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De flesta av oss håller sig till vardags med 
ganska förenklade bilder av verkligheten. Och 
kanske är det nödvändigt för att vi ska kunna 
orientera oss i tillvaron. 

Men samtidigt behöver de enkla lösningarna 
utmanas av det som avviker från mönstret  för 
att undvika att vi stelnar i vårt tänkande. Det gäl-
ler oavsett om det handlar om samhälleliga frå-
gor, existentiella funderingar eller vetenskapliga 
resonemang.

När jag redigerat detta nummer av LiU magasin 
har det slagit mig att här finns flera artiklar som på 
olika sätt ställer invanda föreställningar på huvu-
det. Som när genusforskaren Katarina Swahnberg 
varnar för att våldet mot män tappas bort i sam-
hällsdebatten. Hon forskar om våld mot kvinnor 
och män och konstaterar att det är män som löper 
störst risk att drabbas av fysiskt våld. 

I samma reportage  intervjuas en man som 
i flera år blev psykiskt och fysiskt misshandlad 
av sin fru. 

vI har också träffat ett gäng lärarstudenter som 
alla har diagnosen dyslexi, läs- och skrivsvårig-
heter. Kan man verkligen bli lärare om man är 
dyslektiker? Själva anser de att det som är ett 
minus under utbildningen på flera sätt kan vara 
ett plus i den framtida lärargärningen.

Vi berättar om utvecklingen av ett nytt dia-
betesvaccin, som kan göra livet lättare för nyin-

sjuknade barn i framtiden. Här är det ingen av 
de stora läkemedelsjättarna som driver utveck-
lingen utan en uppstickare med små resurser. 

Tankeväckande är även vårt inledande repor-
tage där migrationsforskare vid LiU pekar på att 
flera europeiska regeringar idag står inför dilem-
mat att å ena sidan tillmötesgå främlings fientliga 
krafter, å andra sidan tillgodose före tagens väx-
ande krav på billig och flexibel arbetskraft. 

om något helt annat handlar en intervju med 
en LiU-alumn som skrivit en handbok om nät-
dejting. Men kanske ryker en och annan fördom 
också här?

Och så berättar vi om årets Nobelpris i kemi, 
som delas ut för upptäckten och utvecklingen 
av ett lysande protein som idag används av bio-
kemister världen över – bland annat på LiU.

Slutligen vill jag önska alla en skön julledig het 
med gott om tid för um gänge 
och vila. För egen del hoppas 
jag få tillfälle att glida fram på 
skidor eller långfärdsskrid-
skor genom ett gnistrande 
vinterlandskap. Det är också 
ett sätt att ladda batterierna!

Trevlig läsning!

ÄntlIgen har sverIge fått ett system där 
statens forskningsresurser till universiteten 
fördelas åtminstone delvis efter prestation 
och inte bara efter tradition. 

Det är något vi från LiUs sida länge 
argumenterat för och med den forsknings-
proposition som regeringen presenterade 
tidigare i höstas blir det så. Alla nya medel 

och tio procent av befintliga anslag ska fördelas efter genom-
slaget för vetenskaplig publicering och förmåga att dra in 
externa anslag. 

Visserligen kunde man önskat en något större transparens 
när det gäller hur beräkningarna är gjorda och från politiskt 
håll kände man sig uppenbarligen tvungna att skapa ett 
märkligt handikappsystem för att skydda några av de gamla 
universiteten. Men i grunden är det en förändring i rätt rikt-
ning och den kommer i längden att gynna LiU. 

forsknIngsproposItIonen innebar en direkt förstärkning av 
våra forskningsanslag nästa år med 36 miljoner kronor, men 
intressantast är kanske att regeringen avsatt 1,8 miljarder för 
24 utpekade strategiska områden.  Här är tanken att universi-
teten ska få söka och att man ska göra fokuserade satsningar 
där varje område bara fördelas på ett fåtal lärosäten.  

Flera av de strategiska områdena ligger mycket väl till för 
LiU och vi har inlett arbetet med att förbereda ansökning-
arna. Jag är övertygad om att det kommer att ge oss möjlighet 
att ytterligare stärka forskningen vid LiU.  

att lIUs forskare hävdar sig väl när konkurrensen är öppen 
visar inte minst höstens fördelning från Vetenskapsrådet. 
LiU-forskare har där hämtat hem anslag för 163 miljoner 
kronor, en ökning med 23 miljoner från föregående år i ett 
läge där de flesta andra universitet och högskolor backar eller 
ligger still.  

Sätter vi det här i relation till den statliga grundfinansie-
ringen så är det bara Karolinska Institutet som har en bättre 
utväxling på basanslagen.

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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Behov av gästarbetare 
skapar europeiskt dilemma

Med en åldrande befolkning kommer Europa mycket snart 
att behöva importera arbetskraft. Samtidigt växer främlings-
fientliga strömningar i många europeiska länder i takt med 
att välfärden urholkas. Migrationsforskare vid LiU talar om 
det europeiska dilemmat.

Runtom i Europa försöker politiker hitta for-
mer för att få arbetskraft utan att ge medbor-
garstatus – en ny form av gästarbetare. 

– Det är en paradox att EU gör det allt 
svårare att invandra legalt, samtidigt som 
arbetsgivare inom EU, särskilt i södra Europa, 
är helt beroende av migrantarbetare, säger 
Carl-Ulrik Schierup, professor och förestån-
dare för forskningsinstitutet Remeso vid Lin-
köpings universitet.

Resultatet blir en växande informell sek-
tor, papperslösa eller »illegala« arbetare, som 
betalas svart (eller inte alls) och som i många 
fall står utanför samhällets välfärdstjänster. 
Om de ska ha tillgång till sjukvård eller inte 
är ju en debatt som är aktuell i Sverige.

I antologin Utbildning, arbete, medborgar-
skap skriver Carl-Ulrik Schuerup, tillsam-
mans med Magnus Dahlstedt som också 
forskar vid Remeso:

»Det är de europeiska Andra som lever på 
krympande socialbidrag i etniskt segregerade 
städer. Det är de oproportionerligt många 
med invandrarbakgrund som fastnat i yrkes-
getton präglade av osäkra arbeten i den post-
fordistiska tjänsteindustrin och i den allt mer 
avreglerade kommunala sektorn...Särskilt 
sårbara är de som saknar tillgång till de mest 
fundamentala av medborgerliga rättigheter: 

illegala migrantarbetare på byggarbetsplatser 
och jordbruk runt om i Europa, »svarta« stä-
derskor och barnflickor i medelklasshem och 
nya kontraktsarbetare i industri och service. 
De utgör alla nya typer av »gästarbetare«.« 

DIlemmat för De eUropeIska regeringarna 
är att å ena sidan tillmötesgå de främlings-
fientliga krafter som krävt begränsad invand-
ring och skärpt asylpraxis, å andra sidan 
tillgodose företagens växande krav på billig 
och flexibel arbetskraft. Nya typer av »hyper-
flexibla« anställningsformer växer fram, med 
korttidskontrakt och begränsad vistelsetid i 
landet. Myndigheterna ser inte sällan mellan 
fingrarna när det gäller rent svartarbete. Den 
informella sektorn ökar. Byggbranschen är 
ett talande exempel.

Migrantarbetarna utestängs också i ökan-
de takt från välfärdsstatens sociala förmåner 
och skyddsnät. Utsattheten och sårbarheten 
ökar. 

Carl-Ulrik Schierup varnar för ett nytt 
apartheid.

– Om stora grupper av människor ska leva 
med helt andra villkor än majoriteten i landet 
så måste man skapa segregerade system. 
Vi får delade samhällen med starka tvångs-
mekanismer.

forsknIng 

 

  migration, etnicitet  0ch samhälle

forskare varnar för ett nytt apartheid
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Aleksandra Ålund

Charles Woolfson

 fenomenet papperslösa arbetare är störst 
i södra Europa. I Sverige är de ännu relativt 
få, kanske 50 000, säger Carl-Ulrik Schie-
rup.

– I andra EU-länder, och även USA, 
finns redan system för kontraktsarbeten och 
gästarbetare. Sverige är sent ute.

Även i Sverige etnifieras arbetsmarkna-
den. Olika nischer tas över av invandrare. 
Taxibranschen är ett exempel, restaurang-
branschen i Stockholm ett annat.

Vid Remeso studeras denna omvandling 
av arbetsmarknaden parallellt med välfärds-
statens utveckling. 

– Sverige har haft en stark och generell 
välfärdspolitik, säger Carl-Ulrik Schierup. 
Nu urholkas den och knyts allt hårdare till 
arbete. Man talar om workfare istället för 
welfare. Tendenserna till polarisering och 
utslagning ökar.

Här samspelar klass och etnicitet. Det är 
inte bara grupper med utländsk härkomst 
som slås ut, bland den växande skaran fat-
tiga finns även  många etniska svenskar. 

Remeso är både ett forskningsinstitut 
och en forskarskola. Namnet uttyds Inis-
titute for Research on Migration, Ethni-
city and Society. 

Remeso efterträder det numera nedlagda 
Tema Etnicitet. Vägen dit gick via en 
sammanslagning med en forskargrupp 
vid det också numera nedlagda Arbets-
livsinstitutet, berättar professor Aleksan-
dra Ålund.

– Ett samarbete fanns redan tidigare 
med Arbetslivsinstitutet, i forsknings-
programmet Citizen, work and welfare. 
Vi såg möjligheten att skapa en ny forsk-
ningsmiljö i kombinationen migrations- 
och arbetslivsforskning.

En ansökan gick iväg hösten 2006 till 
FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och so-

cialvetenskap), som då hade utlyst tioåriga 
stöd till bildande av nya forskningscentra. 

Så kom nedläggningsbeslutet av Ar-
betslivsinstitutet och plötsligt stod LiU 
ensam bakom denna ansökan. 

Universitetsledningen valde i det 
läget att gå vidare med ansökan, och det 
var starkt.

Resultatet blev positivt och efter en 
turbulent tid börjar nu Remeso ta form. 
Under tiden togs också beslutet att lägga 
ner Tema Etnicitet. Remeso har tagit 
över forskarutbildningen och startar nu 
även en egen forskarskola i »Migration 
and Ethnic Studies«, också den med stöd 
av FAS. Det stödet löper i första svängen 
tre år.

Våren 2009 går de första kurserna 
igång i Remesos forskarskola.
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Tema Etnicitet + ALI = Remeso

Trångt i portgången till Europa. Asylsökande afrikaner anländer till spanska Teneriffa i en fiskebåt.
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Alireza Behtoui och Anders Neergaard undersöker vad som påverkar var människor arbetar och deras chanser till avancemang.

Så kan fenomenet Sverigedemokraterna 
förstås.

– Är du själv marginaliserad, med din 
identitet ifrågasatt, utsatt för snabba för-
ändringar och en urholkad social trygghet, 
så kan reaktionen bli att slå mot de ännu 
svagare. Det gäller att förstå den reaktionen, 
inte bara avfärda den.

motkrafter fInns och mobiliseras. Krav på 
anständigt arbete förs fram, uppbackade av 
Internationella arbetsorganisationen (ILO) 
– FN:s fackorgan för sysselsättnings- och 
arbetslivsfrågor – liksom skärpta krav på fö-
retagens sociala åtaganden. Corporate Social 
Responsibility och decent work agenda är feno-
men i tiden som studeras vid Remeso.

För facken innebär den här utvecklingen en 
mäktig utmaning.  I ett gränslöst Europa kan 
arbetare från olika länder konkurrera med var-
andra i ett gemensamt »race to the bottom«. 

Det manifesterades tydligast i Lavalfallet 
2004, där lettiska arbetare skulle renovera 
en skola i Vaxholm, till lettiska löner. Svens-
ka Byggnads tog strid för att svenska kol-
lektivavtal skulle gälla med svenska löner. 
Byggnads satte arbetsplatsen i blockad och 
fick också stöd av Elektrikerförbundet. 

Fallet hamnade i EG-domstolen som 
kom med sitt utslag i december 2007. Det 
blev en kalldusch för de svenska fackföre-
ningarna, konstaterar Charles Woolfson, 
gästprofessor vid Remeso, med sin hemvist 
vid Glasgows universitet.

– EG-domstolens utslag innebär att 
facken i ett land inte med stridsåtgärder kan 
tvinga på sina kollektivavtal på arbetare från 
andra länder, säger han. Rätten för utländska 
företag att jobba på entreprenad väger tyngre. 

Den fulla innebörden av det här utslaget 
har inte riktigt landat i svenskarnas medve-
tande än, menar han. I en nyskriven artikel 
konstaterar han:

»Lavalfallet har blivit en vattendelare i 
den knappt erkända men allmänna ned-
gången för den svenska fackföreningsrörel-

sen.« Och han beskriver hur den fackliga 
anslutningen i Sverige har minskat, från 
rekordhöga 85 procent på 1980-talet till 
cirka 72 idag.

charles Woolfson har på EU-kommis-
sionens uppdrag (en Marie Curie-professur) 
studerat arbetsmarknaden och dess parter i 
de baltiska länderna. Han beskriver situatio-
nen i just Lettland som rent bedrövlig, med 
de längsta arbetsdagarna i Europa och un-
dermåliga förhållanden på arbetsplatserna. 
Hälsotillståndet är alarmerande, säger han, 
med den kortaste förväntade livslängden i 
Europa, tio år lägre än i Sverige, och med 
skyhöga självmordstal. Facken är svaga och 
anslutningen låg. 

– I baksmällan efter Sovjettiden vill man 
inte artikulera sina behov kollektivt.

Tio procent av den lettiska arbetsstyrkan 
finns idag i andra europeiska länder. Befolk-
ningen minskar.

– Frågan är om EU kan hålla ihop i ett 
gemensamt spår, eller om vi får ett tudelat 
Europa, säger han, där några länder har av-
ancerade demokratier, höga löner och goda 
arbetsförhållanden, medan det är tvärtom i 
andra, särskilt de gamla östländerna.

Själv är han pessimist, inte minst efter 
utslaget i Lavalfallet. 

–De som trodde att det fanns en euro-
peisk social modell måste nog omvärdera 
sina ståndpunkter. Nu förändras samman-
sättningen i Europas arbetsstyrka och dess 
villkor och det sker snabbt. Frågan är om vi 
är beredda på vad som kommer.

Charles Woolfson arbetar, liksom de 
flesta forskare på Remeso, med politiskt 
brännheta frågor och ett kritiskt perspektiv. 

– Men, säger han, vår uppgift är inte att 
göra politiska uttalanden, utan att genom 
forskning ta fram kunskap som kan utgöra 
basen för rationella politiska beslut.

aleksanDra ålUnD, också professor vid 
Remeso, är en av dem som avslöjat hur 

kulturbegreppet kan användas för att dölja 
fördomar. I sin forskning, som både har 
fokuserat på kvinnor och ungdomar, upp-
täckte hon hur frågan om kulturell tillhörig-
het blir en inlåsning.

– Att tillskriva människor särskilda 
kulturer är ett statiskt synsätt, säger hon. 
Det är att placera invandrare i olika boxar 
som rangordnas. Och de mest »exotiska« 
kulturerna hamnar längst ner i den rang-
ordningen.

Kulturen tas som intäkt och ursäkt för 
att dölja sådant som egentligen har helt an-
dra orsaker, konstaterar hon. Den får tjäna 
som förklaring till sociala missförhållanden,

– Kultur är inget fixt och färdigt. Den ska-
pas i sociala erfarenheter. Det enda sättet att 
närma sig människor är som individer. Alla 
har olika erfarenheter och bakgrunder, och 

De flesta i Sverige är övertygade om att 
invandrare diskrimineras på arbetsmarkna-
den. Men de anser också att de själva eller 
människor i deras närhet inte diskriminerar. 
Så hur uppstår då diskrimineringen?

Svensk eller invandrare? Anders Neergaard 
och Alireza Behtoui, två av forskarna vid 
Remeso, undersöker vad som avgör våra 
chanser på arbetsmarknaden. Värdet av det 
sociala nätverket, det som kallas det sociala 
kapitalet, spelar stor roll. Det mäts i både 
bredd och djup, säger Anders Neergaard.

– Du kan ha många människor i ditt 
sociala nätverk. Men ditt sociala kapital för 
att avancera på arbetsmarknaden är ändå 
ganska svagt om de mest är diskare, stä-
dare och pizzabagare, säger han.

Utan någon formell diskriminering sor-
teras människor in i olika kategorier av arbe-
ten. De som mest känner lågstatus personer 
hamnar sannolikt själva i lågstatusjobb. Och 
omvänt: den som har många verkställande 
direktörer i sitt sociala nätverk har en hygg-
ligt stor chans att själv bli direktör.

I en brett UpplagD stUDIe på en svensk 
industri undersöker Anders Neergaard och 
Alireza Behtoui både informella (kontakt-) 

och formella (kontrakt-) faktorer, som på-
verkar var de anställda hamnar i produktio-
nen och deras chanser till avancemang. 

Förhandlingen mellan arbetsgivare och 
arbetssökande är en sådan formell faktor. 
Men arbetsgivaren är inte en entydig en-
het, konstaterar de två forskarna:

– Arbetsgivaren representeras dels av 
personalrekryterarna, dels av förmän, ar-
betsledare eller andra chefer i produktionen.

Dessa värderar ofta arbetssökande på 
olika sätt. Personalrekryterarna ser mer till 
formell kompetens, medan arbetsledare 
är mer måna om att de som anställs ska 
»passa in« i arbetsgruppen. Utlandsfödda 
arbetssökande tycks få det tuffare när det 
senare argumentet väger tyngst, något som 
de två forskarna också ser som en trend på 
arbetsmarknaden idag. 

I en annan stUDIe följer de 400 ung-
domar, med både svensk och utländsk 
bakgrund, i deras väg från utbildning till 
arbete. Ungdomarna i studien avslutade 
sin utbildning år 2005 och nu följer fors-
karna upp var de befinner sig idag, tre år 
senare, hur de har hamnat där och vad de-
ras utbildning har betytt för dem.

Resultaten väntas bli klara i vår.

Zoran slavnIc forskar om ekonomins 
informalisering och har bl.a. studerat taxi-
branschen. Andelen utomeuropeiska in-
vandrade taxiförare är hög och han talar om 
en »etnisk märkning« av hela branschen. 
Konkurrensen är hög, lönsamheten låg 
och många har extremt långa arbets dagar-
nätter. Denna informalisering och etni-
fiering kommer nu även i en traditionellt 
fackligt stark bransch som byggsektorn. 

sUsanne Urban forskar om den ökade 
polarisering som följer med den ekono-
miska globaliseringen. De rika blir fler 
men också de fattiga. Det syns särskilt i 
storstäder med bl.a. ökande bostadssegre-
gation, skolsegregation, skillnader i val-

deltagande. Hon arbetar bland annat med 
en stor statistisk databas där hon följer 
polariseringstendenserna och analyserar 
effekter av att bo i olika typer av bostads-
områden. 

peo hansen studerar EU:s integra-
tions-, migrations-, och flyktingpolitik. År 
2010 ska, enligt EUs planer, ett gemen-
samt system för flyktingmottagande och 
asylhantering börja fungera. Han finner 
en rad svårlösta motsägelser i denna ut-
veckling. En är de krav som ställs på de 
invandrare som redan finns i EU på att 
både integrera sig i värdländerna och att 
ha en ständig beredskap för att flytta, som 
flexibel arbetskraft.

Fler projekt vid Remeso

Socialt kapital påverkar dina 
chanser på arbetsmarknaden

att kategorisera och exotisera leder fel.
Aleksandra Ålund var professor på 

Tema Etnicitet från starten och har varit 
med om hela processen med sammanslag-
ningen med forskare vid Arbetslivsinstitu-
tet och grundandet av Remeso, liksom den 
formella begravningen av Tema Etnicitet 
(se ruta på föregående sida). Hon uttrycker 
stor tacksamhet gentemot universitets-
ledningen. 

– Linköping var det enda universitet i 
hela Sverige som tog över en hel forskar-
grupp från Arbetslivsinstitutet, säger hon, 
och det innan vi ens hade klart med hela 
finansieringen. Både rektor och fakultetens 
dekan har visat mycket god vilja och lagt 
grunden för ett oerhört lyckat samarbete. 

»Vår uppgift är inte att göra politiska 
uttalanden, utan att genom forskning ta 
fram kunskap som kan utgöra basen för 
rationella politiska beslut.«
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Peter Holgersson blev årets tränare inom 
svensk orientering för sitt arbete med 
orienterare och banlöpare vid Linköpings 
universitet.

– Det känns bra med de formuleringar 
som förbundsledningen har i prismotive-
ringen. Det är tydligt att man ser positivt på 
det vi gör vid LiU, säger Peter Holgersson.

Så här låter det: »Peter Holgersson har 
under flera år byggt upp en av landets främsta 
elitmiljöer för oriente-
rare. Med mångårig erfa-
renhet från såväl friidrott 
som orientering, bland 
annat som personlig 
tränare och medhjälpare 
i landslaget, har han idag 
träningsansvaret för 
ett 60-tal orienterare och 
banlöpare vid Linköpings universitet. Idag 
söker sig många av landets främsta talanger 
till orienteringsakademin i Norrköping och 
Linköping för att utvecklas i hans anda.«

Priset för bästa SM-insats gick till Peter 
Öberg, OK Hällen, som också är knuten till 
LiU Elitidrott som tränare. 

lInköpIngs UnIversItet 

 

  noterat

notiser

Svenskar är mest kulturella

Under hösten har Kåkenhus nya huskropp 
ut mot Skvallertorget i Norrköping tagits 
i bruk. 

Huset rymmer bland annat bibliotek, 
studieplatser och lokaler för forskning, 
administration och konferenser.

 En av attraktionerna är det 450 kva-
dratmeter stora konstverk som omger 
hörsalen mitt i huset. Verket heter »Jag 
tror att jag är kär« och är gjort i serietid-
ningsmanér av konstnären Daniel Nova-
kovic, som inspirerats av studentstaden 
Norr köping. 

Verket är ritat i blyerts, uppförstorat, 
färglagt och tryckt på 279 tapetvåder i 
längder upp till sju meter. 

Stort konstverk 
i nya Kåkenhus

LiU satsar på 
unga forskarlöften
LiU fortsätter att rekrytera unga forskar-
löften, som får extra stöd för att bli framti-
dens forskningsledare.

Satsningen på LiU-forskarassistenter har nu 
gått in på sitt andra år och ytterligare fem 
personer har rekryterats utöver de fyra som 
tidigare fanns på plats (och som presentera-
des i en artikel i LiU magasin nr 2/07).

Två av de nyanställda forskarna – Anki 
Brorsson och Peter Nilsson – ägnar sig åt 
att förklara, diagnostisera och förebygga 
sjukdomar som har att göra med felveckade 
proteiner. Exempel på sådana sjukdomar är 
Alzheimers, Parkinson och galna kosjukan.

Anki Brorsson är biokemist och har stu-
derat felveckningsprocessen hos det protein 
som är kopplat till Alzheimers sjukdom. 

Hon disputerade 2004 vid Umeå universitet 
och har under två år varit postdoktor vid 
University of Cambridge i Storbritannien.

Peter Nilsson forskar i bioorganisk kemi 
och har specialiserat sig på en typ av plast-
material, konjugerade polymerer, som kan 
användas för att studera biologiska proces-
ser. Han disputerade på LiU 2005 och har 
under två år varit postdoktor i Schweiz.

Björn Granseth är neurobiolog och 
forskar om synapser, en sorts kemiska för-

bindelser som nervcellerna i våra hjärnor 
använder för att kommunicera med varan-
dra. Han disputerade 2003 vid LiU och har 
under fyra år varit postdoktor vid MRC La-
boratory of Molecular Biology i Cambridge i 
Storbritannien.

Eva Lövbrand är miljövetare och studerar 
hur vetenskapliga resultat används i den in-
ternationella klimatpolitiken. Sedan dispu-
tationen vid Högskolan i Kalmar sommaren 
2006 har delat sin tid mellan Statsveten-

skapliga institutionen vid Lunds universitet 
och Centrum för klimatpolitisk forskning 
vid Linköpings universitet.

Cecilia Åsberg, slutligen, är en tvärve-
tenskaplig genusforskare med internationell 
erfarenhet av utbildning och forskning som 
behandlar populära medier, naturvetenskap 
och teknik i Europa. Efter sin disputation 
vid Tema Genus 2005 har hon arbetat tre år 
som lektor vid Utrechts universitet i Neder-
länderna.

Anki Brorsson Peter Nilsson Björn Granseth Eva Lövbrand Cecilia Åsberg

93 procent av svenska folket har under 
senaste året spelat musikinstrument, 
sjungit i kör eller målat, 87 procent har 
ägnat sig åt bokläsning och 72 procent 
varit på bio. 

Det här är mer än i något annat av 
de 27 EU-länderna, konstateras i den 
nyutkomna boken KulturSverige 2009 – 
Problemanalys och statistik.

– Det är den första svenska kultur-
statistiska årsboken på flera år, säger 
Svante Beckman, professor vid Tema Q 
och redaktör för boken.

KulturSverige 2009 innehåller ett 30-
tal artiklar om kulturpolitik, skrivna av 
forskare inom fältet. Kulturens kommer-
sialisering och kultur som utvecklings-
motor är några av många infallsvinklar 
som belyses. 

Med hjälp av statistiska indikatorer 
fångas långsiktiga trender upp, liksom 
det grova mönstret i dagens situation. 
I några avsnitt belyses hur ekonomin 
ser ut på kulturområdet och i ett kapitel 

presenteras material om svenska folkets 
kulturvanor.

Internet är det mest expansiva områ-
det inom kultur- och mediesektorn, både 
mätt i de pengar och den tid som hushål-
len satsar. I åldersgruppen 15-24 år har 
Internetanvändandet gått förbi TV-tit-
tandet som daglig aktivitet; i genomsnitt 
ägnar man 110 minuter åt TV-tittande 
medan Internetanvändning står för hela 
128 minuter en genomsnittlig dag.

En av många svenska kulturutövare.
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Detalj, »Jag tror jag är kär«
© Daniel Novakovic/2008

Nästa höst startar en ny civilingenjörs-
utbildning i energi, miljö och manage-
ment vid LiU. 

– Fokus ska ligga 
på att vända ett 
miljö problem till 
en affärsidé, säger 
Matts Karlsson, 
initiativtagare och 
till vardags profes-
sor i mekanisk 
värmeteori och 
strömningslära.

Någon liknande 
kombination finns 

inte bland andra civilingenjörsutbildningar i 
Sverige, däremot finns det liknande trender 
på andra håll i världen, konstaterar han.

– Behovet av den här kunskapen kom-
mer att växa. Energi- och miljöfrågan är 

kanske den viktigaste vi har både idag och 
i framtiden. Och det finns en stor nyfi-
kenhet på programmet från industrin.

LiU är lämpat för att starta en utbild-
ning med denna inriktning, menar Matts 
Karlsson.

– Det finns redan en struktur här, vi 
har väldigt starka forskargrupper inom till 
exempel energisystem och miljöteknik.

Den fem år långa utbildningen kom-
mer, utöver exempelvis matematik, 
mekanik och kemi, bland annat att inne-
hålla ämnen som miljöteknik, energisys-
tem, företagsekonomi, resursteori och 
manage ment.

– Studenterna ska få en allmänbild-
ning inom teknikområdet men bli specia-
liserade inom energi- och miljöämnena. 
Vi vill rusta dem för att arbeta i både stora 
och små företag, men också inspirera 
dem att starta eget.

Miljö och management  
i ny civilingenjörsutbildning

Eldsjäl fick tränarpris

Peter Holgersson

Visualiseringsföretaget Sciss AB och Fodina 
Language Technology AB har utsetts till årets 
Rookieföretag i Fjärde Storstadsregionen.

Båda företagen har sina rötter vid Linkö-
pings universitet.

Sciss AB är sprunget ur forskningen i 
visualisering vid LiU Norrköping. Deras 
produkt, UniView, är ett avancerat verktyg 
för visualisering av jorden och universum. 
Bland kunderna finns planetarier och mu-
seer över hela världen.

Fodina Language Technology AB har 
utvecklat egna verktyg för att effektivisera 
terminologi- och översättningsprocesser. 

Avknoppare 
fick rookiepris

Per Hemmingsson, Staffan Klashed och Johan 
Öhlund i segrande Norrköpingsföretaget Sciss AB.

Biodiesel gjord på raps olja 
och begagnad frityrolja 

från McDonalds.
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kanska delstaten Washington som Shimo-
mura hämtade sina maneter. Innan han 
lyckats isolera proteinet, som nu går under 
beteckningen GFP (green fluorescent prote-
in) hade han fiskat upp över en miljon av de 
geléartade nässeldjuren ur hamnbassängen.

Hur maneten använder sin lysande 
förmåga är inte klarlagt. Den är dock långt 
ifrån ensam om den egenskap som kallas 
bioluminiscens: djuphavsfiskar har lysor-
gan för att locka till sig byten, och encelliga 
flagellater orsakar mareld som kan ses även 

i svenska kustvatten. Och på land har vi 
eldflugor och lysmaskar.

lars-göran mårtensson, nu docent 
i biokemi vid LiU, kunde i mitten på 
1990-talet följa framstegen med GFP på 
nära håll. Han var då postdoktor vid Univer-
sity of Oregon i Eugene.

– När jag kom dit fick jag höra att vi 
skulle jobba med »ett coolt protein«.

Den som faktiskt löste kristallstrukturen 
var en annan ung svensk vid samma labb, 
Mats Ormö, som numera sysslar med prote-
inproduktion på Astra Zeneca. Hans arbete 
tillsammans med bland andra Nobelpris-
tagaren Roger Tsien publicerades i Science 
1996.

GFP är ett medelstort protein format 
som en tunna. Precis i mitten ligger kromo-
foren, den struktur som skickar ut ljus.

– Tack vare att den ligger så skyddat har 
den mycket effektiva fluorescensegenskaper. 
Vatten skulle till exempel förstöra funktio-
nen, säger Lars-Göran Mårtensson.

Kromoforen består av tre aminosyror. 
När man skickar in ultraviolett ljus lyfts en 
elektron upp till ett högre energitillstånd 
(den exciteras), och när den faller tillbaka 
igen skickar den tillbaka en synlig grön 
ljuspuls. Genom att mixtra lite med amino-
syrorna man skapa varianter som ger andra 
färger.

Att GFP fått så stor användning inom 
molekylär- och cellbiologi beror också på att 
den är lätt att med genteknik klona in i det 
protein man vill följa. 

text åke hjelm

foto göran bIlleson

Nobelglans kring lysande protein
Årets Nobelpristagare i kemi 
prisas för upptäckten och 
utvecklingen av ett lysande 
protein, som blivit ett av bio-
kemins viktigaste verktyg.

Under 160 miljoner år har kristall -
maneten Aequorea victoria skickat ut sitt 
gröna ljus i Stilla havet. 1960 beslöt sig 
kemisten Osamu Shimomura för att 
undersöka saken närmare. Han hittade 
ett speciellt protein som nu används av 
molekylärbiologer världen över.

För sin upptäckt får han i dagarna ta 
emot 2008 års Nobelpris i kemi tillsam-
mans med två forskare som utvecklat 
proteinet vidare, Martin Chalfie och 
Roger Tsien.

Det var i Friday Harbor i den ameri-

Jana Sponarova

forsknIng

 

  biokemi

Det lysandet 
proteinet 
GFP, green 
fluorescent 
protein, är 
format som 
en tunna. 
Precis i mit-
ten ligger 
kromoforen 
(röd på 
bilden), den 
struktur som 
skickar ut 
ljus.

Med sina intensivt gröna konturer ger de 
små rundmaskarna ett närmast spöklikt 
intryck där de krälar omkring i petriskålen.

Jag betraktar djuren – millimeterlånga 
nematoder av arten Caenorhabditis elegans 
– genom biokemisten Jana Sponarovas 
binokularmikroskop. Den gröna färgen 
framträder när skålen belyses med ultra-
violett ljus: maskarna är preparerade med 
green fluorescent protein, GFP.

Här i professor Gunilla Westermarks 
labb på cellbiologen har Jana Sponarova 
odlat fram egna linjer av maskar, med 
målet att skapa ett modellsystem för test-
ning av amyloideffekter.

Teamet har i samarbete med Per 
Westermark i Uppsala under en längre 
tid studerat överföring av amyloidsjuk-
domar mellan djur, och visat att amyloid 
har stora likheter med prioner (smittäm-

net bakom bland annat galna ko-sjukan). 
Resultaten talar för att det finns en risk att 
en amyloidsjukdom kan överföras via blod-
transfusion om givaren är sjuk.

Ett annat sätt att använda modellen kan 
vara att pröva substanser som kan bromsa 
bildningen av de skadliga strukturerna.

Amyloid bildas av felveckade proteiner 
(drygt 25 stycken har hittills identifierats)  

som av någon anledning inte brutits ned 
som de ska. Jana Sponarova arbetar med 
SAA (serum amyloid protein A), som ökar 
kraftigt i samband med inflammationer och 
lagras i levern, njurarna och mjälten där det 
orsakar sjukliga förändringar. Människor 
med ledgångsreumatism, tuberkulos och 
cystisk fibros hör till dem som drabbas.

Det fInns en väletablerad musmodell för att 
studera förloppet. Den innebär en ganska 
otrevlig injektion av silvernitrat som sätter 
igång en amyloidbildning.

Jana Sponarova och Gunilla Westermark 
bestämde sig för att i stället använda C. elegans 
och skapa en modell som de är ensamma om 
i Sverige. I labbet finns nu fyra olika transgena 
linjer med maskar vars celler bildar amyloid.

Genen för SAA injiceras i äggstockarna 
på en hermafroditisk mask och kopplas ihop 
med GFP-genen (se artikeln ovan). Tack 

vare det kan man 
lätt se vilka maskar 
i nästa generation 
som fått genen med 
sig, och låta dem 
föröka sig vidare. 
Eftersom C. elegans 
har en kort livscykel 
– tre dagar – kan 
man ganska snabbt 
få fram en ren linje 
där alla individer är 

identiska och bär på den sjukliga genen.
Tack vare färgämnet är det också lätt att 

följa hur det felaktiga proteinet sprids i or-
ganismen. Det dirigerats till muskulaturen 
längs deras sidor.

– De transgena maskarna får svårt att röra 
sig. Troligen är det en amyloidbildning som 
är orsaken, men det skulle också kunna bero 
på nya mutationer, säger Jana Sponarova. 

Eleganta maskar  spårar sjukliga förändringar

Den japanske forskaren 
Osamu Shimomura (bilden) delar årets 
Nobelpris i kemi med amerikanerna Martin Chalfie 
och Roger Tsien.
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Färgämnet visar hur ett felaktigt protein sprider sig.

Jana Spona rova 
har sina rund maskar 

i petriskålar, där de 
lever på E.coli-

bakterier.
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text gUnIlla pravItZ

foto vIbeke mathIesen

Lärarstudent och dyslektiker
Kan en dyslektiker bli lärare? Javisst, menar fyra lärarstudenter som 
ingår i ett nätverk på Campus Norrköping. Det som är ett minus 
under utbildningen kan visa sig vara ett plus i klassrummet.

De är blivande lärare. På sitt CV skulle de 
kunna tillägga »Tillgång: dyslexi«.

En gång i månaden träffas de högst upp i 
Bomullsspinneriet på Campus Norrköping, 
en handfull lärarstudenter som alla har 
diag nosen dyslexi.

I två timmar pratar de ihop sig, om 
studierna, om den verksamhetsförlagda ut-
bildningen, de kollar upp hjälpmedel, utgår 
från något speciellt tema som studieteknik. 
Fikar. De diskuterar bemötanden, vilka krav 
de kan ställa på stöd eller krav som ställs på 
dem. Ibland gör de studiebesök, senast på 
kommunens skoldatatek.

Det Är tUfft att vara dyslektiker i en skrift-
kultur. Och skolan bygger väl om något på 
det skrivna ordet. Att då bli lärare när man 
är dyslektiker låter inte som något självklart 
yrkesval?

De fyra på nätverksträffen ler vant åt 
frågan. De ser just inga hinder och har inte 
heller stött på några problem under praktik 
eller extrajobb som lärarvikarier.

Nermin Cakici läser på tredje året till 
lärare för grundskolans senare år (so och 
förmodligen matte). Katrin Engström på 
fjärde året (na-estetisk), Malin Gustavsson 
på andra året (estetisk) och Johanna Lind-
borg (na-utomhuspedagogik) på fjärde året, 
har alla tre dubbel inriktning mot förskola/
grundskolans tidigare år.

Några protester mot sitt yrkesval har de 
inte mött.

– Ingen som konfronterar oss öppet i alla 
fall, garderar sig Katrin och Nermin.

– Jo, min mormor, säger Malin och får 
alla skratta, hon oroar sig för att jag inte ska 
klara utbildningen.

alla fyra fIck sin dyslexidiagnos först med 
universitetsstudierna och med de stora 
textmängderna. Nermin läste först special-
pedagogik vid Örebro universitet. Katrin 
började studierna med psykologi vid Luleå 
universitet och kunde inte begripa hur de 
andra hann med att läsa allt, mycket var på 
engelska:

– Det var först då som jag insåg att något 
inte stämde med min läsförståelse.

Ungefär likadant var det för de andra. 
De upptäckte att de till exempel inte fixade 
att lyssna, förstå och anteckna samtidigt på 
samma sätt som studiekamraterna. Eller att 
det fanns massor av ord som kändes helt nya 
för dem, eller att det var svårt att sortera ut 
det viktigaste ur långa texter. Stavningen är 
det minsta problemet, däremot har många 
av dem knepigt med skriftspråkets struktur. 

kanske Är Det tvÄrt om? Att många dyslek-
tiker är ovanligt väl lämpade att bli lärare?

– De flesta lärarstudenter har själva varit 
duktiga i skolan och har goda erfarenheter. 
Själv gillade jag aldrig skolan. Som dyslekti-
ker har vi en annan bild. Vi vet hur jobbigt 
det är när lärandet tar tid och kraft. Och vi 
har en känslomässig förståelse för elever 
som känner sig annorlunda, säger Johanna.

– Vi upptäcker direkt de barn i en grupp 
som har svårigheter av olika slag. Man känner 
igen strategierna från sig själv, säger Katrin.

Som undanflykterna vid högläsning, 
ointresset för skolan eller rastlösheten på 
lektionerna. Och som lärare kommer de att 
lättare se inte bara vilka elever som behöver 
extra stöd, utan också vilken typ av stöd 
som fungerar. De har själva prövat många 
hjälpmedel. 

– Vår dyslexi kommer att bidra till att vi 
kommer göra fel ibland, fortsätter Katrin, 
men det kan snarare göra att barnen inser 
att vuxna inte är ofelbara eller alltid har rätt.

anDra tIllgångar är de självupplevda alter-
nativvägarna till lärandet. Skolböcker är ju 
inte det första en dyslektiker förknippar med 
välbefinnande och trygghet.

– För mig kan det vara självklart att låta 
eleverna lära sig om judendomen genom 
att spela upp minipjäser på teman jag gett, 
säger Nermin.

– Eller se till att lärandet utgår från alla 
sinnen, tillfogar Malin som lär sig bäst om 
hon rör sig eller gör något annat under tiden 
hon lyssnar på till exempel en talbok.

De flesta i gruppen har dessutom kom-
penserat sin dyslexi genom att öva upp sin 
minnesförmåga.

UtbIlDnIng 

 

  lärarstudenter

eget handikapp kan bli en tillgång i klassrummet

Som dyslektiker är det ofta lättare att upptäcka vilka elever som behöver stöd och även veta vilket stöd som fungerar. Till vänster studievägledaren 
Marianne Jeppsson och lärarstudenten Nermin Cakici, till höger lärarstudenterna Johanna Lindborg och Katrin Engström.

Många bra plus i ett framtida yrkesliv. 
Men under studietiden är dyslexin 

främst ett minus – om man undantar nog-
grannheten. 

Gänget i rum 424 satsar stenhårt och 
dubbelt upp. Att de har en diagnos på 
funktionshinder betyder inte att de inte har 
samma krav på kunskapsmassa som övriga 
studenter. Bara att de rätt till stöd för att 
kunna tillgodogöra sig kunskapen på något 
så när lika villkor som andra.

– UnIversItetet har en särskild dyslexi-
pedagog som utreder behov och också 
ställer diagnos, säger Marianne Jeppson, 
studievägledare och sammanhållande för 
nätverket som startade för fyra år sedan.

– Det finns en rad stöd. Dataprogram 
med olika typer av ordbehandling eller som 
gör det möjligt att lyssna till skärmtexter. 
Mycket av kurslitteraturen finns inläst som 
talböcker och det finns scannrar som kan 
läsa av text som man får uppläst. Med en 
Daisyspelare kan man bläddra i talböcker 

och lägga in bokmärken.
Man kan få använda dator vid tentamen, 

få förlängd tentamenstid, sitta avskilt eller få 
muntlig tentamen. 

– Och den som vill kan få antecknings-
hjälp vid föreläsningar eller en studiekamrat 
som kommit längre i studierna som guide, 
säger Marianne.

Dyslektikerna kan även få innehållet i en 
föreläsning utskrivet i förväg, så de har en 
större chans att hänga med.

– Men det är upp till läraren. En del vill 
inte lämna ut material, påpekar Johanna.

nÄtverksgrUppen har lagt förslag till för-
bättringar av kursmoment. Nu ser de över 
otydliga studiehandledningar. Så delar de ut 
särskilda diplom till lärare som varit bra på 
att ge stöd.

– Dyslektikerna är den grupp funktions-
hindrade som ökar mest bland studenterna. 
Man räknar med att mellan 5-8 procent av 
befolkningen har dyslexi, säger Marianne.

Förhoppningsvis är ökningen ett tecken 

på att dyslektikerna håller på att bli av med 
den gamla »dumstämpeln«.

– Men det är fortfarande skämsigt att ha 
svårt för att läsa och skriva. Det finns ett jät-
testort mörkertal bland studenterna. Det är 
många som skulle bli hjälpta av de stöd som 
finns, säger Katrin. 

Några dyslektiska fakta
Dyslexi är i Sverige erkänt som ett språkbio-
logiskt funktionshinder.

En dyslektiker kan till exempel ha svårt 
att uppfatta närliggade språkljud eller ha 
ett bristande språkligt arbetsminne, man 
inte kommer ihåg början av ett ord eller en 
mening när man kommit till slutet. Dys-
lexin kan även innebära att det tar lång tid 
att hitta det lästa ordets betydelse i det inre 
ordförrådet.

Källa: Vetenskapsrådets rapport 2:2007.

lÄnktIps:Nätverket har en webbsida på http://
www.isv.liu.se/lar/studentinformation/lsd
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Diabetesvaccin ger hopp
Nu inleds sista prövningen av ett nytt diabetesvaccin, som kan göra livet 
lättare för nyinsjuknade barn. Det bygger på upptäckten av ett tidigare 
okänt antigen av Linköpingsforskare redan i början av 1980-talet. 

Som så ofta startade det hela mer eller min-
dre av en slump. Diabetesforskarna Johnny 
Ludvigsson och Åke Lernmark fick idén att 
se vad de kunde hitta i en mängd blodplas-
ma från diabetesbarn i Linköping. Fyndet 
av en dittills okänd typ av antigen visade sig 
vara en betydelsefull upptäckt. Nu, 26 år 
senare, är ett läkemedel baserat på proteinet 
GAD65 framme vid slutprovet.

– Det är skojigt att ha varit med om att 
hitta en substans som visar sig vara ett 

viktigt antigen vid typ 1-diabetes, och nu 
öppnar en ny väg för behandling av auto-
immunitet. Jag är optimistisk, säger Johnny 
Ludvigsson, professor i pediatrik vid LiU 
och medicinskt ansvarig i Europa för den 
avgörande fas 3-studie som nyligen inletts.

Diamyd är namnet på läkemedlet, ett 
vaccin som ska ges till nyinsjuknade patien-
ter. Ända sedan det svenska läkemedelsföre-
taget Diamyd Medical tog upp projektet har 
Ludvigsson och hans team vid Universitets-

sjukhuset i Linköping haft en framträdande 
roll vid immunologiska studier och klinisk 
prövning.

I fas 2-studien som rapporterades i oktober 
2008 deltog 70 barn vid åtta svenska kliniker. 
I den grupp på 35 barn som fått två injektioner 
av läkemedlet såg man att den egna insulin-
produktionen bibehölls i högre utsträckning 
än hos kontrollgruppen. Effekten var större ju 
tidigare man vaccinerat och fanns kvar ännu 
två och ett halvt år efter behandlingen.

forsknIng 
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Det är skojigt att ha varit med om att hitta en substans som öppnar en ny väg för behandling av autoimmunitet, säger professor Johnny Ludvigsson.

För den ständigt växande andel barn 
som blir sjuka i typ 1-diabetes har det stor 
betydelse. Även om de inte helt kan undvara 
insulinet blir deras sjukdom lättare att sköta 
och risken för svåra komplikationer senare i 
livet minskar.

Det var en stor 
dag också för An-
ders Essen-Möller, 
grundaren av 
Diamyd Medical, 
en liten svensk 
uppstickare som 
mot alla odds lyck-
ats hålla sig kvar 
på banan så här 
långt. Det vanliga 
är att små läkemedelsbolag inte hänger med 
när miljonerna börjar rulla, utan säljer eller 
licensierar ut sin substans till någon av de 
stora drakarna i branschen.

– Normalt räknar man med att det kostar 
en miljard dollar att ta fram ett nytt läkeme-
del. Vi har hittills gjort av med 400 miljoner 
kronor på utveckling och prövning, och vår 

fas 3-prövning 
har en mycket 
lägre budget 
än vanligt, 
säger Anders 
Essen-Möller.

Han är en 
civilingenjör 
toppad med en 
dos medicinsk 
utbildning. Han 
drev ett fram-
gångsrikt medi-
cinteknikföretag 
när hans dotter vid elva års ålder drabbades 
av diabetes. Det fick honom att börja på ny 
kula. Åke Lernmark satte honom på GAD-
spåret, den gamla firman såldes och vinsten 
blev grundplåten för att starta utvecklingen 
av ett vaccin mot sjukdomen, en dröm som 
dittills verkat mycket avlägsen.

Och visst, det har tagit tid. När resan 
inleddes hade forskare i USA visat att en 
injektion med GAD kunde förhindra dia-
betes hos möss. Flera patentansökningar 
lämnades in till amerikanska myndigheter 

men det tog tio år, till 2004, innan patentet 
efter en långvarig dispyt om äganderätten 
var i hamn. Det blev University of California 
i Los Angeles som vann, och patentansök-
ningen hade sedan länge licensierats av 
Diamyd.

– Forskarna hade visat att de kunde bota 
möss, men att kolla 
att GAD inte var 
farligt, det är en 
industriell process 
som kräver ett helt 
batteri av tester. 
Ett jättejobb, säger 
Peter Zerhouni, af-
färsutvecklingschef 
med examina i bio-
logi och ekonomi.

hela prövnIngsproceDUren går ut på att 
visa tre saker: Att läkemedlet har effekt, att 
det finns en process för tillverkning, och att 
eventuella biverkningar är acceptabla.

När det gäller GAD så finns en oro för 
neurologiska biverkningar eftersom det spe-
lar en viktig roll för hjärnans signalsystem. 

Genom att vaccinera nyinsjuknade barn kan deras egen 
insulinproduktion bibehållas i högre utsträckning.

De första blodproverna från fas 3-studien analyseras nu vid kliniska forskningslabbet vid US i Linköping. 
Det är immunsystemets svar på vaccinet som är intressant för forskningsledaren Rosaura Casas 

(i mitten) och doktoranderna Maria Hjorth (t v) och Stina Axelsson.

Anders Essen-Möller Peter Zerhouni

g
ö

r
an

 b
il

le
so

n

g
ö

r
an

 b
il

le
so

n

Varje prov får sin egen kod 
som inte får brytas förrän 

studien är klar.
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Tystnad kring våld mot män
Fler män än kvinnor utsätts för fysiskt våld. Men fokus i samhällsdebatten 
ligger på våld mot kvinnor. »Jag tror att oförmågan som finns i att se män 
som offer skapar en tystnad och ett stort lidande bland de män som ut-
sätts för våld«, säger Katarina Swahnberg, forskare i genus och medicin.

Katarina Swahnberg forskar om våld mot 
män och kvinnor.

– Att utsätta någon för våld är ett extremt 
sätt att tvinga någon till underordning. Vål-
det drabbar både kvinnor och män. Men i 
debatten ligger fokus på att det är kvinnan 
som är offer. Över- och underordning finns 
emellertid i alla grupper, det är inte bara 
könet som avgör. Den finns även inom grup-
pen män och inom gruppen kvinnor.

Inom genusmedicinen påpekas det ofta 
att det i olika sammanhang forskats mer på 
män än på kvinnor, vilket kan få negativa 
konsekvenser i behandlingen och vården av 
kvinnor. 

– Här är det tvärtom. När det gäller till 
exempel hatbrott och våld i relationer är det 
männen som blivit osynliggjorda. Kanske 
missar vården och samhället viktiga insatser 
gentemot dem på grund av denna tystnad 
och okunskap.

katarIna sWahnberg DIspUteraDe 2003 på 
en avhandling som handlade om våld mot 
kvinnor. Nu fortsätter hon forskningen med 
enkät- och intervjustudier, men denna gång 
med fokus på våld mot män. 4600 män 
och 4450 kvinnor från Sverige har deltagit 
i undersökningen. Samma frågor som hon 
ställde till kvinnorna har hon nu ställt till 
männen. De frågor hon vill ha svar på hand-
lar om ifall de utsatts för påtagliga psykiska, 
kroppsliga eller sexuella övergrepp.  

– Eftersom vi använder oss av samma 
frågor går det att göra en jämförelse mellan 
kvinnornas och männens svar.

Resultaten visar att fler män än kvin-
nor utsatts för fysiskt våld, 46 respektive 37 
procent. Något fler kvinnor har utsatts för 
livshotande våld och våldet mot kvinnorna 

är generellt sett grövre. Kvinnorna uttrycker 
också ett större lidande.

– Det fysiska våldet verkar inte ha 
samma betydelse för män och kvinnor. Vem 
som är gärningsman är avgörande. Trots 
att gatuvåld, som oftast drabbar män, kan 
vara riktigt grovt så är det det systematiska, 
upprepade våldet som är vanligt i parrelatio-
ner som får större hälsokonsekvenser. De 
som drabbas av det lider ofta av övergreppen 
långt efter det att de ägde rum. 

Till övervägande del är det kvinnor som 
drabbas av våld i parrelationer, men det fö-
rekommer även bland män, med både man-
liga och kvinnliga förövare. Detta våld, riktat 
mot männen, uppmärksammas mycket lite.

nÄr Det gÄller psykIska övergrepp, som 
exempelvis olika former av förnedring, för-
ödmjukelser och hot så är det fler kvinnor 
än män som upplevt det. 19 procent kvinnor 
respektive 13 procent män.

Betydligt fler kvinnor än män har också 
utsatts för sexuella övergrepp. Här är siff-
rorna 17 respektive fyra procent. 

– Att våldet mot kvinnor uppmärksam-
mas är naturligtvis oerhört viktigt. Men vi 
får för den skull inte glömma bort männen. 
Flera män som intervjuats vittnar om att det 
är första gången de berättar för någon om si-
na upplevelser av våld och övergrepp. De har 
känt stor skam över det som hänt. När de får 
sätta ord på upplevelsen och synlig göra den 
lyfts också ett enormt lidande av från dem. 
Det märkte jag i flera av intervjuerna.

Katarina Swahnberg menar att det är 
mer okej för en man att berätta om ett slags-
mål han utsatts för på gatan, än om det våld 
eller förnedring han utsatts för av en manlig 
eller kvinnlig förövare bakom stängda dör-

rar. Detta har att göra med synen på vad 
som anses manligt respektive kvinnligt. Det 
tysta lidandet bland männen kan bero på att 
de inte vill ta på sig offerrollen. De förväntas 
förhålla sig till våldet de upplevt utifrån en 
traditionell, machoinriktad mansroll. Sam-
hällets, och inte minst medias syn på våld, 
maskulinitet och femininitet påverkar också 
den enskildes upplevelse. 

– Vissa genusteoretiker utgår från att det 
finns två sorters våld. Dels mäns våld mot 
kvinnor, som handlar om att behålla den 
överordnade positionen gentemot kvinnan. 
Dels mäns våld mot män, som går ut på att 
behålla maskuliniteten. Det vill säga allt 
handlar om mannens strukturella överord-
ning. Men kvinnors utövande av våld mot 
män – och kvinnor – är ett försummat om-
råde. Jag tror det hänger samman med vår 
bild av kvinnlighet.

forsknIng 
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Människor med den sällsynta sjukdomen 
stiff person syndrome (som ger muskelstel-
het och kramper) har till exempel höga hal-
ter av antikroppar mot GAD i blodet.

– Vi tittar noga på detta, men har hittills 
inte sett några tecken på sådana kopplingar. 
Men man ska vara rädd för alla biverkning-
ar, speciellt på barn. Därför gjorde vi också 
de första prövningarna på vuxna diabetiker. 
Nu känner vi oss betydligt tryggare då det 
efter flera års uppföljning inte förekommit 
några bieffekter som har med GAD-behand-
lingen att göra, säger Johnny Ludvigsson.

Så långt har heller inga föräldrar tvekat 
att låta sitt barn delta i studierna. 320 barn i 
Europa och lika många i USA ska nu rekry-
teras till den tredje fasen. I Linköping har de 
första redan påbörjat behandlingen. I slutet 
på 2010 kan resultaten vara klara. Om de är 
lika bra som de tidigare kan man ansöka om 
marknadsgodkännande.

– Visst har vi fina resultat, men man 
måste vara beredd på att det kan blir annor-
lunda i en internationell studie. Både 
behandling och genetik ser olika ut i olika 
länder. Men står det sig så är det en stor 
framgång, säger Johnny Ludvigsson.

I så fall kan läkemedlet vara klart för 
klinisk användning 2011. Om inga biverk-
ningar visar sig kan det så småningom bli 
aktuellt att också vaccinera barn som ännu 
inte fått en diagnos men befinner sig i 
riskzonen. Ett sätt att identifiera dessa är att 
screena för olika antikroppar med koppling 
till sjukdomen.

Även om Det nU stÄlls stora förhoppningar 
till GAD-vaccinet så kanske det inte räcker 
i alla lägen. Johnny Ludvigsson är just nu 

Proteinet GAD (glutaminsyredekar-
boxylas) är ett enzym som är välkänt från 
centrala nervsystemet där det omvandlar 
glutaminsyra till GABA, en signalsub-
stans som har betydelse för balans och 
motorik. Nu vet man att det också före-
kommer vid de langerhanska cellöarna i 
bukspottkörteln, där insulin produceras.

Vid typ 1-diabetes triggas immunsys-
temet att uppfatta GAD som ett fientligt 
protein, ett autoantigen, som ska förgöras. 
Inbördeskriget inleds med bildningen av 
antikroppar som binder till antigenet och 

öppnar vägen för vita blodkroppar, immun-
systemets frontsoldater.  Deras attack slår 
också mot cellöarna och insulinproduktio-
nen minskar för att till slut upphöra helt.

Avsikten med vaccinationen är att skapa 
en ny balans i det störda immunsystemet. 

Resultaten från fas 2-studien är pu-
blicerade i artikeln »GAD Treatment 
and Insulin Secretion in Recent-Onset 
Type 1 Diabetes« i New England Journal of 
Medicine 30 oktober 2008. Artikeln finns 
att läsa på http://content.nejm.org/cgi/
content/abstract/359/18/1909

På Världsdiabetesdagen 14 november lanse-
rades en webbplats för barn och unga med 
diabetes. Bakom www.diabit.se står forskare 
vid Linköpings universitet tillsammans med 
diabetesteamen vid barnklinikerna i Linkö-
ping och Jönköping.

Webbplatsen består av flera olika delar och 
riktar sig till barn och ungdomar som har 
diabetes, deras familjer, vårdteam, skolperso-
nal och andra i den drabbades närhet som till 
exempel idrottstränare. Sajten är unik i sitt 

slag då den drivs av vårdpersonal i samverkan 
med patienter, utan kommersiella aktörer.

– Syftet är att bidra till att barn och unga 
med diabetes och deras omgivning ska lyckas 
hantera sjukdomen på bästa sätt. Webbplatsen 
ökar möjligheten till kommunikation med 
andra som har egen erfarenhet av sjukdomen, 
och underlättar samtidigt kontakterna med 
vårdteamet. Det handlar förstås också om att 
ge stöd i form av kunskap och utbildning, sä-
ger Sam Nordfeldt, läkare och forskare och en 
av initiativtagarna till projektet.

Sajten utvecklades i ett forskningsprojekt 
och har funnits tillgänglig för en avgränsad 
grupp sedan 2006. Under projektets gång 
har det framkommit önskemål att öppna 
den också för andra.

– Det har varit fantastiskt roligt att sam-
arbeta med så många yrkeskategorier. Sjuk-
sköterskor, läkare, dietister och kuratorer vid 
mottagningarna och dessutom skolsköter-
skor har engagerat sig i att ta fram informa-
tionen som finns både som text och film på 
webbplatsen, säger Sam Nordfeldt.

Webbplats för barn och unga med diabetes

Vaccination ska rätta till stört immunsystem

– Allt vi ser i de vita blodkropparna ger oss ny information, säger Rosaura Casas 
som här instruerar doktoranderna vid ett cellsorteringsinstrument.

  

Katarina Swahnberg forskar inom genus och medicin 
och studerar särskilt våld mot kvinnor och män. 

medsökande till ett EU-projekt där man vill 
testa flera botande strategier.

– Det kan finnas andra mekanismer än 

angrepp från immunsystemet som gör att 
de insulinproducerande cellerna dör, säger 
han. 
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»Hon slog mig med knytnävarna i ansiktet«

från 70-talet och framåt har det börjat ta-
las öppet om våld mot kvinnor. Men det har 
inte hänt något när det gäller övergrepp och 
kränkningar av män. 

– Det är viktigt att vi drar lärdomar om 
våldet mot kvinnor. Men jag tror också att en 
större öppenhet vad gäller våld mot män kan 
minska lidandet och kanske göra det möjligt 
för människor att söka hjälp. 

Katarina Swahnberg blir tyst en liten 
stund och sammanfattar sedan det hon 
sagt:

– Kanske gör vi ett klassiskt felslut om vi 
avstår från att ta reda på hur män drabbas av 
våld. På samma sätt som vi dragit felaktiga 
slutsatser av hur kvinnor påverkas av vissa 
sjukdomar därför att forskningen utgått från 
den manliga normen. Vi ser inte vidden av 

detta problem, eftersom ämnet är tabu. 
– Men vi har alla allt att vinna på att 

jobba mot våld på alla plan, oavsett var det 
sker och vem som drabbas.  

fotnot: Katarina Swahnberg är forskar-
assistent i genus och medicin på Institutio-
nen för klinisk och experimentell medicin 
på Hälsouniversitetet.

Katarina Swahnberg är också en av universite-
tets genuslektorer som arbetar med att lyfta 
fram genusfrågorna i undervisningen. Model-
len väcker stort intresse både nationellt och 
internationellt. 

Satsningen är den första i sitt slag i Sverige. 
Den har pågått sedan 2005 och förlängs för 
närvarande med ett år i taget. Huvuduppgiften 
för genuslektorerna är att jobba för att integre-
ra genusfrågor i grundutbildningen och att ut-
veckla pedagogiska modeller för ett bestående 
arbete med jämställdhets- och genusaspekter.

Katarina Swahnberg välkomnar universite-
tets satsning.

– Det vanliga är annars att det blir spridda 
insatser kring de här frågorna. Men här är 
minst en 25 procentig tjänst avsatt på var och 
en av våra fyra fakulteter. Det innebär att arbe-
tet kan bli mer långsiktigt. 

– En poäng är också att vi är flera genus-
lektorer. På så vis kan vi hjälpa och inspirera 

varandra. På hälsouniversitetet ska vi till exem-
pel under hösten bjuda in alla lärare att skriva 
en text om genus i sin egen undervisning. Det 
insamlade materialet publiceras i en antologi 
2009.

Är då inte genusfrågorna uttjatade?
– Nej det tycker jag inte. Man kan aldrig 

införa genus en gång för alla, utan det är ett 
pågående långsiktigt arbete. Studenterna är 
ju dessutom nya varje år, påpekar Katarina 
Swahnberg som också betonar att genus lika 
mycket omfattar männens situation (se artikel 
här intill).

tIDIgare I höstas arrangerade LiU en natio-
nell konferens om genus och jämställdhet. 
Personer från 23 lärosäten kom.

– Intresset för vad vi gör är större än vi 
trott. Man går i sin vardag och arbetar med 
frågorna och så upptäcker man att det finns 
många som vill veta vad vi gör. Det är verk-
ligen roligt.

Peter blev slagen av sin fru. Hur kunde det 
komma sig? Han, runt 1.90, vältränad och 
stark. Hon liten och vek.
 – Hon hotade med att ta livet av sig om 
jag gick. Så jag stängde av mina känslor, 
säger han.

Det var den första långvariga relationen han 
hade med en kvinna. I början av förhållan-
det var allt frid och fröjd, men successivt tog 
frun över kontrollen av ekonomin, därefter 
vilket umgänge de hade. Peters vänner eller 
familj dög inte, han fick träffa dem mer eller 
mindre i smyg. Till slut träffade han dem 
inte alls. Samtidigt började hon trakassera 
honom med nedlåtande ord och omdömen.

Varför lämnade han henne inte? 
– Hur säger man till en tjej att man inte 

längre vill leva med henne när hon är själv-
destruktiv och hotar med att ta sitt liv? 

– Jag ville inte ha bråk och ville att vårt 
förhållande skulle funka. Tänkte att det 
kanske var mig det var fel på, att det kanske 
var jag som hade fel åsikter. Och innerst 
inne tyckte jag synd om henne. Jag ville inte 
ge upp relationen, ibland hade vi det ju bra. 
Dessutom skulle jag ha blivit ensam om jag 
lämnade henne, eftersom jag inte hade kon-
takt med min familj och mina vänner längre.

peters strategI blev istället att stänga av 
sina känslor. Två saker hjälpte honom med 
detta. Jobbet som sjukskötare och att pro-
menera.

– Vi bodde i Malmö då, jag vet inte hur 
många gånger jag gått Malmö runt. Att gå 
blev som en ventil för mig.

På jobbet och hos arbetskamraterna hade 
han sin trygghet och sin stabilitet. Där fanns 
värmen och uppskattningen. 

Successivt trappades den psykiska miss-
handeln upp och fortsatte även med fysiska 
övergrepp.

– Hon gav mig örfilar. Bet mig. Nöp mig 
hårt i bröstet så jag fick märken. Och flera 
gånger gick glasögonen sönder för att hon 
slog mig med knytnävarna i ansiktet. Hon 
hotade också med att sätta kniven i mig.

Det fysiska våldet pågick i ett drygt år. 
Ingen visste något. Peter höll masken.

Varför stoppade han inte misshandeln? 
Eller slog tillbaka?

Svaret blir att han inte vågade.
– Jag är stor och stark. Är rädd för vad 

jag kan göra om jag låter mig provoceras. 
Hon skulle inte haft en chans mot mig om 
det svartnade för mig och därför visste jag 
att det aldrig skulle få hända. Dessutom slår 
man aldrig kvinnor och barn.

men mIsshanDeln fick sitt slut. En dag 
hade Peter fått nog. Han tar upp bilder ur 
sin portfölj, bilder som polisen tog den dag 
han bestämde sig för att anmäla brotten 
mot honom. Bilderna är de klassiska som 
man känner igen från människor som blivit 
misshandlade. Blåslagna igensvullna ögon, 
rivmärken och  rodnader efter slag.

Han gick till jobbet som vanligt, den 
dagen han såg ut så. Skyllde på att han varit 
med om en cykelolycka. Arbetskamraterna 
trodde honom inte. Han berättade som det 
var och de tog hand om honom. Stöttade ho-
nom i beslutet att bryta upp. Peter insåg att 

det var det rätta. Han polisanmälde sin fru 
och ansökte snabbt om skilsmässa.

Sedan den dagen, 2001, har han inte 
träffat sin före detta fru, annat än i rätts-
salen. Hon blev villkorligt dömd och fick 
psykiatrisk behandling. Något som Peter 
välkomnar.

IDag lever han i en ny, frisk relation. Åren 
med misshandeln har han till viss del läm-
nat bakom sig och han är öppen med vad 
han varit med om. 

– Jag tror att det är många killar som blir 
slagna hemma, eller nedtryckta i skorna. 
Men det är svårt för män att berätta, det an-
ses ju inte manligt.

För att sprida sina erfarenheter deltar 
han i undervisning på Hälsouniversitetet för 
blivande läkare och barnmorskor. Där berät-
tar han om vad han varit med om.

– När de har hört min berättelse brukar 
de först bli väldigt tysta. Sedan frågar de till 
exempel vad de som läkare ska göra om de 
misstänker att en patient är utsatt för miss-
handel. Om det är bra med en rak fråga till 
patienten eller inte. Mitt svar blir att raka 
frågor, en ärlig kommunikation alltid är det 
bästa.

Så vad hade du själv svarat en läkare om 
du fått frågan om du blev slagen av din fru?

– Uppriktigt sagt, jag hade svarat nej. 
Fasaden utåt var viktigare.

eva bergsteDt

fotnot: Peter är ett påhittat namn.

»Vi har alla allt att vinna på 
att jobba mot våld på alla plan, 
oavsett var det sker och vem som 
drabbas.«

Genuslektorer väcker intresse Genuslektorer på LiU
Följande personer är genuslektorer 
vid Linköpings universitet (fr.o.m. 
januari 2009):

UtbIlDnIngsvetenskap: 

Susanne Kreitz-Sandberg, univer-
sitetslektor vid Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande

fIlosofIska fakUlteten: Stina 
Backman, universitetslektor vid 
Institutionen för Tema

teknIska högskolan: Vivian 
Vimarlund, universitetslektor vid 
Institutionen för datavetenskap

hÄlsoUnIversItetet: Barbro 
Wijma, professor och Katarina 
Swahnberg, forskarassistent vid 
Institutionen för klinisk och expe-
rimentell medicin

Läs mer om genuslektorerna: 
www.liu.se/genus/om-genuslek-
torerna

Våldet slår mot både män och kvinnor visar Katarina Swahnbergs forskning. Fler män än kvinnor har varit utsatta 
för fysiskt våld, medan kvinnor är mer drabbade av psykiska och sexuella övergrepp.

Peter blev både pyskiskt och fysiskt misshandlad av sin fru. Nu berättar han om sina erfarenheter för blivande läkare och barnmorskor på Hälsouniversitetet.
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alumni

Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Camilla Smedberg
013 - 28 24 20
camilla.smedberg@liu.se
Externa relationer, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

Kunglig glans över alumniträff

Från Robinson till Dr Åsa

En alumniträff för Sveriges bästa studenter 
måste förstås invigas av en kung – vad an-
nars?

Och jodå, Karl den IX Gustaf hade slagit 
hastighetsrekord på sträckan Drottning-
holm-World Trade Center på torsdagskvällen 
den 6 november, meddelade han stolt och 
utropade ett fyrfaldigt hurra för LiU:s Stock-
holmsalu… alumi… aluminier … eller vad de 
nu heter?

Vid sidan av kungen droppade de flesta 
av våra politiska och massmediala personlig-
heter in på festen, lätt karikerade av imitatö-
ren Göran Gabrielsson.

– Jag kom för att jag var lite nyfiken på vil-
ka som skulle vara här, sade Andreas Carls-
son, som läst internationell ekonomi med 
examen 2003 och som nu jobbar för Foun-
ders Alliance, ett nätverk för entreprenörer.

Han hade väl förr väntat sig att träffa 
gamla kursare än utrikesminister Bildt och 
det var också närmare 200 personer som 
tackat ja till LiU:s och Fjärde Storstadsregio-
nens inbjudan till kvällens träff.

Nu pratade Andreas studietid med Y-aren 
Marcus Petersson och Fredrik Nilsson som 
läst teknisk fysik, bägge med examen 2007.

– Jag tänkte det kunde bli bra med ett 
mål mat, avslöjade Marcus med ett skratt 
– han har nämligen inte lämnat livet som 
fattig student utan doktorerar i beräkning-
biologi vid Uppsala.

Fredrik, däremot, tycker det är roligare att 
vara ute i yrkeslivet. Han utvecklar elektroni-
ken i bromssystem vid Scania i Södertälje.

– Så hårt som vi jobbade under studie-
tiden kommer vi väl aldrig mer att göra!

Fast inte alltid. Andreas minns den 
gången när han och studiekompisen satt 
tillbakalutade på studiekammaren medan 
andra slet i tentasalen.

– Vi trodde tentan var inställd …

I vImlet fanns goDa chanser att bekanta 
sig med nya ansikten. Det var precis vad Ma 
Li Nilsson, masterstudent från –99, passade 
på att göra, dessutom var träffen inom spott-
håll från hennes jobb med kund support och 
internkommunikation en trappa upp i World 

Trade Center. Hon hittade Sofia Favaasen 
som tog examen 2002 i teknisk biologi och 
med jobb som processingenjör på S:t Jude 
Medicare samt Cecilia Renefeldt som läst PA-
programmet och arbetar med International 
Assignments på Ericsson. De har mycket att 
minnas från Linköping, inte minst korridorli-
vet och för Sofias del SOF –99.

– Nej, jag spelade inte i någon studentor-
kester själv. Men jag var med och arrangerade 

festivalen, det var bland det roligaste jag gjort.
Som alltid på alumniträffar kunde man 

också snabbt se ett och annat par. Ekonomen 
Anna Karin Forsberg hittade sin studentsam-
bo som utbytesstudent i Frankfurt tog med 
sig civilekonomen Christoph T Beeg till LiU 
för en termins beteendevetenskap.

– Så kan det gå, konstaterade Anna 
Karin, som nu är auktoriserad revisor på 
KPMG i Stockholm. Christoph har eget före-

tag och jobbar som konsult för företag som 
vill öka kreativiteten hos sin personal.

– Det skulle vara kul att veta hur många 
som hittat sin partner på LiU, det måste vara 
massor, funderade sambosarna Kristofer 
Karkits och Emma Nilsson och berättade 
hur de träffades:

– Festeriet!
Kristofer pluggade medicinsk biologi, tog 

examen 2008 och fick jobb i Uppsala, som 
klinisk prövningsledare på Kendle. Emma 
blev färdig arbetsterapeut året innan och 
jobbar nu med arbetsträning av människor 
med Asperger syndrom.

– Det kan bli en kul tradition att gå på 
alumniträff i Stockholm en gång om året, 
tyckte Kristofer.

Som f.d. festerichefer vill de gärna bli 
påminda om studietiden.

– Mm, Kårallen, overaller, mindes 
Kristofer och Emma fyllde på:

– Flamman, då? Och studentkryssning-
en till Åland!

alUmnerna Intog också scenen denna 
kväll. Med teknologen och LiU-doktoranden 
John Wilander som moderator berättade 
Johan Löfstrand, Johanna Rosén, Henrik 
Lindmark och Katarina Pryzbyl om sin 
utbildning och sina jobb som, i tur och ord-
ning: riksdagsman (s), utvald LiU-forskar-
assistent i tunnfilmsfysik, grundare av 
företaget Dreampark och som ansvarig för 
Norrköpings (och LiU:s) storsatsning på det 
nya visualiseringscentret.

Kvällen avslutades med buffé och ännu ett 
gästspel av den formidable imitatören Gab-
rielsson som passade på att ge muntra slängar 
åt satsningen Fjärde storstadsregionen.

– Jag ser att ni inte är imponerade, ral-
jerade han förvandlad till Göran Persson ut 
mot publiken.

– Inte jag heller. För en mindre muta kan 
jag tänka mig att hjälpa er flytta till fjärde 
småstadsregionen Katrineholm-Vingåker.

Och gav alumni-folket lite livsvisdom att 
ta med sig ut i ett höstmörkt Stockholm.

– Ödmjukhet! Man behöver inte alltid visa att 
man är bäst. Det räcker med att man säger det.

gUnIlla pravItZ

Elva år efter Robinson-
äventyret är LiU-alumnen 
Åsa Vilbäck åter aktuell i 
tv-rutan – denna gång som 
Dr Åsa.

Under hösten går program-
serien i SVT2 på tisdagskväl-
larna. Varje program har ett 
eget tema, som t.ex. sömn, 
åldrande, livsstress, kost, 
vårt immunförsvar och den 
beroende hjärnan. Åsa Vil-
bäck, själv läkare, lotsar tit-
tarna genom programmen 

med hjälp av olika experter.
När Åsa Vilbäck blev 

känd som »Robinson-Åsa« 
i den allra första omgången 
av det programmet var hon 
läkarstudent på Linköpings 
universitet. Hon tog sin 
läkarexamen 2002 och arbe-
tar idag som plastikkirurg i 
Örebro. 

Åsa Vilbäck har genom 
åren varit aktiv i den sjuk-
vårdspolitiska debatten och 
skriver regelbundet kröni-
kor i Dagens Medicin. Åsa Vilbäck

Chlumska 
på alumniträff
Äventyraren Renata Chlumska var huvud-
attraktionen när LiU Alumni i samarbete 
med Skill arrangerade en alumniträff på 
Nationernas Hus i Linköping den 8 okto-
ber. Cirka 200 alumner fanns på plats.

Temat för kvällen var »Utmaningar i 
arbetslivet«. Utifrån sin expedition längs 
USA:s kust talade Renata Chlumska 
om mål, utmaningar och motgångar i 
arbetslivet. Kvällen bjöd även på lättare 
förtäring och mingel. 

En uppföljande enkät visar att alumni-
träffen var mycket uppskattad och kändes 
relevant och värdefull. Deltagarna ser gär-
na att det ordnas liknande arrangemang 
i framtiden.
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Renata Chlumska

Såväl kungen som flera politiska och massmediala kändisar dök upp på alumniträffen, 
lätt karikerade av imitatören Göran Gabrielsson.

Ma Li Nilsson, Sofia Favaasen och Cecilia Renefeldt 
bekantar sig med varandra.

Emma Nilsson och Kristofer Karkits fann kärleken 
när de var festerichefer på hälsouniversitetet.
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charlotta Ivansson är material-
specialist på Atlas Copco Rock Drills AB. 
Hon är civilingenjör i maskinteknik, med 
examen 2007.

göran karlsson är konfigurations-
ledare på Premiepensionsmyndigheten 
(PPM). Han är civilingenjör i teknisk fysik 
och elektroteknik, med examen 1977.

krIstIan ljUngblaD är kommunika-
tionskonsult på Schwartz Communication. 
Han har en pol mag-examen från 2007.

bIrgItta ljUnggren är product manager 
på Siemens Transportation AB i Zürich, 
Schweiz. Hon är civilingenjör i elektronik-
design, med examen 2005.

sara lÄthén är webbredaktör på Sveri-
ges television. Hon är civilingenjör i medie-
teknik, med examen 2004.  

ola QvIberg är sedan i somras ansvarig 
för affärsutveckling på kundserviceföretaget 
Releasy Customer Management. Han gick 
ut Industriell ekonomi 2004.

laDan sharIfan tog examen på miljö-
vetarprogrammet 2006 och är idag miljö-
konsult på Envima AB.

hans teke är lärare i filosofi och svenska 
på Leksands gymnasium. Han har en gym-
nasielärarexamen från 2001 och magister-
examen i teoretisk filosofi från 2005.

Tipsa oss!
Vi vill gärna veta vad tidigare studenter vid 
Linköpings universitet har för sig idag. Kon-
takta redaktionen, lennart.falklof@liu.se.

Alltfler svenskar söker sin livspartner på 
nätet. Men hur går det egentligen till? Förra 
LiU-studenten Eva-Lotta Sigurdh har skrivit 
en handbok i nätdejting, särskilt för dem 
som lämnat ungdomsåren bakom sig.

Efter sjutton år och med två barn tillsam-
mans gick Eva-Lotta Sigurdh och hennes 
dåvarande man skilda vägar för tre år sedan. 

– Det var en svår omställning. Efter 
många års familjeliv var jag plötsligt singel 
och kände mig ensam och ganska vilsen. 

Av en tillfällighet fick hon upp ögonen 
för nätdejting. En annons för en nätdej-
tingsajt poppade upp på hennes dator och 
hon tänkte: varför inte? 

– Det kändes som en perfekt arena för 
en frånskild mamma, som varken hade sär-
skilt mycket tid eller lust att gå på krogen för 
att träffa killar. Och jag påverkades väldigt 
starkt när jag prövade. Tid och rum för-
svann. Det gav en kick att upptäcka att andra 
»där ute« kunde vara intresserade av mig.

Samtidigt var det mycket som Eva-Lotta 
undrade över. Hur kommunicerar man? 
Hur tänker andra nätdejtare? Ska man ta 
initiativ själv eller vänta på att andra tar 
kontakt? Och vad betyder egentligen alla 
smileys och chattecken?

– I början kände jag mig heldum och osä-
ker och började leta efter litteratur om nätdej-
ting. Och visst finns det en del skrivet, men 
ändå inte riktigt det jag letade efter. Jag ville 
läsa om vanliga människors erfarenheter och 
hur man hanterar olika situationer och mo-
raliska dilemman som uppkommer. Så jag 
bestämde mig för att skriva den boken själv.

Nu är den klar. Boken bygger på ett 
hundratal intervjuer med nätdejtare i åldern 
25-65 år från såväl storstad som småstad var-
vat med hennes egna erfarenheter och re-
flektioner och några experters synpunkter.

vIlka Är Då nÄtDejtarna? Och vad vill de?
– Det är alla möjliga, verkligen. Det har 

jag förstått ännu mer efter att jag gett ut 
boken. Plötsligt kommer grannar, dagis-
föräldrar och andra fram och berättar att 
de också nätdejtar. För många är det fortfa-
rande lite skämsigt.

Enligt en webbaserad undersökning från 

MSN är det 40-plussarna (de mellan 40 och 
50 år) som nätdejtar mest i landet, tätt följt 
av dem mellan 30 och 40 år.

– De allra flesta nätdejtarna vill träffa en 
partner för en långsiktig och seriös relation. 
Men visst, det finns också de som går in på 
dejtingsajter för att det är spännande eller 
för att de vill fördriva tiden, flirta eller hitta 
en sexpartner. 

Många letar efter en livspartner både på 
nätet, på krogen och i andra sammanhang. 

– Men nätet är en möjlighet att lära känna 
människor på ett lite annat sätt än på krogen. 
Man kommer snabbare under ytan, lär känna 
varandra mer på djupet. Sedan räcker det för-
stås inte med att ha gemensamma intressen 
och värderingar – personkemin måste också 
finnas där. Och hur det är med det vet man ju 

inte förrän man 
träffas på riktigt. 
Men om man ska 
hitta »den rätte«, 
så kan det vara 
en fördel att leta 
bland dem som 
man delar mycket 
med. Annars hål-
ler det knappast 
i längden, säger 
Eva-Lotta. 

för att få rÄtt personer intresserade, så är 
det viktigt vilka signaler man ger i sin pre-
sentation på dejtingssajten.

– Bjud på dig själv och våga visa fram 
dina särdrag. Många gånger blir det alldeles 
för slätstruket. Hellre charma två av hundra 
än att gå hem hyfsat i alla läger. Se det som 
ett tillfälle att fundera över vem du är och vil-
ket liv du vill leva.

– Men man 
kan också bre på 
för mycket. Det 
finns män som 
utförligt beskri-
ver hur otroligt aktiva de är, med många järn i 
elden. Men det kan snarast verka avskräckande 
på en del kvinnor: när ska han ha tid med mig?

Vilka faror eller fallgropar finns med 
nätdejtandet?

– Många tror att det vimlar av skumma 
typer därute, men min erfarenhet är att det 
är betydligt vanligare med sådant på krogen. 
Men ändå – man bör vara försiktig när man 
väl träffas på riktigt. Gör det på allmänna 
platser, lämna aldrig ut ditt mobilnummer 
och följ inte med någon hem första kvällen. 

Eva-Lotta varnar också för att nätdejtan-
det i sig kan bli ett missbruk.

– Det finns en risk att man blir fartblind 
och avverkar den ena dejten efter den andra, 
i stället för att stanna upp och gå på djupet. 
Det är inte alltid så att gräset är grönare på 
andra sidan. Har man inte hittat någon efter 
ett halvår så är det lika bra att ta en paus. 

I slUtet av 1980-talet läste Eva-Lotta 
Sigurdh på kulturvetarlinjen på Linköpings 
universitet och var bl.a. engagerad i student-
radion Radio Ryd. Hon fortsatte sedan 
under 90-talet på den journalistiska banan 
både som skribent och på olika radio- och 
TV-stationer i landet. I början av 2000-talet 
sadlade hon om och är numera gymnasie-
lärare i mediekunskap.

– Med den här boken har jag återvänt till 
skrivandet. Genom att jag ger ut den på eget 
förlag har jag också fått lära mig om allt som 
måste till för att en bok ska komma ut. Jag 
hoppas kunna kombinera detta med lärar-
jobbet framöver.

Boken har även inneburit att Eva-Lotta 
engagerats för att tala på singelresor och 
coacha nätdejtare i sina presentationer. 

Numera har hon också en ny livspartner.
– Jo, det stämmer. Vi träffades strax efter 

att jag skrivit klart boken. På nätet förstås! 
lennart falklöf

fotnot: Boken kan beställas på 
www.natdejting.nu

Möten i naturen
LiU-alumnen Joel Miller har kommit med 
en fotobok, där han med säker blick fångat 
oväntade möten i 
naturen. Han vi-
sar upp naturens 
olika »ansikten« i en 
fascinerande bildsvit, 
ackompanjerad av 
korta och tänkvärda 
sentenser. Joel Miller har kallat boken för 
Naturens väsen och vill med den roa, inspi-
rera och påminna oss om naturens storhet, 
mångfald och helande kraft. Boken kan be-
ställas från www.naturensvasen.se.

Joel Miller har en ämneslärarexamen i 
engelska och svenska på LiU från 1983.

alumner
rIkarD barDUn har blivit teknisk chef 
på Finspångs tekniska verk. Han är civil-
ingenjör i industriell ekonomi, med exa-
men 2003.

anDers bIelsten är lärare i matematik 
och teknik på Skärgårdsskolorna i Ha-
ninge. Han har en grundskollärarexamen 
(åk 4-9) från 2000.

anna björklUnD är patentingenjör på 
Patent- och registreringsverket. Hon är 
civilingenjör i teknisk biologi, med exa-
men 2001.

anna brInkhagen leder projektet Tyst 
Asfalt på Skanska Sverige AB. Hon är civil-
ingenjör i industriell ekonomi från 2007.

 magnUs brosteDt är projektledare på 
Saab. Han har läst på systemvetenskapliga 
programmet.

marIa hallman arbetar sedan i våras 
som kultursekreterare i Nässjö kommun. 
Hon läste på kulturvetarprogrammet 
2001-05.

sara hjalmarsson arbetar som 
ombudsman för Astma- och allergiföre-
ningen i Östergötland. Hon gick ut arbets-
terapeutprogrammet 1994.

johan genneby arbetar på Närings-
livets internationella råd i Stockholm. Han 
har en pol mag-examen från 2004.

Unga entreprenörer inspireradeHon skrev handbok om nätdejting

»Sedan räcker det förstås inte 
med att ha gemensamma 
intressen och värderingar – per-
sonkemin måste också finnas 
där. Och hur det är med det 
vet man ju inte förrän man 
träffas på riktigt.« 

Eva-Lotta Sigurdh

I mitten av november kom ett gäng LiU-
alumner tillbaka för att inspirera dagens 
studenter till att se entreprenörskap som 
en möjlig väg i karriären.

Det gjordes i samband med den s.k. 
Rookie dagen på Linköpings universitet.

– Tanken var att bjuda in före detta stu-
denter som för kanske fem år sedan satt på 
samma stol som dagens studenter nu sitter 
på och som idag driver företag, säger Karl 
Eldebo på VentureZone, ett projekt som 
bl.a. verkar för att stärka den entreprenö-
riella andan hos studenterna.

Sex talare med varierande studiebak-

grund deltog. De var ekonomer, beteende-
vetare, kognitionsvetare och civilingenjörer 
från olika program.

marIa baUer var en 
föreläsarna. Hon läste 
psykologi, beteendeve-
tenskap, socialt arbete 
och pedagogik vid LiU 
och gick ut 2003. Se-
dan 2,5 år driver hon 
en konsultfirma där hon 
handleder och utbildar personal inom vård, 
omsorg, säkerhet och pedagogiska yrken.

– Jag har i många år haft planer på att 

starta eget. Innan jag började utbilda mig 
jobbade jag länge inom vård och omsorg 
och jag såg att det fanns ett behov av kun-
skap kring bemötande och förhållnings-
sätt. Mina kunder finns till exempel inom 
kommuner, landsting, kriminalvård, 
skolor, olika vårdboenden och ideella orga-
nisationer, säger Maria Bauer.

Hon rekommenderar absolut andra att 
starta eget.

– Det handlar förstås om att hitta en idé 
som fyller en funktion, annars får man ju 
inga kunder. Sedan måste man se till att 
vidareutvecklas inom området själv,  så att 
man inte stagnerar.

Maria Bauer

Joel Miller
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