som nu skrivit den första 
vetenskapliga artikeln om studien.

»IT-kiosken« rymmer en dator med 
pekskärm och en skrivare. När man star-
tar får man upp ett formulär med frågor 
om alkohol och ett om fysisk aktivitet. 
När frågorna besvarats kommer en snabb 
återkoppling från datorn som automatiskt 
skriver ut ett par sidor med kommentarer. 
Man får besked om hur man ligger på en 
riskskala, och råd om hur man kan lägga 
om sina vanor.

Under ett och ett halvt år har omkring 
4000 besökare på de nio vårdcentralerna 
gjort testet. 726 personer har tackat ja till 
att ställa upp på en uppföljande enkät. De 
övriga har förblivit anonyma.

Urvalet ska vara så slumpmässigt som 
möjligt.

– Vi började med att erbjuda testet till alla 
vi tog blodtryck på. Nu är det fritt fram för alla 
som vill. Det är viktigt att folk inte känner sig 
utpekade, säger Marie Sköld i Johannelund.

Som kurator är hon van att ta upp livs-
stilsfrågor i sina samtal med patienter men 
så är det inte för de andra personalgrupper-
na. Studien visar att de flesta i personalen 

text åke Hjelm

Test av livsstilen
ger tankeställare
Hur mycket dricker du en vanlig vecka? Blir du svettig eller 
andfådd annat än när du springer till bussen? På några vård
centraler i Östergötland kan man berätta om sina levnads
vanor anonymt för en dator. De flesta tar fasta på råden de får.

Hälsa 

 

  levnadsvanor

Liten eller stor risk? Livsstilstestet ger besked.

har varit positivt inställda men ibland haft 
svårt att driva på patienter.

av dem som gjort testet och svarat på 
enkäten uppger de flesta att de läst de råd 
de fick och lagt dem på minnet. Många har 
också diskuterat dem med familj och vän-
ner.

Bland Marie Skölds patienter finns några 
som själva kontaktat beroendekliniken när 
det fått veta att deras drickande legat i risk-
zonen.

– Bara att ställas inför de här frågorna kan 
vara en bra början till bättre levnads vanor, 
säger professor Preben Bendtsen, som leder 
forskningen om livsstilsintervention. 

Studenter som dricker mycket alkohol un-
derskattar sin konsumtion i förhållande till 
andras. De upplever också mycket mer ne-
gativa konsekvenser av sitt drickande än de 
mer måttliga studenterna, visar en studie 
av hälsoekonom Agneta Andersson.

Alla studenter på tredje terminen vid 
samtliga LiU-program ombads att besvara 
en elektronisk enkät. Under ett halvår följ-
des enkäten upp två gånger.

Det visade sig också att manliga stu-
denter dricker i genomsnitt dubbelt så 
mycket som kvinnliga. Men vid en fylla 
uppnår båda könen i genomsnitt omkring 

en promille 
alkohol i blo-
det, uträknat 
efter deras 
egna uppgif-
ter om kon-
sumtion och 
kroppsvikt.

Under pro-
jektets gång 
har studenter-
nas alkohol-
konsumtion i 
allmänhet gått nedåt.

Alla gravida kvinnor som besökte Kvinno-
hälsan i Linköping under ett år fick alko-
holrådgivning enligt en ny modell. Bland 
annat sattes rådgivningen in tidigare un-
der graviditeten.

De omkring 2 000 som sedan födde 
friska barn besvarade en enkät om sina 
alkoholvanor under graviditeten och vad 
de tyckte om de råd de fick. De var i all-
mänhet positiva till råden, men en grupp 
på sex procent fortsatte ändå att dricka 

alkohol under graviditeten.
– Det var inte råden från barnmorskan 

som betydde mest, utan den uppmärksam-
het som frågan om alkohol och graviditet 
fått i medierna, säger doktorand Marika 
Holmqvist.

– Vi slår dock hål på myten att många 
gravida kvinnor dricker alkohol. Sex pro-
cent var betydligt mindre än i tidigare 
studier, och de dricker dessutom ganska 
måttligt, säger professor Preben Bendtsen.

Studenter har dålig koll 

Myt om gravidas drickande
Kurator Marie Sköld och hälsopedagog Karolina Krus.

Anonym koll av alkoholkonsumtion och motionsvanor.

Preben Bendtsen vill få människor att 
fundera över sina levnadsvanor. 
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Manliga och kvinnliga studenter 
har lika hög promille alkohol i 

blodet vid en fylla.
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Stefan Thor får 
medicinpris
Stefan Thor, profes-
sor i utvecklings-
biologi, är årets 
mottagare av Eric K 
Fernströms pris till 
yngre, särskilt lovan-
de och framgångs-
rika forskare. 

Med bananflugan 
som modellsystem 
studerar Stefan Thor 
och hans forskargrupp hur nervsystemet 
bildas under embryonalutvecklingen. Bland 
annat har man kunnat visa att bildningen 
av en viss nervcell inte styrs av en enda unik 
regleringsgen, utan av kombinationer av re-
gulatorer som arbetar i samklang.

»Studierna har väckt stor uppmärksam-
het och har i vissa fall blivit vägledande för 
att ta fram olika nervstamceller«, står det i 
prismotiveringen.

Stefan Thor är 43 år och uppväxt i Jämt-
land. Efter doktorsexamen i Umeå arbetade 
han i tio år som forskare i USA innan han 
2004 kom till LiU som professor.

Fernströmpriset tilldelas sex yngre 
forskare, en från varje medicinsk fakultet i 
landet. 

lInköpIngs UnIversItet 

 

  noterat

notiser

Peter Svensson, student på möbelsnick-
eriprogrammet vid Malmstens, har fått 
Ann Walls designstipendium på 100 000 
kronor. Hans väggskåp »Hennes« valdes 
ut bland tolv nominerade bidrag.

– Väldigt, väldigt kul. Det är ju sjukt 
mycket pengar, säger 30-årige Peter 
Svensson som nu börjat sista året av sin 
utbildning.

Skåpet har han ritat och byggt som ett 
projektarbete i utbildningen. Uppgiften 
var att göra ett vägghängt skåp i furu, ett 
ovanligt material inom möbelindustrin

– Det lockade mig att förnya och 
förädla materialet genom noggrant hant-
verk, säger han.

Stipendiet 
som instiftats 
för att »stärka 
formgivningens 
betydelse i sam-
hället« delades 
ut på Svenskt 
Tenn i Stock-
holm 16 sep-
tember. Pengarna 
ska användas för vidare förkovran.

– Det är lockande att göra en ordentlig 
resa i samband med examensarbetet, 
kanske till Japan, säger Peter Svensson.

Carl Malmsten Centrum för träteknik 
och design är en del av Linköpings uni-
versitet men har sina lokaler i Stockholm.

Stämningen var hög när de nya studen-
terna välkomnades med en Kalasmottag-
ning i och utanför Cloetta Center.

Årets stora dragplåster var Borlänge-
bandet Mando Diao, som var på gott spel-
humör och snabbt fick igång publiken. 

Men innan dess hade mycket hänt. 
Under eftermiddagens mässa kunde 
studenterna orientera sig om olika möj-
ligheter att sätta lite extra krydda på stu-
denttiden. Samtidigt fanns 
för första gången ett område 
utanför på parkerings-
platsen där den hungrige 
kunde pröva på student-
pubarnas olika specialite-
ter samtidigt som de tog 
en öl, lyssnade på musik 
eller snackade med 
kompisarna.

Under första delen av kvällens scen-
show varvades filmer och välkomsthäls-
ningar med smakprov från några av LiUs 
olika kultur föreningar. Störst ovationer 
fick de tre dansgrupperna Da Flow, Dek-
kadans och Busted när de i häftiga dan-
ser berättade om hur livet som student 
kan vara. 

Vid 9-tiden äntrade Mando Diao 
scenen och rockade loss. Efter en och en 
halv timmes spelning fortsatte festen 

med disco i korridorerna till långt 
in på natten.

Kalasstart för nya studenter

Fint fotopris 
till LiU-forskare
LiUforskaren Anders Persson får Lennart 
Nilsson Award för år 2008. Han belönas för 
sina tredimensionella bilder av människo-
kroppens inre, vilka bland annat kan använ-
das för virtuella obduktioner.

»Anders Persson kombinerar spjutspets-
teknik med pedagogiskt berättande och 
konstnärligt öga. Han synliggör kroppens 
inre med unik precision, så att bilderna kan 
förstås och tolkas av både lekmannen och 
experten«, heter det i juryn motivering.

Anders Persson är sedan 2002 förestån-
dare för CMIV, Centrum för medicinsk bild-

vetenskap och visualisering, vid Linköpings 
universitet. Här skapas överskådliga bilder 
genom att kombinera information från olika 
avbildningstekniker, till exempel magnet-
resonans, ultraljud och positronemissions-
tomografi. CMIVs teknik har bland annat 

gett rättsläkare helt nya möjligheter att 
utföra obduktioner virtuellt, mycket snab-
bare och enklare än vid konventionella 
obduktioner. 

Idag är 70 forskare och 30 doktorander 
knutna till CMIV.

Lennart 
Nilsson Award delas årligen 
ut för att hedra den legendariske svenske 
fotografen. Priset är på 100.000 kronor och 
är världens främsta utmärkelse inom veten-
skaplig och medicinsk fotografi. 

Uppskattade dansare vid i Kalasmottagningen.

Mando Diao 
på scenen.

Stefan Thor

Nystart för 
Nationernas Hus
Nu kan studenter bo i Nationernas Hus, 
mitt i centrala Linköping. 22 nya student-
lägenheter, ettor och tvåor, har byggts.

– Efterfrågan på lägenheterna har varit 
stor. De fylldes direkt trots att de är lite 
dyrare än många andra studentlägenheter. 
Men så är de också fina och modernt utrus-
tade med egna tvättmaskiner, fina duschar 
och minigym i källaren, berättar driftschef 
Magnus Lantto.

Samtidigt är verksamheten i huset i full 
gång. En ny nattklubb har öppnat, köket är 
ombyggt och nya konferensrum och läse-
platser för studenter som vill sitta nere på 
stan och plugga har tillkommit.

Lena Hovbrandt är nyanställd platschef 
på Nationernas Hus. Hon kommer från 
hotell- och restaurangbranschen och hoppas 
på att kunna bredda verksamheten i huset.

– Vi vill nå ut till alla externa Linkö-
pingsbor också, inte bara till studenterna. 
Utveckla det lite till ett aktivitetshus, vi har 
ju enorma ytor och ett fantastiskt läge mitt 
i stan med scener, restaurang, teknik och 
nattklubb.

– Kanske kan vi till exempel få igång 
matlagningskurser och vin-, ost- och 
chokladprovningar.

Malmstensstudent fick designpris

Prisat skåp

Bilden till vänster: 
Anders Persson har i likhet med  
Lennart Nilsson skapat bilder av 
människans inre, som synliggjort 
sådant som tidigare varit fördolt 
för ögat.  Nu får Linköpingsläkaren 
ta emot Lennart Nilson Award på 
100.000 kronor.

Bilden till höger: 
Obduktionsbild från CMIV.

Lars Hultman, professor i 
tunnfilmsfysik vid LiU, är 
en av sju svenska forskare 
som kvalat in i den absoluta 
Europatoppen och får ett 
forskningsbidrag i storleksord-
ningen 20 miljoner kronor.

Det är det europeiska 
forskningsrådet ERC som för 

första gången utlyst så kallade 
Advanced Grants. Inom fältet 
natur- och teknikvetenskap 
kom 997 ansökningar varav 
105 nu passerat nålsögat.

– Jag är glatt överraskad. 
Det här är nog det största som 
kan hända en europeisk fors-
kare, säger Lars Hultman.

LiU-fysiker i Europatopp

Lars Hultman
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text eva bergstedt

foto eva bergstedt

Byt jobb – må bättre
Fler skulle våga bryta upp när de inte trivs på jobbet. Det menar 
arbetslivsforskare på LiU.  Människor behöver känna att det de gör 
är viktigt och uppskattat och att de självständigt får lösa problem, 
lära nytt och utvecklas i sitt arbete.

Hälsa 

 

  arbetsliv

Att byta jobb kan vara en källa till hälsa.
– Människor blir ofta provocerade av att 

höra att de har valet att lämna ett jobb de 
inte trivs med. Men många som blivit upp-
sagda vittnar om att deras liv blivit bättre av 
det och att nya möjligheter öppnat sig, säger 
psykologen och arbetslivsforskaren Mats 
Liljegren.

I sin doktorsavhandling, som kom i vå-
ras, studerade han hälsa och beteenden vid 
större förändringar på arbetsplatsen. Han 
har ett förflutet inom företagshälsovården 
och fascinerades där av att människor reage-
rade så olika vid omorganisationer.

– En del tyckte det var obehagligt, blev 
stressade och hade konspiratoriska teorier, 
medan andra blev stimulerade av föränd-
ringarna. 

I avhandlingsarbetet följde han tusen an-
ställda vid dåvarande Arbetsmarknadsverket 
som gick igenom flera omorganisationer. 
Resultaten visar att de som är mest negativa 
till förändringen men ändå stannar kvar 
på jobbet mår sämst och har störst risk att 
drabbas av ohälsa. 

– De skulle må bättre av att byta arbets-
givare. Om de blir kvar finns risken att de 
förgäves kämpar emot en förändring som 
ändå sker. De skapar egna mål som inte 
överensstämmer med arbetsgivarens och 
riskerar till slut att bli sjuka.

men även om alla I teorIn har valet att 
lämna ett jobb de inte trivs med, så är det i 
praktiken inte enkelt, betonar Mats Lilje gren. 

– Det är ju lättare för en frisk, etnisk 

svensk utan barn och med akademisk ut-
bildning att byta jobb, än för den som har 
motsatta förhållanden.

Dessutom skulle rörligheten på den 
svenska arbetsmarknaden behöva stöttas 
aktivt av samhällssystem som verkar i den 
riktningen, som till exempel generösare vill-
kor för tjänstledighet.

Samtidigt, menar Mats Liljegren, så 
är det klarlagt både i hans forskning och i 
andra studier att de som vågar bryta upp, 

eller måste lämna ett jobb på grund av upp-
sägningar, ofta mår bra av förändringen.

– Rörlighet kan alltså i sig bidra till en 
bättre hälsa. De som tvingas till en föränd-
ring,  eller bestämmer sig för att våga sluta 
på ett jobb de inte trivs med, får helt enkelt 
en spark i ändan att förändra sitt liv. 

om man vänder på frågan – vad är det då 
som gör att människor trivs på sina arbeten 
och får dem att vilja vara kvar? Frågan går 
till Kerstin Ekberg som sitter några meter 
från Mats Liljegren i samma korridor. Hon 
är professor i arbetslivsinriktad rehabilite-
ring och har i många år arbetat med frågor 
som rör människors hälsa i arbetslivet.

Fokus har i vårt moderna samhälle flyt-
tats från fysiska arbetsvillkor till mer organi-
satoriska och psykosociala faktorer.

Att känna att man är viktig och respek-
terad, att man bidrar och gör något som 
uppskattas, är några av Kertin Ekbergs svar 
på frågan om vad som karaktäriserar ett gott 
arbete. 

– Detta är djupt mänskliga behov och 
grundläggande för att man ska trivas på arbe-
tet. Men oavsett vad vi jobbar med  – profes-
sor eller målare – behöver vi också ha egen 
kontroll över arbetet och kunna planera och 
lösa problem själva. Inte bara bli tillsagda vad 
vi ska göra. Det är också viktigt ur arbetsgiva-
rens perspektiv. Som enskilda måste vi våga 
lösa dagliga problem som uppstår.

Lärande och utveckling är också en 
grundstomme i om vi mår bra i våra jobb 
eller inte.

– Vi behöver känna att vi går vidare, det 
gäller för alla arbeten. Att vidga sitt kun-
nande och sin kompetens är ju en del av 
stimulansen.

I den bästa av världar skulle alltså våra 
arbetsplatser uppfylla dessa behov. Men så 
ser förstås verkligheten inte ut, även om 
man inte ska glömma att många trivs och 
mår bra på sina jobb. Kerstin Ekberg stäl-
ler två frågor utifrån det hon just sagt om 
villkoren för en bra arbetsplats:

– På vilket sätt utformas ledarskapet så 
att det understödjer medarbetarnas behov? 
Och på vilket sätt är organisationerna upp-
byggda för att stödja en utveckling i den 
riktningen?

Hon ger inga svar på de frågorna men 
påpekar att ju mer en organisation trim-
mas, desto mer prioriterar man bort att 
människor är människor. 

– Det handlar om en konflikt mellan 
kortsiktigt och långsiktigt tänkande. I en 
trimmad organisation får produktions målen 
en högre prioritet, medan till exempel tid 
för reflektion och informella diskussioner 
försvinner. Man bortser de mjukare värdena 
som främjar utveckling och lärande.

Den offentliga sektorn har sedan länge 
fler sjukskrivna är den privata. 

– Ett stort problem är att den offentliga 
sektorns strama ekonomi inbjuder just till 
att arbeta kortsiktigt. Följden blir lätt att vikti-
ga värden, som att känna sig sedd och kunna 
utvecklas, försvinner på arbetsplatsen. Le-
darskapet inom den offentliga sektorn kan 

Vad får dig 
att trivas 
på jobbet?

Carolin Hilmander, grupptränings
ansvarig på Feelgood:
– Arbetskamraterna. Och att 
man har inflytande över sitt 
arbete. Att man inte bara får 
arbetsuppgifterna i knät, utan 
att man själv har ansvar och kan 
lösa det man ska göra.

AnnCharlotte Kreüger, 
brevbärare:
 – Att det är varierande och att 
man får rå sig själv. Jag kör till 
exempel min egen slinga, har 
eget ansvar och får lösa de pro-
blem som uppstår.

Christer Appelqvist, arbetsledare på bygge:
– Att det man gör är stimulerande och viktigt, an-
nars tröttnar man. Och så människorna man har 
omkring sig förstås, det påverkar mycket.

Maria Carlzén, säljare på Åhléns:
– Variationen i arbetsuppgifterna är viktig. För min 
del handlar det om att jag är på allt ifrån porslins-
avdelningen till kläder och kosmetik. Arbetskamra-
terna är också självklart viktiga.

Markan Ljevar, sköter lagret för in- och utleverans 
på verkstadsföretaget ProCell.
– Att ha ansvar och själv kunna styra över min del 
av arbetet. Gemenskapen är också viktig, kamrat-
skapet och att man känner sig som ett samman-
svetsat gäng.

Mats Liljegren är psykolog och 
har bland annat studerat hur vi 
beter oss och mår vid större för-
ändringar på arbetsplatsen. 

»Människor blir ofta 
provocerade av att 
höra att de har valet 
att lämna ett jobb de 
inte trivs med. Men 
många som blivit 
uppsagda vittnar om 
att deras liv blivit 
bättre av det och 
att nya möjligheter 
öppnat sig.«

också försvåras av omfattande regelverk och 
att verksamheterna är politiskt styrda.

HUr stort ansvar har då individen själv 
för att få det bra och trivas på arbetet? På 

90-talet, när sjukskrivningarna steg brant, 
fokuserades debatten på arbetsplatserna. 
Det var jobben som gjorde oss sjuka.

– Så var det, delvis. 90-talet innebar en 
väldig omstrukturering med nedskärningar 

Att känna att man är viktig och gör något som uppskat-
tas är djupt mänskliga behov och grundläggande för om 
man ska trivas på arbetet. Oavsett vad vi jobbar med 
behöver vi också ha egen kontroll över arbetet, betonar 
professor Kerstin Ekberg.
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text åke Hjelm

foto vIbeke matHIesen

Ett pennstreck från vårdpersonalen
Ökad säkerhet, större delaktighet och snabbare hjälp – det är några av 
vinsterna när patienter i hemsjukvården fått pröva att kommunicera 
med hjälp av en digital penna. Och tekniken är enkel att använda. 

Hälsa 

 

  teknik för hemsjukvård

digital penna ger ökad trygghet i hemsjukvården

 

och organisationsförändringar som ställde 
nya krav på människor och organisationer. 
Det fanns inte tillräcklig kunskap och 
kompetens för att möta de förändringarna. 
Men även stora brister i välfärdssystemet 
bidrog till sjukskrivningarna, till exempel 
försämrades möjligheterna till rehabili-
tering på arbetsplatserna, säger Kerstin 
Ekberg.

Idag har dock debattpendeln svängt. 
Individens ansvar står i centrum. Numera 
talas det inte bara om vikten av ett gott 
ledarskap, lika mycket framhålls medarbe-
tarskapet, ett ord som slagit igenom stort 
under senare år.

– Självklart har individen ett ansvar. 
Det är inte bara chefen som kan vara pest, 
det kan även medarbetare vara.

 
ett annat ord på stark frammarsch i vårt 
informationssamhälle är begreppet föränd-
ringskompetent. Det berättar Mats Lilje-
gren där borta längre in i korridoren. Han 
är kluven till uttrycket, men tycker ändå 
det finns skäl att resonera kring det.

– Att ha förmåga att kunna anpassa sig 
till förändringar och ta aktiv del i dem är 
viktigt i dagens föränderliga arbetsliv. Det 
går inte att komma ifrån. 

Men ansvaret för resultatet ligger både 
på arbetsgivaren och individen.

– Organisationen måste erbjuda bra 
och mänskliga förutsättningar och med-
arbetaren ta ansvar för att göra det bästa 
av dem. It takes two to tango, som man 
brukar säga. 

fotnot: Mats Liljegren och Kerstin 
Ekberg är knutna till Rikscentrum för 
arbetslivs inriktad rehabilitering, RAR, vid 
Linköpings  universitet.

»Ansvaret för resultatet ligger 
både på arbetsgivaren och 
individen. Organisationen 
måste erbjuda bra förutsätt-
ningar och medarbetaren ta 
ansvar för att göra det bästa 
av dem. It takes two to tango, 
som man brukar säga.«

En människas egen uppfattning om sin 
arbetsförmåga har stor betydelse för om 
det går att komma tillbaka till arbetet eller 
inte efter en lång sjukskrivning.

Det visar Elin Ekbladh som nyligen dispu-
terat med en avhandling i vårdvetenskap 
med inriktning mot arbetsterapi.

Om den person som varit sjukskri-
ven länge själv tror att det ska gå bra att 
komma tillbaka till arbetslivet, och sam-
tidigt har rutiner som går att kombinera 
med ett arbete, så är chansen stor att en 
återgång ska lyckas. Men om situationen 
är den motsatta – en människa som inte 
har tro på sin egen förmåga och dessutom 
en livssituation som gör det svårt att ha 
ett arbete –  då minskar möjligheterna att 
komma tillbaka efter en lång sjukskriv-
ning.

– I och med att vi nu vet det så finns 
det skäl att på ett professionellt sätt stötta 
de personerna, så att de lyckas komma 
tillbaka till arbetslivet, säger Elin Ekbladh.

men ett stort problem och en påfal-
lande orättvisa är att människor lämnas i 
sticket när de gått sjukskrivna länge. De 
får ingen rehabilitering tillbaka till arbets-
livet överhuvudtaget, menar hon. 

– Av hundra intervjuade personer har 
bortåt 85 inte fått någon sådan hjälp alls. 
Och när inget görs skapas en ond cirkel, 
det blir allt svårare att återgå i jobb.

I avhandlingen har hon prövat två 
bedömningsinstrument och visat att de 
är användbara för att rehabilitera sjuk-
skrivna tillbaka till ett arbete. Sådana till-
förlitliga metoder behövs men de används 
sällan, påpekar hon. 

De två prövade metoderna bidrar till 
att hitta bra lösningar för individen.

– Det kan handla om att hjälpa till 
med att successivt förändra vanor och ru-
tiner och stötta en person i att bygga upp 
självkänslan.

Elin Ekbladh understryker att de allra 
flesta långtidssjukskrivna hon intervjuat 

inget hellre vill än att kunna börja jobba 
igen.  De vill inte vara sjukskrivna.

med de nya sjukskrivningsregler som 
infördes den 1 juli har de ekonomiska vill-
koren försämrats och det är svårt att vara 
sjukskriven länge. 

– Den ekonomiska piskan kommer för 
snabbt och för hårt. Istället för att ha den 
över sig behöver de sjukskrivna främst 
stöd för att hitta lösningar som gör att de 
kan börja arbeta igen. 

Samtidigt har Elin Ekbladh en för-
hoppning om att de nya reglerna kan 
innebära en förbättring av möjligheterna 
att överhuvudtaget få rehabilitering.

– Jag är förvånad över att så många 
personer som varit sjukskrivna under 
kanske flera år upplever att de inte fått 
några arbetslivsinriktade rehabileringsin-
satser. De har blivit utredda, men sedan 
har inget hänt.

eva bergstedt

Sjukskrivnas inställning viktig

Den ekonomiska piskan kommer för snabbt och för 
hårt, säger Elin Ekbladh om de nya ändrade sjuk-
skrivningsreglerna. 

Något så invecklat som en digital penna kan 
väl inte gamla och sjuka klara av. Framförallt 
inte äldre kvinnor . . .

Tvivlen surrade i luften när Leili Lind, 

 forskare i medicinsk informatik, ville dra 
igång ett forskningsprojekt på Linköpings av-
ancerade hemsjukvård (LAH). Hon ville testa 
om ett kit med datoriserad penna och papper 

Karl Jigerström visar hur den digitala pennan fungerar. Det är inga konstigheter och bättre än att ringa, tycker han.
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skulle kunna skapa en snabb och säker 
kommunikation mellan patienten i sitt hem 
och vårdpersonalen på sjukhuset.

– Få trodde att patienterna skulle klara 
av att hantera den. Det fanns också en oro 
för att tekniken skulle ersätta den person-
liga kontakten, säger Elisabet Carlgren, 
sjuksköterska på LAH.

Det har nu gått fem år sedan hon var 
med och genomförde den första studien, 
där tolv patienter deltog. Farhågorna kom 
på skam, resultaten var positiva och nu på-
går en uppföljningsstudie – PallPen – med 
86 patienter från fyra landsting.

först Ut var Karl Jigerström i Linköping. På 
grund av cancern har han av och till plågats 
av ryggsmärtor, och måste ta en hel del läke-
medel. Tack vare hustrun Ingrid som också 
är pensionerad kan han klara sig hemma 
– fast de fick lov att sälja sitt stora tvåvånings-
hus och flytta till ett radhus utan trappor.

Våren 2008 blev han försöksperson i 
projektet. Han fick hem en väska med dag-
boksblad, digital penna och mobiltelefon. 
En sjuksköterska från LAH visade hur det 
hela fungerade.

– Det var inga konstigheter, säger Karl 
Jigerström.

Redan andra dagen av sin testperiod fick 
han sätta tekniken på prov.

– Jag vaknade på morgonen med lite ont 
i ryggen. Så när jag fyllde i mitt dagboks-
blad höjde jag smärtan ett steg. Det tog bara 
tio minuter efter att jag sänt iväg den med 
mobilen, så ringde de från LAH. Jag blev 
väldigt snopen över att det gick så fort.

den dIgItala pennan ser ut som en vanlig 
kulspetspenna, kanske lite tjockare. I spet-
sen sitter förutom den vanliga udden också 
en liten kameralins. I pennans inre döljs 
diverse elektronik med vars hjälp den kan 
läsa av text och markeringar på papperet, 
som är mönstrat med en mängd nästan 
osynliga punkter.

På blanketten, eller symtomdagboken, 
finns två så kallade VAS-linjer (VAS=visuell 
analog skala) där man skattar sina symtom 
– en för smärta och en för välbefinnande. 
En markering längst till vänster betyder 
att man mår bra, längst till höger är värsta-
läget. Patienten ska också fylla i namn och 

bock i hörnet skickas iväg via mobiltelefon. 
Från pennan till mobilen till datasystemet 
på LAH – allt trådlöst och bekvämt.

– Var och en är sin egen referens. 
Smärta upplevs på många olika sätt, säger 
Waldemar Bau, överläkare och medicinskt 
ansvarig för studien.

När uppgifterna från pennans minne 
sänts iväg dyker de upp på en datorskärm på 
kliniken. En varningstriangel signalerar om 
något har förändrats till det sämre jämfört 
med förra skattningen. Samtidigt kommer 
ett sms på den »blå sköterskemobilen«, som 
alltid är bevakad. Det behöver bara gå minuter 
innan någon kan reagera på meddelandet.

För människor med obotlig cancer står 
smärtan i centrum. Om man ska kunna 
erbjuda någon form av livskvalitet i livets 
slutskede måste smärtan hållas stången. 
Och för att kunna ge rätt medicinering 
behöver läkaren veta hur ont patienten har 
och när det sker förändringar.

Ingen, Inte ens de mycket sjUka, har haft 
några problem med tekniken. Resultaten 
av den första studien visar att patienterna 

upplevde en ökad säkerhet och trygghet. De 
tyckte också att de blivit mer delaktiga i vår-
den, kontakten med LAH hade blivit bättre 
och hjälpen kom snabbare.

– De uppskattade också att de kunde 
spara sina dagboksblanketter hemma. En 
del av dem fortsatte med vanligt papper 
och penna efter studien, säger Leili Lind, 
som nu disputerat och arbetar som forskare 
vid institutionen för medicinsk teknik och 
Santa Anna IT Research Institute.

Normalt är det telefon som gäller när 
en patient vill kontakta kliniken. Karl Jiger-
ström tycker att den digitala pennan är 
överlägsen.

– Jag hade aldrig ringt den där morgo-
nen. Jag är inte mycket för att prata i telefon 
och störa personalen i onödan, säger han.

den tIdIgare kvalItatIva stUdIen gav svar 
på en del frågor, men nu är forskarna ute 
efter mätbara data. 43 patienter använder de 
digitala hjälpmedlen och lika många utgör 
en kontrollgrupp som gör samma skatt-
ningar men med vanlig penna på vanligt 
papper.

En ekonomisk analys står också på önske-
listan. Tekniken höjer säkert vårdkvaliteten, 
men blir det billigare? Mer kostnadseffektivt 
skulle den bli om den kunde användas också 

i andra sammanhang. Till exempel skulle 
patienter med diabetes kunna rapportera sina 
blodsockervärden och på så vis få en snabbare 
återkoppling från vårdgivaren.    

Det finns flera typer av digitala pennor. Den 
som används i PallPen-studien kommer från 
det svenska företaget Anoto och bygger på 
uppfinningar av Christer Fåhraeus, uppväxt i 
Linköping, och Petter Ericson.

Anotopennan tar 72 bilder i sekunden när 
pennan rör sig över papperets punktmönster. 
Utifrån varje bild kalkylerar den sin egen 
position och översätter sedan till digital text 
som lagras i minnet. Pennan registrerar också 
tryck och vinkel mot papperet, skrivhastighet 
och tidpunkter – uppgifter som gör dokumen-
tet unikt. Den kan också avbilda till exempel 
en namnteckning med garanterad äkthet.

För studien har ett skräddarsytt system 
tagits fram i samarbete med Norrköpings-
företaget Catrel AB. I projektet deltar även 
mobiloperatören Telenor.

Linköpings avancerade hemsjukvård (LAH) 
är en del av primärvården. Kliniken vid US 
har en akut och en palliativ (vård i livets slut-
skede) del och betjänar 100-120 patienter i 
Linköpings kommun. 

Det innebär hemsjukvård dygnet runt med 
team bestående av läkare, sjuksköterskor, un-
dersköterskor, dietist, kurator, sjukgymnaster 
och arbetsterapeuter. En patient ska kunna få 
hjälp med en halvtimmes varsel.

– Målet är att de här människorna ska 
kunna ha ett bra och tryggt liv tills de dör, och 
få hjälp att hantera de spelregler som sjuk-
domen ställer upp, säger överläkare Waldemar 
Bau.

De patienter som får palliativ vård är mel-
lan 20 och 100 år och lider i de flesta fall av 
cancer.

Ännu bara 
i början
Mycket återstår att göra för att 
underlätta vardagen för äldre män-
niskor med hjälp av ny teknik. Det 
konstaterar LiUprofessorn Sture 
Hägglund.

– Dagens informationsteknologi 
är utvecklad för professionella 
miljöer. Datorer och mobiltelefoner 
är till exempel helt fel utformade 
för en gammal människa som ska 
betala en räkning. 

– Jämför med om man hade en 
bil med instrumentbräda som ett 
flygplan, och där instrument och 
pedaler flyttades om med jämna 
mellanrum . . .

stUre HägglUnd är professor i 
datalogi vid LiU och industriforsk-
ningsinstitutet Santa Anna, som 
bland annat forskar kring IT-stöd 
för äldre och sjuka som vårdas i 
hemmet. Den digitala pennan an-
vänds i flera projekt som en möjlig 
teknik för att underlätta vardaglig 
IT-användning. En spännande tan-
ke är att använda den för att sköta 
betalningar och andra bankaffärer.

– Många äldre är väldigt 
bekymrade för bankärenden. 
Framförallt känner de sig otrygga 
med Internetbanken. Med en 
digital penna skulle man kunna 
fortsätta den invanda rutinen med 
giroblanketter samtidigt som man 
automatiskt kopplas upp mot inter-
netbanken, säger Sture Hägglund.

stUdIerna av digitalpennteknik 
är exempel på forskning vid LiU 
som undersöker nya möjligheter 
att göra äldre och sjuka delaktiga i 
e-samhället. I andra projekt utveck-
las lösningar där man utnyttjar 
radio och talad dialog för att styra 
olika tjänster.   

Waldemar Bau och Elisabet Carlgren, överläkare och 
sjuksköterska inom hemsjukvården.

Leili Lind har hållit i försöken med den digitala pennan. Patienterna graderar själv sin smärta och sitt välbefinnande. Tack vare hemsjukvården och hustrun Ingrid kan Karl Jigerström bo kvar hemma trots att 
cancern gör att han av och till plågas av ryggsmärtor.

Jour dygnet runt Så fungerar pennan

en del andra uppgifter innan den med en
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Platsen spelar roll. Geografin har betydelse. 
Det är utgångspunkten för forskning med hjälp av 

GIS, geografiska informationssystem. Information om var 
och när något inträffar kan innehålla en förklaring till att 
det inträffar. 

Utgångspunkten är en karta. Den fylls med informa-
tion från många olika datakällor. Just i denna överlagring 
av olika sorters data på samma karta kan forskarna hitta 
samband som de annars lätt skulle ha missat.

Ett exempel är trafiksäkerhet. En rad olika aktörer sam-
lar data men samarbetar bara delvis: Vägverket, polisen, 
sjuk husens akutmottagningar, försäkringsbolag, VTI.

–  Genom att föra samman data om trafikolyckor från 
olika aktörer kan vi få en mycket 
säkrare bild av var riskerna är störst 
och hur de ser ut. Därmed kan vi 
också lättare förebygga dem, säger 
Åke Sivertun, ledare för forsknings-
gruppen för GIS på Institutionen för 
data vetenskap. 

Det kallas för »Sharing traffic 
safety information« och är ett av 
många pågående projekt vid GIS-
gruppen. Genom detaljerade analyser av tid och plats kan 
metoder utvecklas för att hitta bidragande orsaker och 
föreslå motåtgärder.

Idén att lägga IHop kartor med olika information i 
samma dator uppstod ursprungligen hos kulturgeogra-
ferna. De ville se hur kulturlandskapet har utvecklats, 
hur mänsklig påverkan, vatten- och markanvändning har 
förändrat det ursprungliga landskapet. 

Idag är GIS ett multidisciplinärt forskningsområde med 
många tillämpningar. Inom epidemiologi är geografiskt 
knuten information definitivt inget nytt. John Snows klas-
siska studie av sambandet mellan kolera och förorenat vat-
ten i London år 1854 är inget annat än en tidig GIS-studie. 

– Snow kartlade sambandet mellan kolerafall och 
brunnar där dricksvattnet hämtades och hur det distri-
buerades. På så sätt kunde han hitta sambandet mellan 
kolera och förorenat vatten långt innan man kände till 

En möjlig väg att i framtiden förhindra åter-
fall i drogberoende har upptäckts av forskare 
vid Linköpings universitet och det tyska can-
cerforskningscentret DKFZ.

Det man tar sikte på är de dopaminproduce-
rande nervcellerna i mitthjärnan.

Tidigare forskning har visat att dessa cel-
ler blir mer retbara när man tar droger. För 
att ta reda på den funktionella betydelsen av 
detta använde forskarna en musmodell för 
kokainberoende. När man blockerade cel-
lernas mottagare (receptorer) för glutamat – 
hjärnans viktigaste signalämne – försvann 
risken för återfall i beroendet

De dopaminproducerande nervcellerna 
är centrala i hjärnans belöningssystem. Be-
roendeframkallande droger orsakar att dopa-
minhalten i omgivningen stiger, vilket i sin 
tur påverkar andra nervceller och framkallar 
olika kroppsliga och mentala reaktioner.

Kokain har en mycket snabb effekt på 
dopaminnivåerna, vilket förklarar att den 
är bland de mest beroendeframkallande 
drogerna.

– När man tar kokain, ökar antalet glu-
tamatreceptorer vilket gör cellen mer retbar. 
När vi blockerar den processen förhindrar 
vi återfall i beroende. Detta är intressant 
kliniskt eftersom det är i det skedet man 
får tag i patienterna, säger David Engblom, 
neurobiolog vid Linköpings universitet och 
huvudförfattare till artikeln.

En missbrukare som vill sluta med 
droger skulle på så vis kunna få en »vacci-
nation« mot återfall. Men mycket forskning 
återstår innan en sådan behandling kan bli 
verklighet.

Genom att lösa en vetenskaplig tvist 
om hur cellernas jonkanaler öppnas och 
stängs har forskare vid LiU hittat en ny 
måltavla för läkemedel mot bland annat 
epilepsi och hjärtflimmer.

Professor Fredrik Elinder och med dr 
Amir Broomand, forskare i molekylär 
neurobiologi, la nyligen fram sina resultat i 
den högrankade tidskriften Neuron.

Nervimpulser förmedlas mellan cel-
lerna i hastigheter upp till 100 meter i 
sekunden. Dessa elektriska impulser går 
via cellmembranet, där det finns elektriskt 
känsliga kanaler som kan öppnas och 
stängas. På så vis regleras transporten av 
natrium- och kaliumjoner som är av stor 
betydelse för funktioner i bland annat hjär-
nan, hjärtat och musklerna.

Jonkanalerna är omsorgsfullt utfors-
kade och 2003 gick Nobelpriset i kemi 
till amerikanen Roderick MacKinnon, 

som utrett den inre 
strukturen i en öp-
pen kaliumkanal. 
Där emot har varken 
han eller någon an-
nan lyckats klara 
hur kanalen ser ut 
när den är stängd.

I den heta veten-
skapliga debatten 
har tre olika modeller har lanserats.

– Vi har för första gången visat med ex-
periment vilken modell som är den rätta, 
nämligen den så kallade spiralskruven, 
säger Fredrik Elinder.

LiU-forskarnas arbete öppnar för en ny 
strategi för läkemedel mot sjukdomar med 
koppling till nervsystemet.

– Här har vi en tänkbar måltavla för 
nya läkemedel mot till exempel migrän, 
hjärtarrytmier, epilepsi och muskelsjukdo-
mar, säger Fredrik Elinder.

text anIka agebjörn

Kartan avslöjar samband
Med hjälp av geografiska informationssystem kartlägger forskare 
bland annat sjukdomars spridning och utbredning. När olika sorters 
data överlagras på samma karta upptäcks nya samband.
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Åke Sivertun

Data från olika källor läggs samman.

Jonkanalernas hemlighet avslöjad

En spänningsaktiverad jon-
kanal i öppet läge. Jonerna 

passerar genom det lilla 
hålet i mitten.

Så kan kokain-
suget stoppas

David Engblom

Intuition, eller tyst kunskap, är svår att 
mäta och få syn på, och tenderar därför 
att nedvärderas. Men den går att förklara, 
visar en LiUavhandling i didaktik.

Studier av såväl sjuksköterskor och läkare 
som affärsmän har visat att de som har 
lång tid i yrket ser mer och gör bättre be-
dömningar snabbare. Att människor med 
lång erfarenhet ofta blir bättre på det de 
gör, att träning ger färdighet, är således 
inget nytt. Men några bra förklaringar till 
varför det är så har inte funnits.

För några år sedan upptäckte neuro-
forskare att den mänskliga hjärnan har 
dubbla system för att ta emot och analysera 
sinnesintryck, ett medvetet och ett omed-
vetet. I det omedvetna systemet jämförs 
våra sinnesintryck med tidigare lagrade 
bilder. Vi har alla en inre bilderbok med 

lagrade erfarenheter utifrån vad som hänt 
oss tidigare i livet. Med hjälp av dessa lag-
rade sinnesintryck bedömer vi omedvetet 
den aktuella situationen och kan förutsäga 
utfallet.

– Det kan vara dofter, gester, en svår-
beskrivbar kombination av intryck som 
gör att det vi kallar vår intuition säger oss 
en viss sak, säger LiU-forskaren Lars-Erik 
Björklund. Vi har ett minne som behöver 
byggas upp med sinnesintryck.

Det här betyder, menar han, att vi 
aldrig kan läsa eller räkna oss till alla 
de kunskaper och förmågor vi behöver i 
yrkes livet. Praktisk erfarenhet är ound-
gänglig och behöver uppvärderas. 

Lars-Erik Björklund har disputerat vid 
Nationella forskarskolan i naturvetenska-
pernas och teknikens didaktik, som har 
sin bas vid Linköpings universitet.

Intuition går att bevisa
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text anIka agebjörn 

foto vIbeke matHIesen

Cancer i 
krigets spår
Den dramatiska ökningen av 
cancer i södra Irak efter Gulf-
kriget kan ha orsakats av utar
mat uran, som spreds i hundra
tals ton i miljön. 

Det är lätt att 
missa förhöjd 
sjukdomsfrek-
vens i ett område 
när statistiken 
organiseras efter 
kommungränser. 
Det som verkar 
helt normalt i 
en kommun kan 
dölja en extremt 
koncentrerad 
förekomst av 
sjukdomen.

bakterier. Hans metod var att sätta nålar 
på en karta, idag använder vi datoriserade 
modeller.

Det säger Owe Löfman, epidemiolog 
som tidigare forskade vid Centrum för 
folkhälsovetenskap i Linköping. Numera är 
han professor i epidemiologi vid Universite-
tet för miljö och biovetenskap i Ås i Norge. 

– Vi använder GIS för att kartlägga 
sjukdomars utbredning och spridning, 
säger han, och för att hitta samband med 
exponering, exempelvis radon, tung-
metaller och bakgrundsstrålning.

I Norden, och särskilt Sverige, finns 
unikt goda möjligheter för forskare att 
arbeta med GIS, konstaterar han. Här 
finns gott om data och i hög upplösning. 
Alla bostäder är exempelvis inlagda i ett 
koordinatsystem, vilket gör att det går att 
följa i detalj hur människor flyttar.

men statIstIk organIseras som regel 
utifrån existerande administrativa om-
råden, som kommuner. Det gör att man 
helt kan missa en förhöjd sjukdoms-
frekvens i ett geografiskt område. Om 
området i fråga är uppdelat mellan fyra 
olika kommuner kan den statistiska före-
komsten av sjukdomen verka helt normal 
i varje kommun (se bild), trots att den 
rent geografiskt är extremt koncentrerad. 
Tydligare än så kan geografins betydelse 
knappast demonstreras.

Att sjukdomar varierar kraftigt mellan 
olika geografiska områden är väl känt. 
Barndiabetes är mycket vanligare i Sve-
rige, och i viss mån i Finland, än någon 

annanstans på jorden. I Estland med 
liknande befolkning och geografi är barn-
diabetes nästan okänt. Ännu finns ingen 
bra teori om varför det är så, än mindre 
en fastställd orsak.

I andra fall har sambanden kunnat kart-
läggas. Med hjälp av GIS har en förhöjd risk 
för leukemi kunnat konstateras bland boen-
de på radonhaltig mark. Ett annat samband 
har hittats mellan hjärtmissbildningar och 
klorerade föreningar i vatten.

Samtidigt måste förstås avvikelser 
granskas kritiskt. Särskilt vid små befolk-
ningsunderlag kan enstaka förändringar 
få ett alltför starkt genomslag. Det finns 
metoder för att kontrollera om sådana 
skillnader i geografisk spridning är 
slumpvisa eller statistiskt säkerställda. 
Ett annat sätt är att jämföra med länder 
med större befolkningar och större hälso-
problem.

socIoekonomIska faktorer kan också 
läggas in i GIS. Utbildning, inkomst, 
frekvensen av socialbidrag och A-kassa, 
allt sådant finns i register som kan re-
presenteras geografiskt och knytas till 
förekomsten av olika sjukdomar och 
diagnoser. 

– Vi kan se att vissa sjukdomar följer 
sociala klasser, säger Owe Löfman. Dia-
betes och prostatacancer är till exempel 
vanligare i högre socialklasser, medan 
exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar är 
vanligare i områden med hög arbetslös-
het, dålig ekonomi och låg utbildnings-
nivå. 

Cancerfrekvensen ökade dramatiskt i Irak 
under 1990-talets första hälft, särskilt i 
landets sydöstra delar. Värst var det i provin-
serna Thi-Qar och Misan där ökningen var 
närmare 500 procent. I provinserna Basra 
och Babil fördubblades nästan antalet can-
cerfall, med en ökning på dryga 90 procent. 
De flesta typer av cancer har ökat, särskilt 
bröstcancer, leukemi och lymfom.

Ortoped- och onkologläkaren Iman 
Aloan, själv bördig från Irak, tog GIS-
 metoder, geografiska informationssystem, 
till hjälp för att forska i tänkbara orsaker till 
den här utvecklingen. Med kartans hjälp, 
och genom att kombinera olika geografiskt 
placerbara data, försöker hon hitta möjliga 
orsakssamband.

En ofta framförd misstanke är att utar-
mat uran orsakar cancer. Hundratals ton 
utarmat uran spreds i miljön under Gulf-
kriget 1991. Det används av USA:s armé i 
höljen för kulor och bomber, och i missiler.

– Här finns ett stort gap i uppfattningen 
bland olika forskare, säger Iman Aloan. En 
del säger att utarmat uran inte alls påverkar 
människor, medan andra kommer fram till 
att cancerrisken ökar kraftigt.

Den senare uppfattningen har fått ett 
stärkt stöd på senare år genom en studie på 
kärnkraftsarbetare som visar på en förhöjd 
risk för cancer även vid låga stråldoser från 
uran. Den studien publicerades 2005 i Bri-
tish Medical Journal.

vIa gamla kontakter fick Iman Aloan till-
gång till Iraks nationella cancerregister.

– År 2004 träffade jag hälsoministern 
och hela den nationella cancerstyrelsen i 
Irak. Det cancerregister som finns går tillba-
ka till 1986 och är populationsbaserat. Även 
om det inte är fullständigt skulle jag säga att 
det är till 75 procent pålitligt.

Nästa steg var att få fram dels exakta 
uppgifter på var uranet har spritts, något 
som den amerikanska militären har bra koll 
på, dels meteorologiska data för den aktuella 
tiden. Utarmat uran sprids i miljön i form 
av stoft, och vindriktningarna har därför 
betydelse. Här har de viktigaste källorna 
varit NASAs satellitbilder och ett dataarkiv 
utvecklat av National Centre for Atmosphe-
ric Research i Colorado, USA.

Vindriktningen blir viktig också för den 
alternativa förklaring som förts fram till 
den kraftigt ökade cancern i sydöstra Irak: 
de brinnande oljekällorna i Kuwait. Irakiska 
trupper satte eld på hundratals oljekällor vid 
sin reträtt från Kuwait 1991, och dessa olje-
källor brann i många månader. Vindar kan 

ha fört med sig hälsofarliga ämnen från den 
brinnande oljan från den kuwaitiska öknen 
in över sydöstra Irak, är resonemanget.

Men Iman Aloans studie utesluter denna 
förklaring. Den dominerande vindriktning-
en under hela den tid som oljekällorna 
brann var sydostlig. Röken från oljekällorna 
drog alltså inte in över Irak utan i rakt mot-
satt riktning, ut över Arabiska viken.

en tredje teorI som förts fram bl.a. av den 
amerikanska militären är att cancer ökningen 
skulle bero på luftföroreningar från tegel som 
bränns i stor mängd i ugnar i norra Basra-
regionen. Ingen vetenskaplig studie har dock 
kunnat visa att det stämmer.  

– Tvärtom, säger Iman Aloan, utifrån vår 
studie av vindriktningar och transporter av 
rök kan den teorin avföras. 

Däremot stämmer den dominerande 
vindriktningen helt med hypotesen att stoft 
med utarmat uran kan ha spritts från krigs-
skådeplatserna. Kvarstår gör alltså en stärkt 

misstanke riktad mot det utarmade uranet. 
Iman Aloan vågar dock inte ha en bestämd 
uppfattning. Inte utan flera studier, något 
som också är på gång.

– Det kan finnas andra orsaker, som vi 
inte känner till, säger hon. De här områdena 
drabbades också hårt i kriget mot Iran på 
1980-talet. Och vi vet att Saddam Hussein 
använde kemiska vapen mot kurderna i 
norr – kan han ha gjort det i söder också? 
Befolkningen där är till sin majoritet shia-
muslimer och av tradition förtryckta av cen-
tralregeringen i Bagdad. 

– Jag misstänker det utarmade uranet, 
men den studie jag har gjort hittills är bara 
en början. Det behövs flera studier för att 
vinna säkerhet. 

fotnot: Utarmat uran har också använts i 
kriget på Balkan 1994-1997, och i de ännu 
pågående krigen i Afghanistan, sedan 2001 
och Irak, sedan 2003.

Efter Gulfkriget steg cancernfrekvensen dramatiskt i södra Irak. Linköpingsläkaren Iman Aloan har tagit GISmetoder till hjälp för att förstå varför. 
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Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Camilla Smedberg
013 - 28 24 20
camilla.smedberg@liu.se
Externa relationer, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

Camilla är ny frontfigur på LiU Alumni

Dubbel VM-medaljör i bågskytte

Camilla Smedberg är ny som ansvarig för 
LiU Alumni. Hon är en nyfiken, energisk och 
social person som gillar att jobba, träna, läsa 
och spela teater. Nu har hon även börjat 
blogga.

Efter tio år som frontfigur för LiU Alumni 
lämnade Gunilla Bergstrand i början av 
sommaren över stafettpinnen till Camilla 
Smedberg. Hon är hemtam på LiU efter 
många år som student och anställd. När-
mast kommer hon från filosofiska fakultets-
kansliet där hon arbetat som informatör i 
vilket också ingått att ansvara för fakultetens 
alumniverksamhet för tidigare doktorander.

Det var ett brinnande intresse för män-
niskor och människoöden som en gång 
ledde till att hon började läsa historia på LiU. 
Det rullade på och blev totalt 90 poäng. Se-
dan läste hon 60 poäng religionsvetenskap.

– Jag älskade att skriva uppsatser, att 
riktigt gräva ner mig i kyrkoböcker och an-
nat historiskt material. Fast jag visste inte 
vart jag var på väg förrän jag kom på att jag 
kanske kunde koka ihop en lärarexamen 
genom att läsa ett praktiskt-pedagogiskt år.  
Det tyckte min 70-åriga mormor var skönt. 
Hon hade länge undrat vad jag skulle bli. 
Äntligen kunde hon säga till sina väninnor 
att jag skulle bli lärare!

Men det blev Camilla aldrig. I stället bör-
jade hon som forskningsassistent på Tema 
Barn och var där tre år innan hon i början av 
2000-talet blev informatör.

camIlla beskrIver sIg själv som en social 
och energisk person, som vet vad hon vill, 
men också är lite otålig. Hon har lätt för att 
prata och nära till skratt. Och hon gillar att 
jobba, ser fram emot att fortsätta utveckla 
alumniverksamheten vid LiU.

– Jag vill både arbeta inåt och utåt, både 
träffa studenter och folk på institutionerna 
och göra bra saker för alumnerna. Det hand-
lar om att visa på nyttan i det vi gör!

För Camilla är övertygad om att alumni-
verksamheten är bra både för LiU och för 
alumnerna. LiU kan få återkoppling på sina 
utbildningar och hjälp med mentorer, gäst-
föreläsare och ex-jobb. 

– Det finns inga som bättre än alum-
nerna kan berätta för nuvarande och pre-
sumtiva studenter om vad som händer efter 
utbildningen. Och sån’t är efterfrågat!

– Alumnerna, å sin sida, får tillgång 
till ett professionellt nätverk. Några kanske 
utvecklar kontakter med forskare som leder 
till gemensamma ansökningar. Andra är 

med och påverkar utbildningarnas utform-
ning. Dessutom får de LiU magasin, det vet 
vi är uppskattat! Och de kan vara med på 
olika aktiviteter som ordnas.

camIlla Har redan hunnit med att ta hand 
om ett hundratal nyblivna alumner i sam-
band med Kalasmottagningen i september. 

I oktober samlas alumner i Östergötland 
till en kväll om utmaningar i arbetslivet 
med äventyraren Renata Chlumska som 
inspiratör. Och i november blir det ett 
 arrangemang för alumner i Stockholm, i 
samarbete  med Fjärde Storstadsregionen.

– Jag gillar att jobba med event, att få 
hålla i trådarna och sy ihop.

Den som är mer nyfiken på vad hon 
egentligen sysslar med om dagarna kan gå 
in på hennes nystartade blogg på www.liu.
se/alumni. 

– Där berättar jag om sådant som händer 
i mitt arbete, möten med människor, tankar 
och funderingar. Jag gillar att skriva när det 
inte behöver vara så pretentiöst. Tanken är 
att försöka hinna skriva korta inlägg så gott 
som dagligen.

vId sIdan av jobbet ägnar Camilla sig åt de 
båda barnen, tränar, läser böcker, lyssnar på 
musik, träffar folk. Och i somras gjorde hon 
debut på teaterscenen!

– Jag hade sex repliker i en uppsättning 
av Predikare-Lena som vi gjorde tio före-
ställningar av. Jag spelade en arg skvaller-
kärring, som flörtar med den elakaste karln 
i pjäsen. Det tyckte regissören passade mig! 

En hel del tid går till motionslöpning 
och annan träning. Hon har bland annat 
sprungit en Göteborgsvarvet (en halvmara) 
på under två timmar.

– Jag försöker träna ungefär fyra gånger 
i veckan. Springer ett par gånger och kom-
pletterar med bodypump och att träna i 
gymmet. Hoppas också kunna komma 
igång med aerobics och step, som jag fått 
avstå från på grund av en del krångel med 
hälsenorna.

Camilla lyssnar på musik när hon kör bil 
och springer. Bäst att springa till är indie-
rockgruppen The Killers och nyupptäckta 
The Ting Tings.

– Sedan har jag alltid gillat att läsa böck-
er, ända sedan jag som åtta-åring fångades 
av »Babina, den lilla cirkushästen«. Jag 
älskar att krypa upp i soffan med en bra bok 
och ett glas vin, säger Camilla Smedberg.

lennart falklöf

LiUalumnen Elin Kättström 
vann både en guld- och en 
silvermedalj när fältVM i 
bågskytte avgjordes i Wales i 
början av september.

Först tog hon guld i lag 
tillsammans med Ulrika 
Sjöwall och Annika Åhlund. 
Dagen därpå var det dags för 

den individuella skjutningen 
och även då lyckades Fin-
spångstjejen hålla nerverna 
under kontroll. Det blev en 
andraplats efter italienskan 
Jessica Tomasi.

Elin Kättström har läst 
till sjukgymnast vid Linkö-
pings universitet, med exa-
men 2007. Elin Kättström

Nyblivna alumner på Kalas
Ett hundratal nyblivna alumner slöt upp 
när LiU Alumni bjöd in till mingel och 
mat i samband med höstens Kalasmot-
tagning i Cloetta Center.

Det var andra gången som nyexami-

nerade studenter samlades på detta sätt.
– Det är kul att välkomna dem som 

alumner på samma gång som nya studen-
ter välkomas till Linköpings universitet, 
säger Camilla Smedberg på LiU Alumni.  

Camilla Smedberg trivs i skogen, gärna med löparskorna på och musiken pulserande i hörlurarna. 
Men hon kryper också gärna upp i soffan med en bra bok och ett glas vin.

pe
te

r 
m

o
d

in

pe
te

r 
m

o
d

in



28 lIU magasIn  3 -2008  29lIU magasIn 3 -200828 lIU magasIn  3 -2008  29lIU magasIn 3 -2008

alUmnI 

 

  porträtt

Maja Berthas har kommit att bli en av Sveri-
ges mest anlitade choklad- och vinkännare. 
Hon har expertfigurerat i tv-program, skrivit 
krönikor i tidskrifter och nu i höst kommer 
hennes första bok »Svensk chokladbok« ut.

Utan ett enda chokladrecept, framhåller 
hon.

Maja gick ut kulturvetarprogrammet år 
2000, inriktad på filmvetenskap och konst-
historia. En nästan klar fil.mag. sånär som 
på uppsatsen om svensk medeltida kyrko-
arkitektur.

Det verkar inte helt logiskt att starta före-
taget Vin & Pralin efter den utbildningen?

– Det var också rena slumpen, säger 
Maja.

– Jag hade flyttat till Stockholm och sök-
te kulturvetarjobb överallt, men det fanns 
inga. Under tiden tog jag tusen småjobb.

Bland annat på Vetekattens Chocolaterie 
på Centralstationen.

Det hör till saken att Maja blev choklad-
nörd under studietiden i Linköping. Fyra 
små bitar mörk Valhrona på disken hos 
Caramello (där kulturvetarna alltid fyllde på 
biogodiset) väckte Majas nyfikenhet:

– De hade så olika smak! Jag låg på mitt 
studentrum, åt små bitar och beslöt mig för 
att läsa på.

UpprIktIgt cHokladfrälst blev Maja 
Berthas efter en av de första chokladprov-
ningarna i Linköping 1998, med journalis-
ten och författaren Kerstin Hallert:

– Biljetterna var jättedyra och vi var väl 

20 i publiken. Kerstin Hallert var exotisk, 
karismatisk och jag hade aldrig varit med 
om något liknande. Att det fanns så mycket 
att berätta om choklad; också som skönhets-
medel för ansiktsmasker och till och med för 
bad. Odling, kvalitéer, sorter, smaker, fram-
ställning, kulturhistoria. För mig blev allt 
runt chokladen som att öppna Pandoras ask.

Men åter till Vetekatten i Stockholm. Det 
hände att kunderna frågade om lämpligt vin 
till chokladbitarna.

– Jag hade ingen aning, så jag började ta 
reda på det.

Grundligt. Maja Berthas utbildade sig 
till sommelier, vinspecialist, på Restau-
rangakademien. Ännu en fascinerande värld 
öppnade sig.

Hon föreslog Vetekatten en kombinerad 
vin- och chokladprovning och dit kom en 
intresserad journalist.

I oktober 2003 handlade ett helt uppslag 
i SöndagsDN om choklad, vin och Maja 
Berthas.

– Genast efter det började folk ringa, 
berättar hon.

Det blev jobb sju dagar i veckan.
Numera ansvarar hon också för mark-

nadsföringen av sydafrikanska viner på upp-
drag av sydafrikanska vinodlarunionen. 

Årsomsättningen på hennes företag 
Vin & Pralin ligger på drygt 1,5 miljoner, 
uppskattar hon. Kontoret har Maja inte på 
fickan men väl hemma i köket.

– Jag hatar bokföringen, som tur är har 

jag en väldigt bra revisor som hjälper mig. 
Och ibland blir jag trött på att jobba ensam. 
Det vore skönt med ett bollplank.

Fast trött på vin och choklad blir hon 
inte. Ren lyxkonsumtion, är det över huvud 
taget en vettig försörjning? Maja skrattar åt 
frågan.

– Det känns bara bra! Människor be-
höver stimulans och estetiska upplevelser, 
konst, musik – eller något gott.

det är också viktigt att lära sig smaka och 
känna skillnad. Masstillverkningens billiga 
tillsatser och artificiella ersättningar har 
svårt att konkurrera med högkvalitativa rå-
varor. Och för den glupske är det trevligt att 
choklad är nyttigt — innehåller antioxidan-
ter, ger ett välbefinnande och ökar kroppens 
förbränning.

– Ren choklad, ja! Utan socker och 
grädde som i de här chokladbakelserna 
och pralinerna, säger hon apropå utbudet 
i Chokladfabriken på Södermalm i Stock-
holm – det är där hon blivit infångad för en 
Magasinsintervju.

Det var i Europas kolonialstater man 
kom på att använda kakao till bakverk, 
ursprungligen användes den i Syd- och 
Mellanamerika religiöst rituellt, liksom 
tobaken. Maja har gjort resor i spåren av 
kakaons utbredning, från Amerika till plan-
tage och småbruk i Trinidad, Tobago, Mada-
gaskar och Afrika.

– Fortfarande exporteras den torkade 
kakaon för förädling i Europa. Det är en 

text gUnIlla pravItz

foto anna molander

Med smak för det goda
Maja Berthas är idag en av landets mest anlitade vin- och chokladkännare.    
Chokladnörd blev hon under studietiden i Linköping. Och sedan har det 
ena lett till det andra. 

Efter ett reportage om Maja Berthas i DN Söndag 2003 tog det fart på allvar. Sedan dess hinner hon knappt med alla uppdrag. 
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Se hit alla LiU-alumner 
som bor i Stockholms län!

Alumniträff 
6 november i Stockholm

World Trade Center

För andra året i rad arrangerar LiU 
Alumni och Fjärde Storstadsregionen 

en alumniträff i Stockholm.
Vi välkomnar alla LiU-alumner som bor 
i Stockholms län till en trevlig kväll med 

mingel, mat och underhållning!

Anmäl dig på LiU Alumnis webbsida 
www.liu.se/alumni

alUmnI 

 

  porträtt & namn

genjör i maskinteknik, med examen 2002, 
och arbetar numera på Human Factors So-
lutions i Norge.

 frederIck grönberg är systemdesigner 
på Ericsson. Han är civilingenjör i teknisk 
fysik och elektroteknik, med examen 1991.

lInn Hellstrand är innehållsutvecklare 
på Sveriges television. Hon läste program-
met Kultur, samhälle, mediegestaltning 
(KSM), med examen 2003.

jonas HernlUnd är IT-konsult på 
Accenture. Han läste Industriell ekonomi 
2001-06.

pernIlla Holtmer är strategisk inköpare 
på Leica Geosystems AG i Schweiz. Hon 
läste till civilingenjör i industriell ekonomi, 
med examen 2004.

marIa jexén arbetar som rekryterings-
konsult på Unik resurs. Hon läste PA-      
programmet, med examen 2007.

lInnea lUndberg är manusproducent 
på svenskt Skolfoto AB. Hon läste Kultur, 
samhälle, mediegestaltning (KSM), med 
examen 2007.

jan malmberg är HR-ansvarig på be-
manningsföretaget PEMA Arbetskraft i 
Norrköping. Han läste bl.a. pedagogik och 
strategiskt personalarbete 1999-2003.

matHIas malmgren är produktförsälj-
nings- och marknadsansvarig på Scandina-
vian Polymer Service. Han har en ekonomie 
magisterexamen från 2006.

marcUs olaUsson är finance manager 
på Fujitsu Services AB. Han har läst till ci-

vilingenjör i industri-
ell ekonomi.

per olofsson 
(bilden) är vd för 
Climatewell i Stock-
holm, som finns med 
på en ny lista över 
Europas 100 hetaste 
cleantech-företag. Bakom listan står tid-
ningen The Guardian och brittiska Library 
House. Climatewell konverterar solvärme 
till kyla för luftkonditionering i fastigheter. 
Per Olofsson är civilingenjör i industriell 
ekonomi från 1996.

frIda persdotter har blivit miljöskydds-
inspektör i Motala kommun. Hon läste 
miljö vetarprogrammet, med examen 2006.

 danIel pettersson är redovisnings-
ansvarig på Holmen Paper. Han läste eko-
nomprogrammet, med examen 2007.

HenrIk steensland är mjukvaruchef på 
Shapeline. Han har läst fristående kurser, 
med examen 2005.

per svaHn är konsult på Accord Group 
Executive Search.  Han har läst PA-pro-
grammet.

magnUs Ungmark är Sverige-vd på CB 
Richard Ellis, ett företag inom fastighetsråd-
givning. Han läste ekonomlinjen 1981-84.

Tipsa oss!
Vi vill gärna veta vad tidigare studenter vid 
Linköpings universitet har för sig idag. Kon-
takta redaktionen, lennart.falklof@liu.se.
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cHoklad används också som afrodisiaka, 
alltså för att stegra sexualdriften, fast om 
den effekten finns inte så mycket till veten-
skapliga bevis. Efter det att Maja Berthas 
skrivit en artikel om choklad och erotik, tog 
Vin & Sprithistoriska museet upp temat på 
Alla Hjärtans Dag.

– Vi beslöt att bre på, säger Maja och 
blir full i skratt redan innan fortsättningen 
följer:

– Jag gläntade lite på dörren och upptäck-
er en publik kring 60+, minst. Och där står 
jag i nätstrumpor och korsett, fullastad med 
passande chokladprover i form av kondomer 
och små penisar!

Och ingen återvändo fanns. Hur gick 
det då?

– Hur kunde jag tro att inte erotik skulle 
vara något för äldre? Så dumt av mig!

Maja siktade försiktigtvis in sig på en 
yngre kvinna i publiken som, rätt nollställd, 
fick första kartongen med en chokladpenis 
i knät. Sedan vände sig Maja till mannen 
bredvid med en kommentar: Du behöver 
inte vara orolig för konkurrensen, den är 
bara några centimeter lång.

Då brast det för kvinnan, berättar Maja:
– Hon började gapskratta och fick med 

sig hela salongen.

maja bertHas trIvs i många skepnader. 
Gymnasietidens konstnärsstuk på estetisk 
linje i Sundsvall, kulturvetarnas klädkod 

basker, svart kavaj och palestinasjal, inklusi-
ve attributen vin och ost för picknick i Träd-
gårdsföreningen alternativt rejäl godispåse 
för föreställningarna på Kårullen.

På jobbet kan det växla från korsett till 
riktigt svindyr blåsa beroende på uppdrag. 
På exklusiva evenemang förväntas stil, som 
sådana med provning av viner som lagrats 
från förrförra seklet. Särskilt utomlands.

Men Maja har en tillflykt. Ett missions-
kapell i Tierp som annonserades ut på 
internet förra året. Där duger mormors 
raggsocker och en och annan bag-in-box.

Där finns också plats för musiken, som 
ständigt följt henne. Hon samlar äldre 
musikinstrument och är stolt över cembalon 
från 1600-talet. Nu har hon skaffat nyckel-
harpa och börjat spela.

– När mamma och jag åker bil lyssnar vi 
raspiga inspelningar av Erik Sahlström och 
det händer att vi börjar gråta.

I Linköping var det orgel som gällde. I 
Domkyrkan!

– Jag saknade att inte kunna spela piano 
och när jag en dag gick förbi Domkyrkan 
slog det mig att det skulle vara roligt att 
spela orgel.

Jodå, organisten Staffan Björklund 
ställde upp.

Och det blev en av de häftigaste upp-
levelserna för Maja Berthas under åren i 
Linköping.

– Första gången var känslan obeskrivlig. 
Att sitta framför det lilla tangentbordet, dra 
ut ventilerna och plötsligt åstadkomma ljud 
som fyller hela Domkyrkan.    

alumner
sofIa de konIng är vd för Guidion 

Sweden i Amsterdam. Hon läste till 
civilingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 2007.

max de WIlde är trainee på Fugro Geo-
team AS. Han läste till civilingenjör i kom-
munikations- och transportsystem, med 
examen 2006.

fredrIk ekström arbetar som system-
konsult på Kerfi i Linköping. Han läste 
systemvetenskapliga programmet 1997-
2001.

magnUs erIcsson är sedan i somras 
business controller på IFS Scandinavia. 
Han har läst internationell ekonomi, med 
examen 2004.

olof ferenIUs är ny vd för den svenska 
verksamheten inom Siemens Enterprise 
Communications. Han lämnar jobbet som 
försäljningsdirektör på Telia Sonera. I bot-
ten är han civilekonom från LiU.

jörgen froHm är en av årets tre Alde 
Nilsson-stipendiater. Stipendiet är på 
25.000 kronor och är ABB:s främsta fors-
karstipendium inom produktionsteknik. 
Jörgen Frohm har tagit fram en metod att 
mäta automatiseringsnivå. Han är civilin-

Nytt nätverk för alumner i Kalifornien
En särskild grupp har bildats för LiUalum-
ner i Kalifornien. Det var ett av resultaten av 
en återträff som LiU Alumni ordnade i bör-
jan av sommaren.

Åtta LiU-alumner som numera bor och ar-
betar i San Francisco med omnejd kom till 
restaurang Nola i Palo Alto. 

En av dem var Leif Samuelsson, som 
flyttade till USA 1986 och nu arbetar på 
Java Software i Santa Clara strax utanför 
San Francisco. Han hade efter lite pusslande 
lyckats ordna barnvakt för ett par timmar.

– Det var kul att få en inbjudan. Det här 
ville jag ju inte missa. 

Det var mycket som avhandlades under 
kvällen. Hur länge har man bott i Kalifor-

nien? Var arbetar man? Hur trivs man med 
jobbet och livet i USA? Vad är annorlunda 
mot Sverige? 

Annika Black Schaffer, doktorand på 
Stanford University och nybliven mamma, 
tog upp ett exempel, i allra högsta grad aktu-
ellt för henne.

– Sveriges föräldraledighetsförsäkring 
är helt fantastisk jämfört med den ameri-
kanska. I USA får man sex veckors betald 
föräldraledighet och sedan får barnet börja 
på motsvarande dagis. Nu slipper vi göra så 
då både jag och min man forskar och kan 
arbeta hemifrån en del. Dessutom bor vi 
på campus, vilket underlättar så länge jag 
ammar.

Att det var trevligt att  träffa andra LiU-

alumner som hamnat på den amerikanska 
östkusten, 900 mil från Linköping, verkade 
alla eniga om. 

– För ett par år sedan var vi en grupp 
LiU-alumner som träffades regelbundet här 
i San Francisco. Men gruppen upplöstes 
när folk flyttade härifrån. Det vore roligt att 
träffa före detta studenter från LiU på det 
sättet igen, sa Ulf Ströberg.

Och det var det fler som tyckte. Under 
kvällen kom man därför överens om att 
bilda en särskild Kaliforniengrupp på LiUs 
webbaserade alumninätverk för att hålla 
kontakten. Elisabeth Khaghani tog på sig 
rollen som gruppens samordnare.

Idag har ett tiotal personer anslutit sig till 
den nybildade gruppen.  

carIna andersson arbetar på SMHI. 
Hon har läst fristående kurser med 
matematisk-naturvetenskaplig inrikt-
ning.

sara andersson arbetar sedan i 
våras som processingenjör på kiselkar-
bidföretaget Norstel. Hon läste till civil-
ingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 
i mitten av 1990-talet.

anders axelsson är kanslichef i 
Finspångs kommun. Han har läst äm-
neslärarutbildningen på Linköpings 
universitet.

eva bartosoeWIcz jobbar på Erics-
son. Hon läste till civilingenjör i medie-
teknik, med examen 2007.

cHrIstIna bIela enberg blev i 
somras utsedd till svensk konsul i Lille 
i Frankrike. Hon driver sedan snart 
femton år det egna företaget Enberg 
Nordic Assistance med översättning och 
tolkning som primär verksamhet. I bot-
ten är hon internationell ekonom med 
fransk inriktning, med examen 1992.

ove berglUnd är systemverifierare på 
Saab Microwave. Han läste till civilingen-
jör i elektronikdesign, med examen 2007.
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