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när Vm I orIenterIng avgjordes 
i slutet av sommaren blev det två 
»LiU-medaljer«. Linnea Gustafsson, 
LiU-alumn och aktiv inom idrotts-
forskningen, tog guld i damernas 
sprint. På medeldistans tog en av 
våra tränare, Peter Öberg, silver.

Både Linnea och Peter ingår i LiU Elitidrott, en 
satsning för att ge våra bästa unga löpare och oriente-
rare en chans att kombinera kvalificerade studier och 
fortsatt elitsatsning inom idrotten. Linnea personifie-
rar just detta. Hon klarade sina sjukgymnaststudier 
med glans samtidigt som hon utvecklades till orien-
terare av internationell toppklass.

en VIktIg förkLarIng till LiU Elitidrotts framgångar 
är att vi kunde knyta till oss en av landets bästa löp-
tränare, Peter Holgersson, tillika en omtyckt matte-
lärare. Därtill har vi orienteringstränare i toppklass. 

Och idag har ryktet spridit sig. Många vet att LiU 
erbjuder bättre förutsättningar än någon annan för 
den som lockas av både krävande studier och träning 
tillsammans med likasinnade. En titt på www.liu.se/
elitidrott visar på en imponerade nivå.

Idrotten betyder mycket för många studenter. 
En bred idrottsverksamhet och goda möjligheter att 
utöva sin sport är en viktig aspekt av en bra student-
miljö och bidrar till att göra ett universitet attraktivt.

Det här har inte minst de allra bästa universiteten 
länge insett. Stanforduniversitetet i USA är känt för 
sina nobelpristagare och entreprenörer, men vid OS 
i Peking 2008 tog också idrottare med anknytning 
till Stanford hem 25 medaljer, 8 guld, 13 silver och 5 
brons!  (Sverige tog 5 medaljer totalt).

för de aLLra fLesta stUdenter är idrotten något 
helt annat än den 110-procentiga elitsatsningen, men 
ändå viktig. Fotbollsklubben LiU AIF är ett av flera 
exempel på hur studenterna själva gått samman för 
att få utöva sin sport i ett sammanhang där alla är 
ense om att studierna går först. Det hindrar inte man 
kan ha ambitioner. Idag finns herrarnas fotbollslag 
i division 4, men med ambitioner att klättra. Besök 
gärna deras hemmamatcher eller följ dem på webben 
på www.liuaif.se.

Helen Dannetun, rektor • helen dannetun@liu.se
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Jag hör dåLIgt. Under snart ett decennium har 
jag haft hörapparater för att klara arbetet och 
mitt sociala umgänge. Även med dem kan jag 
emellanåt ha svårt att snappa vad som sägs. Inte 
så ofta när jag pratar med en i taget – men ju fler 
som deltar i ett samtal, desto svårare blir det.

Det handlar i hög grad om konsten att foga 
ihop skärvor.

Så här menar jag: för att klara vardagen är 
jag beroende av att kunna tolka och sätta sam-
man ljudfragment till meningsfulla helheter. 
Lite förenklat kan man också säga att ju bättre 
jag känner till samtalsämnet eller personen jag 
pratar med, desto mer hör jag. Det ökar helt 
enkelt mina chanser att »gissa rätt«. 

Generellt innebär hörselnedsättningen att 
arbetsminnet tvingas gå för fullt. Det tröttar.

men äVen normaLhörande har erfarenhet 
av att behöva anstränga sig lite extra när de är 
i stökiga miljöer. Det finns nu svart på vitt i 
hjärnavbildningsstudier av forskare vid LiU. 
De tillhör en bred forskningsmiljö i kognitiv 
hörselvetenskap, där fokus ligger på att studera 
vilken roll våra kognitiva förmågor spelar för 
vårt hörande.

Jag medverkar för övrigt i ett av deras pro-
jekt, där man under tio års tid följer 200 per-
soner som använder hörapparater och jämför 
med en lika stor kontrollgrupp. Tre halvdagar 

på försommaren ägnade jag åt allehanda tester, 
såväl hörselundersökningar som olika kogni-
tiva test. Det var kul men rätt tufft att vara i 
forskningens tjänst ...

nI möter bland annat ett par av hörselforskarna 
på våra temasidor om hjärnan. Hjärnan har 
över huvud taget stor betydelse för vår hälsa och 
vårt välbefinnande. På LiU finns flera forskar-
grupper som studerar dess roll vid olika sjukdo-
mar. Samtidigt tar ekonomer magnetkameran 
till hjälp för att försöka få en mer realistisk bild 
av hur människan fattar ekonomiska beslut.

Sakta men säkert läggs nya rön till gamla. 
Även här handlar det om att kunna foga sam-
man skärvor till en meningsfull helhet.

skarpa hJärnor men också mycket hjärta 
finner man hos de båda alumner som tog 
hem priset när LiU för första gången delade 
ut utmärkelsen Årets alumn. 
Vi presenterar dem i var sitt 
reportage i tidningen. Där por-
trätteras även LiU:s nya rektor 
Helen Dannetun.

Se där ett axplock av vad 
vi har att bjuda på. Trevlig läs-
ning!

Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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Hammaren och penseln var Helen Danne-
tuns följeslagare under de första veckorna 
som rektor.

– Jag hann bara flytta in mina saker på 
rektorsrummet innan jag åkte på semester 
till gården i Hälsingland. Där byggde vi 
bland annat om två brokvistar. Jag tycker att 
det är roligt att få ta i lite med händerna. Det 
blir ju inte så mycket av det i vardagen, säger 
hon leende.

 Annars är hon en händig person, som 
både klarar av att sy egna kläder och att 
måla. 

– Nja, det där är vilande för tillfället. Fast 
jag tycker om att köpa tyger och gå och titta 
på och fundera över vad man kan göra med. 

det har gått 35 år sedan Helen Dannetun 
lämnade hemmet i Västerås för att läsa tek-
nisk fysik och elektroteknik på Linköpings 
universitet. Varför Linköping?

– Jag ville läsa fysik. En studievägledare 
rådde mig då att läsa teknisk fysik, det skulle 
öppna fler dörrar. Samtidigt argumenterade 
en av min pappas kollegor – Anders Nar-
vinger, sedermera bland annat vd för ABB 
Sverige – för hur bra det var att läsa elektro-
teknik. Då upptäckte jag att man kunde läsa 
både och i samma program i Linköping!

Familjen hade också bott några år i Lin-
köping under hennes uppväxt, så det var 

ingen främmande miljö för henne.
Helen Dannetun minns studieåren med 

glädje. Det var hög klass på utbildningen 
och hon fann sig väl till rätta i studentlivet. 
Hon engagerade sig i sektionens festmästeri 
och var även fadder för nya teknologer.

– Jag hamnade i en studentkorridor i 
Ryd tillsammans med en massa killar. De 
var jättetrevliga och visade sig vara suveränt 
duktiga på att laga mat! Ansvaret för matlag-
ningen roterade. Jag gjorde ett försök med 
köttfärssås, men det var nog inte så lyckat, 
för jag blev hänvisad till disktjänsten till-

sammans med en norsk kille ...
I grannkorridoren hittade hon sin blivan-

de make och de flyttade ihop. Under fjärde 
och sista året på utbildningen åkte hon till 
partikelfysiklabbet Cern i Geneve för att 
göra sitt ex-jobb.

– Efter det var min tanke egentligen att 
bli elevingenjör, en sorts trainee, på Asea 
och gå runt på olika avdelningar. Men 
samtidigt drog Lasse Ekedahl igång ett nytt 
forskningsprojekt inom tillämpad fysik och 
frågade om inte jag skulle söka som dokto-
rand. När det visade sig att Asea även hade 

text Lennart faLkLöf
foto göran bILLeson

Hon har tagit över rodret
 händig fysiker i rektorsstolen

	 Namn	 Helen	Dannetun
	 Aktuell	som	 Ny	rektor	för	Linköpings	universitet	sedan	1	juli	2011.
	 Bakgrund	 Civilingenjör	i	teknisk	fysik	och	elektroteknik	(Y)	1980,	dis-

puterade	1987,	forskarassistent,	universitetslektor,	profes-
sor,	studierektor,	prefekt	2000-03	och	dekan	för	tekniska	
fakulteten	2003-11.

	 Familj	 Make	och	tre	barn	(20,	23	och	26	år)
	 Okänd	talang	 Kan	busvissla.	
På	nattduksbordet	 Har	alltid	en	trave	böcker,	framför	allt	deckare	och	biografi-

er.	Överst	i	högen	ligger	för	närvarande	Joyce	Carol	Oates	bok	
»Den	tatuerade	flickan«.

	Roligt	studieminne	 Vi	gjorde	en	fantastisk	studieresa	ut	i	Europa.	Jag	var	enda	
tjejen	och	en	lite	kul	grej	var	att	jag	alltid	fick	gratis	fika	på	
rastplatserna	längs	motorvägen.	De	trodde	att	jag	var	guide	
för	gruppen!	

LiU	ska	ta	positionen	som	ett	universitet	med	framstående	forskning	och	
den	bästa	utbildningen	i	landet.		Möt	nya	rektorn	Helen	Dannetun,	som	
själv	pluggat	i	Linköping.
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ett program för disputerade forskare, så 
tänkte jag att det kunde vänta några år.

nU bLeV det Inte så. 1987 disputerade hon 
på en avhandling om katalytiska reaktioner 
på ytor – och hon blev kvar.

– Jag kände att jag hade fått upp farten 
i forskningen och ville gå vidare och pröva 
lite nya idéer i ett eget spår. 

Hon fick en tjänst som forskarassistent 
och därefter som universitetslektor, med 
hälften av tiden för undervisning och hälf-
ten för forskning.

– Det var kul att få hålla på med både 
och, säger Helen Dannetun, som även fick 

ta emot teknologernas pedagogpris Gyllene 
moroten som tecken på deras uppskattning.

 Undan för undan började alltfler upp-
täcka den unga fysiklektorns kapacitet. Hon 
blev ledamot i en planeringsgrupp för en 
ny lärarutbildning och var med och byggde 
upp både IT-programmet i Linköping och 
Elektronikdesign i Norrköping. I mitten av 
90-talet blev hon studierektor i fysik och 
1997 proprefekt på IFM, Institutionen för 
fysik, kemi och biologi. Tre år senare fick 
hon frågan om att ta över som prefekt efter 
legendariske Anders Fahlman.

– Det var väldigt speciellt. Han hade 
varit prefekt i 27 år och hade ju en enorm 

erfarenhet och en väldig pondus. Jag får 
erkänna att jag funderade en del över vilket 
bemötande jag skulle få. Men det visade sig 
inte finnas någon anledning att känna oro. 

I och med prefektskapet minskade hennes 
tid för egen forskning.

– Första tiden hade jag i alla fall ett par 
doktorander som jag handledde. Mitt stora 
kval var när frågan om omval kom upp 
efter tre år. Då insåg jag att jag stod vid ett 
vägskäl eftersom jag visste att forskningen 
skulle ta stryk om jag fortsatte. Jag skulle få 
svårt att kunna ta några nya doktorander. I 
det läget hade jag en hel del betänkligheter.

– Samtidigt tyckte jag att det var så in-
tressant att vara prefekt. Så jag valde att inte 
bekymra mig över vad som skulle hända 
efter prefektuppdraget utan valde det som 
jag där och då såg som mest utmanande. 

Helen Dannetun hann knappt påbörja 
sin andra prefektperiod förrän tekniska 
högskolans dekan Mille Millnert blev rektor 
för Linköpings universitet. Plötsligt erbjöds 
hon att ta över ledarskapet på fakulteten.

– Det var en ny spännande utmaning, 
med möjlighet att få vara med och arbeta 
med utbildnings- och forskningsfrågor på 
fakultetsnivån.

Nu tar hon över efter Mille Millnert en 
andra gång. Denna gång som rektor för 
Linköpings universitet.

– Det känns förstås väldigt hedrande. 
När det blev skarpt läge kände jag både ett 
starkt stöd och att det här var något jag ville 
göra! Jag är stolt över det här universitetet, 
det är en fantastisk kunskapsorganisation 
där det händer otroligt mycket, här finns en 
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Helen Dannetun i ett fysiklabb tillsammans med dåvarande rektorn Sven Erlander. Bilden togs 
1984, då hon arbetade med en doktorsavhandling om katalytiska reaktioner på ytor.

»Vi	har	väldigt	hög	kvalitet	på	utbildningen,	bäst	
i	landet	i	flera	fall.	Vi	har	ett	jättegott	renommé,	
våra	studenter	etablerar	sig	snabbt	på	arbets-
marknaden	och	får	bra	löner.	Undersökningar	visar	
att	alumnerna	ger	sina	utbildningar	högsta	betyg.«
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Bildtext negativ

förmåga till nytänkande. Att få leda detta är 
både roligt och intressant.

heLen dannetUn mJUkstartade redan 
under semesterveckorna i Hälsingland. 
Kollade dagligen av mejlen och hade en del 
telefonmöten.  Hon bestämde sig också för 
att åka hem till Linköping en vecka i förväg 
för att mer koncentrerat sätta in i den nya 
uppgiften.

– Hittills har det har varit en intensiv 
period. Jag har funderat mycket kring vår 
organisation, om forskningsfinansiering, 
om infrastruktur och om den kommande 
forsknings- och innovationsproppen. Jag har 
träffat alla prefekter och många fler.

Hon är angelägen om att börja med att 
göra en ordentlig in- och omvärldsanalys. 
Sedan väntar ett arbete med att uppdatera 
universitetets strategikarta.

 – Det viktiga är att tydliggöra vilka ut-
maningar vi står inför och att sätta upp mål 
för vår fortsatta utveckling.

– Vi har väldigt hög kvalitet på utbild-
ningen, bäst i landet i flera fall. Vi har ett 
jättegott renommé, våra studenter etablerar 
sig snabbt på arbetsmarknaden och får bra 
löner. Undersökningar visar att alumnerna 
ger sina utbildningar högsta betyg.

 – Vi har alltså en stark position. Nu ska 
vi också tydligt ta positionen som det bästa 
lärosätet i landet när det gäller utbildning.

Hon vill samtidigt sätta fokus på forsk-
ningen och fortsätta arbetet med att bygga 
allra högsta kvalitet på några spetsområden, 
stärka banden mellan utbildningar och 
forskningsmiljöer och bygga vidare på mo-
dellen med forskarskolor.

– Vi ska också vara fortsatt starka på 
samverkan och både bidra med innovationer 
och kunskap till samhället omkring.

Strax efter tillträdet blev Helen Danne-
tun även invald i regeringens forsknings-
beredning. Nu pågår arbetet inför den 
forsknings- och innovationspolitiska propo-
sitionen. Vad är hennes råd till regeringen?

– Att vi behöver både nyfikenhetsbase-
rad- och utmaningsbaserad forskning. Och 
att de starkaste forskningsmiljöerna oftast 
omfattar hela bredden från grundforskning 
till tillämpningsnära forskning.

Hon ger flera goda exempel från Linkö-
pings universitet.

– Se på regenerativ medicin – konst-
gjorda hornhinnor med mera – som omfat-

tar såväl den grundläggande biosyntetiska 
materialforskningen som den kliniska till-
lämpningen. Forskningen på Centrum för 
medicinsk bildvetenskap, CMIV, rymmer 
allt från fundamental signal- och bildbe-
handling till det virtuella obduktionsbord 
som lanserats kommersiellt. 

det är ett stort Uppdrag hon tagit på sig, 
med mycket arbete och bitvis svåra ställ-

ningstaganden. Hur kopplar hon av? 
– Jag läser en hel del, både deckare och 

biografier. Motionerar. Och jag gillar att 
plocka svamp.

– Bäst kopplar jag nog av på landet i Häl-
singland. Det har under alla år funnits som 
en fast punkt där jag kan släppa jobbet, kan-
ske göra något praktiskt eller bara ta en fika 
och njuta av lugnet. 

Full fart i alla väder. Den första tiden som rektor har varit intensiv för Helen Dannetun, 
med många personer att träffa och frågor att fundera över.
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årets aLUmn 
 
  jeanette mikkelsen

Årets alumner 
för första gången 
Socionomen Jeanette Mikkelsen och civilingenjören 
Erik Thorstensson blev de allra första mottagarna 
av utmärkelsen Årets alumn vid Linköpings univer
sitet. Den ena brinner för en bättre äldrevård, den 
andre skapar produkter av spillmaterial i industrin.

Båda har med sitt starka engagemang visat hur en 
utbildning från LiU verkligen kan bidra till att göra 
skillnad. 

Jeanette Mikkelsen valde socionomutbildningen 
för att hon ville förbättra äldrevården. Vid 24 års ål-
der har hon varit verksamhetschef inom Linköpings 
kommun i tre år och tagit emot ett ledarskapspris 
från kungen för att hon är en nytänkande ledare 
inom äldreomsorgen.

Erik Thorstensson är vd för företaget Creatables i 
Göteborg, som gör konsumentprodukter av material 
som blir över i industriproduktion. Redan under 
studierna till civilingenjör började han fundera på 
hur man kunde designa produkter med så liten 
miljö påverkan som möjligt.

Utmärkelsen Årets alumn delades ut vid en 
ceremoni på Campus Valla i samband med den 
nationella alumnidagen den 4 oktober. De båda 
pristagarna har också fått sina namn på en platta 
utanför Kårallen. Plattan ska bli början på en »Walk 
of Fame« för alumner från Linköpings universitet.

Vi berättar om årets alumner i var sitt reportage 
på de närmaste sidorna. Det går också att se filmer 
om de båda pristagarna på www.liu.se/alumni/
arets-alumn

Vanvården av Jeanette Mikkelsens gammelmormor blev en drivkraft till förändring.

Jeanette Mikkelsen lägger fokus på det friska och att de äldre ska få leva ett gott liv.
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text eVa bergstedt
foto VIbeke mathIesen

Hon	är	ung	och	drivs	av	ett	starkt	engagemang.	Möt	socionomen	Jeanette	
Mikkelsen	som	arbetar	för	en	äldrevård	som	bättre	tar	vara	på	de	äldres	
förmågor	och	stärker	deras	livskvalitet.	

Kanske var det ilskan som drev henne. 
Kombinerat med en uppväxt där respekt och 
lyhördhet för gamla människor var en själv-
klarhet. Idag är socionomen Jeanette Mik-
kelsen en av Sveriges yngsta chefer inom 
äldreomsorgen. En prisad sådan.

Som en av två tidigare LiU-studenter 
som för första gången väljs till Årets alumn 
är det klart att hon känner sig stolt. Glad. 
Uppmuntrad. 

– Det är oerhört hedrande. Jag ser det som 
ett kvitto på att det jag gjort är bra, dessutom 
får äldreomsorgen positiv uppmärksamhet. 

Tidigare i år fick hon motta ett annat 
pris, direkt från kungen – ett ledarskapspris 
som varje år delas ut till tre unga ledare i 
Sverige. Av 300 utvalda nominerade blev 
hon en av de tre.

Vi träffar Jeanette Mikkelsen på Ekero 
vårdboende i Nykil, två mil utanför Linkö-
ping, där sju demenssjuka gamla bor. Som 
verksamhetschef inom den kommunala om-
sorgen i Linköping ansvarar hon också för 
servicehuset i Nykil, tidigare var hon även 
chef för Hjälmsäters hemtjänst. 

Lugnet vilar över Ekeros samlingsrum 
denna förmiddag, de gamla har just ätit 
frukost, några sover i sina stolar, andra är 
stillsamt nyfikna på vad som händer runt 
omkring dem, en gammal dam nynnar med 
i sången »Ljuvliga ungdom« som hörs från 
högtalarna. 

engagemanget för gamLa människors rätt 
till ett värdigt liv har Jeanette haft med sig 
från barnsben.

– Jag kommer från ett litet brukssam-
hälle och fick tidigt hjälpa grannar, jag lärde 
mig ha respekt för de äldre. Där föddes 
intresset.

Ilskan över sociala orättvisor, i sin tur, 
växte fram under ungdomen. Hon började 
engagera sig politiskt i folkpartiet, med ett 
fokus på de sociala frågorna. På nära håll 
upplevde hon hur vården försämrades, 
hennes egen gammelmormor vanvårdades 
och behandlades mycket respektlöst på sitt 
vårdboende.

– Jag insåg att det här var ett område som 
jag ville förändra.

Det 24-åriga Jeanette har uppmärksam-
mats och uppskattas för – både av vårdtagare 
och deras anhöriga, medarbetare och chefer, 
samt nu även både av kungen och LiU – är 
hennes ledarskap och perspektivförändring 
inom äldreomsorgen. Istället för att lägga fo-
kus på det sjuka hos de gamla, betonar hon 
istället det friska hos dem och att var och en 
ska få leva ett gott liv med kvalitet. 

JUst denna sIsta menIng kan förstås 
låta som en klyscha från en tjusig reklam-
broschyr inom äldreomsorgsbranschen, det 
är ju ungefär så det brukar uttryckas för att 
locka äldre och deras anhöriga att välja just 
det boendet. 

Jeanette fnyser lite snabbt, man anar 
ilskan.

– Jo, jag vet! Det pratas mycket om 
respekt och livskvalitet, men man ska gå 
till handling också. Och den är det många 
gånger sämre med.

Värdig vård är hennes vision
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	 Namn	 Jeanette	Mikkelsen
	 Familj	 Gift	med	Martin,	inga	barn	men	

två	katter	15	höns	och	en	tupp.
	 Utbildning	 Socionomprogrammet	med	in-

riktning	mot	äldre	och	funktions-
hindrade,	2005-09.

	 Intressen	 Trädgård,	matlagning	och	träning.
	 Läser	just	nu	 Google-koden	av	Andreas	Ek-

ström,	annars	läser	jag	dagens	
nyheter	varje	morgon	till	frukost.

Kul	studieminne		 	Under	min	glufskurs	(gruppledar	
utvecklingsprogrammet)	så	skulle	
vi	tillsammans	i	klassen	laga	mat	
över	öppen	eld.	Lärorikt	och	otro-
ligt	roligt.	Jag	var	ansvarig	för	
äppelkakan	under	den	middagen.

	 Bästa	lärare	 Jag	har	haft	otroligt	många	bra	
lärare,	så	det	är	svårt	att	nämna	
någon.	Men	Jan-Åke	Sandell	ut-
märkte	sig	verkligen	och	var	en	
fantastiskt	lyssnande	person.

Men Jeanette tycker hon gjort vad hon 
kunnat för att förändra och förbättra, både 
för vårdtagarna och för de anställda, trots 
en snårskog av ekonomiska besparingar, 
konkurrens mellan vårdgivarna, anbuds-
förfaranden, brist på kompetent personal 
och korta avtalsformer som försvårar ett 
långsiktigt utvecklande av verksamheten.

Det handlar om alltifrån potatisskalar-
perspektivet till de politiska besluten.

– Vi riktar till exempel in oss på att upp-
muntra de gamla att klara mer saker på egen 
hand, istället för att bara se dem som gamla 
och skröpliga. Här på Ekero hjälper de boen-
de till med matlagningen, de skalar potatis, 
torkar bord och diskar. På så vis behåller de 
sin självständighet och livskvalitet längre.

det kan också handLa om att se till att även 
de gamla på ett serviceboende får sommar-
semester och kommer iväg på dags utflykter, 
att Jeanette med ödmjukhet lyssnar in 
vad den erfarna personalgruppen har för 
synpunkter eller att hon inte ger sig förrän 
politikerna faktiskt lyssnar på vad hon har 

att säga om brister och möjligheter till för-
bättringar inom äldreomsorgen.

– När jag har tjatat tillräckligt länge så 
brukar politikerna lyssna, säger hon med ett 
skratt.

Men så blir hon allvarlig.
– Nej förresten, de lyssnar verkligen, 

man har möjlighet att påverka om man vill.
Att hon bara är 24 år kan i vissa fall vara 

en fördel, tror hon.
– Jag måste ju fråga eftersom jag inte vet 

allt. Och även ifrågasätta. Det är effektivt, 
många gånger.

Några gånger har åldern legat henne i 
fatet.

– Jag var 21 år när jag började mitt första 
chefsjobb inom äldreomsorgen. Personalen 
höll på att få en chock när de såg mig. Men 
sedan, när jag slutade, så sa de att de aldrig 
mer ville ha en chef över 35.

som prIstagare av Årets alumn öppnar sig 
nya möjligheter för Jeanette att föra samtal 
om äldreomsorgen.

– Jag kommer att få prata om mina 

hjärtefrågor, till exempel med universitetets 
rektor.

Dessutom är hon inbjuden att föreläsa 
för socionomstudenterna om ledning och 
organisation och hur det är att vara ung chef 
inom offentlig sektor. (Bra, tycker Jeanette).

Hon är glad över att få komma tillbaka 
och föreläsa på sin socionomutbildning, 
en utbildning som betytt mycket för henne 
både professionellt och personligt.

– Utbildningen gav mig en teoretisk 
kunskap, och ett djup i frågorna. Man blev 
väldigt intellektuellt utmanad. Jag tycker 
också att universitetet inte bara satsade på 
att förmedla kunskap till oss utan även fick 
oss att utvecklas på ett mänskligt plan. 

Den kombinationen hoppas hon genom 
sitt ledarskap kunna överföra också till de 
egna medarbetarna. Att de får möjlighet att 
utvecklas både i sitt yrke och som människor. 

Och i Ekeros samlingsrum har »Ljuv-
liga ungdom« övergått i den gamla schla-
gern »Vi möts igen någonstans någon 
gång«. Den gamla damen nynnar fort-
farande med. 

»Här	på	Ekero	hjälper	de	boende	till	
med	matlagningen,	de	skalar	potatis,	
torkar	bord	och	diskar.	På	så	vis	behåller	
de	sin	självständighet	och	livskvalitet	
längre.«
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text gUnILLa praVItz
foto anna-Lena LUndqVIst

årets aLUmn 
 
  erik thorstensson

Gör nytt av spill
Han	är	full	av	idéer	om	hur	man	kan	få	ett	mer	hållbart	samhälle.	Civilingenjören	
Erik	Thorstensson	och	hans	kollegor	skapar	nya	produkter	av	industrispill.



12 LIU magasIn nr 3 2011

– Hej, Erik här. Nu har jag äntligen tid att 
prata, säger Erik Thorstensson glatt på en 
halvskrapig mobil någonstans i Göteborg.

Vi har försökt att komma till tals några 
gånger, men filminspelningar, tidnings-
intervjuer eller utdragna möten har kommit 
emellan. Nu är han på promenad hem till 
sin nya lägenhet i Lunden – man får vara 
glad att han inte som annars cyklar.

Ett samtal med Erik Thorstensson får 
närmast beskrivas som att hamna i ett krea-
tivt vattenfall. Intensivt, entusiastiskt och 
med ständiga stickspår hit och dit.

– Senaste tiden har varit helt sjukt overk-
lig. Vi har fått en enorm uppmärksamhet, 
det ringer folk hela tiden, säger han.

Företag som vill ha kontakt, förfråg-
ningar om seminarier och föreläsningar, 
konsultuppdrag, återförsäljare, nätverkare av 
olika slag. Och inte minst journalister.

– Till och med tidningen Allers har 
skrivit om oss, säger han och skrattar; hans 
farmor ringde för att fråga vad hans företag 
nu hette – hon hade läst om Creatables?

Ledorden »made from Waste« är en tanke 
som ligger mitt i tidstrenden.

Att göra bra saker av sådant som van-
ligtvis klassificeras som överblivet är just 
det Erik Thorstensson och kompanjonerna 
Oscar Ternbom och Petter Danielsson, alla 
tre civilingenjörer, sysslar med genom sitt 
företag Creatables.

Den grundläggande idén är att skapa 
olika produkter av alla upptänkliga slags 

industrispill. I en omvänd designordning 
som även innefattar tillverkningsprocess 
och produktionsutveckling. 

Med utgångspunkt från materialet spå-
nar de idéer lika fort som en gris blinkar, för 
att nu citera Astrid Lindgren.

Nålfiltsspillet från produktionen av 
tennisbanor har blivit anslagstavlor och 
tidskriftssamlare. Överbliven skumplast vid 
tillverkningen av flytdynor till simhallar har 
blivit lekklossar. Resterna av ark av polypro-
pylenplast (ett favoritmaterial) har bland an-
nat blivit en patenterad och prisad klädnypa. 
Spillytorna när laserskärarna gjort sitt på 
stora metallplåtar har blivit roliga barnkam-
markrokar.

– Poängen är att produkterna kan göras 
inom ramen för den vanliga tillverkningen. 
Krokarna, till exempel, är designade för att 
passa in i spillytorna och med ett tillägg i 
programmeringskoden kan de skäras ut 
samtidigt med ordinarie produkter. För 
stansade produkter går det inte ens åt nå-
gon extra energi och spillet, som företagen 
annars ofta får betala för att bli av med, 
minskar. 

I Creatables affärsidé ingår självklart att 
leverantörerna också ska tjäna pengar på 
produkterna.

– Vi måste bygga gröna affärer om det 
ska vara hållbart, säger Erik med eftertryck. 

Ledorden kUnde också vara »No Waste«. 
Uppdraget Erik Thorstensson, Creatables 
och vid det här laget ett helt nätverk av krea-

törer de byggt upp runt sig, är att på olika 
sätt »rädda material«. Eller rättare sagt, 
minimera användningen av jungfruliga 
material som i en framtid kommer att bli 
bristvaror.

Det ligger ett starkt miljöengagemang 
bakom.

– Soporna vi konsumenter lämnar efter 
oss är bara en bråkdel av allt »skräp« som 
genereras i produktions- och distributions-
ledet.

Det finns beräkningar från USA: varje 
fylld soptunna i ett amerikanskt hem har 
tidigare i tillverkningskedjan efterlämnat 
sådär 70 fulla soptunnor. 

– I vårt samhälle är vi rätt bra på att 
återvinna material. Men innan dess borde 
självklart materialen återanvändas, säger 
Erik Thorstensson.

han håLLer hårt på att det de gör ska vara 
fräcka prylar och användbara ting som folk 
vill ha och som kan konkurrera ut mindre 
miljövänliga produkter.

– Butikshyllor är begränsade ytor. Får vi in 
våra saker där, måste annat bort, säger han, 
lite stolt över att Creatables nyligen fått in de-
lar av sitt sortiment på Åhlénsvaruhusen. 

Listan på återförsäljare har hunnit bli 
lång, ett 30-tal i Sverige, ett tiotal i Dan-
mark, Norge Nederländerna och Tyskland.

– Vi har något av ett storhetsvansinne, 
säger Erik Thorstensson utan omsvep. Att 
bli en internationell aktör är ett av målen, 
att få ge sig i kast med stora producenter där 

	 Namn	 Erik	Thorstensson
	 Utbildning	 	Civilingenjör	i	maskinteknik	med	examen	2007.
	 Gör	 	Bra	saker	med	fräck	design	av	industrispill	och	annat	

överblivet.	Har	egna	företaget	KAAV,	är	delägare	i	
företaget	Creatables.

	 Bor	 	Nyinflyttad	i	lägenhet	i	Göteborg
	 Familj	 Sambo
	 Fritid	 	Ju	fortare	desto	bättre,	ju	mindre	bränsleåtgång	

desto	bättre.	Alltså:	segelflyg,	till	exempel.	Eller	isjakt.
	 Sidotalang	 Sångare	i	syntpopgruppen	Backlash	som	startade	1998	i	

hemstaden	Lidköping	och	med	flera	utgivna	album.
	 Bästa	lärare	 Det	är	skitmånga!!!	Min	gamla	lärare	Kenneth	Bringzén	

ringer	jag	fotfarande	till	varje	vecka.	Minst.
Bästa	studieminne	 Jobbet	med	Baljanfiket,	vi	var	ett	fantastiskt	gäng	som	

blev	nära	vänner.
	 Blev	aldrig	av	 Att	göra	exjobb	i	Peking,	som	jag	planerat.	Hur	hade	

livet	blivit	då?

»Poängen	är	att	produkterna	
kan	göras	inom	ramen	för	den	
vanliga	tillverkningen.«
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det verkligen gör skillnad om industrispillet 
minskas.

På vägen dit ser de tre i Creatables till 
att ha så många järn i elden som möjligt. 

De har ett stort socialt engagemang, från 
Finnupp-tävlingen för skolungdomar till att 
erbjuda människor att göra fiffiga saker – 
typ iPhonefodral – i Stadsmissionens tält.

– Vi har också idéer om att hjälpa män-
niskor som har knepigt med sin försörjning 
att enkelt tillverka något de kan sälja. Fast 
det är än så länge ett av våra hemliga pro-
jekt, säger han och skrattar.

Som alltid med entreprenörer är rätt 
många projekt hemliga, en lurig kombi-
nation för någon av personlighetstypen 
entusiastiskt vattenfall. Å andra sidan ser 
Creatables ibland mer än gärna att de blir 
kopierade, det ingår i resurstänket.

det Var med aLLa mILJökUrser under ut-
bildningen till maskiningenjör på LiU som 
Erik Thorstenssons miljöengagemang växte 
fram. Annat gav matematiken.

– Vem som helst som läst matematik 
begriper att idéerna om ständig tillväxt inte 
håller. Kan man bara ekonomi, inser man 
kanske inte det.

En hel del inflytande får nog tillskrivas 
oändliga diskussioner med biologstuden-
terna som han ofta hängde med.

Entreprenörsskapet kickades också igång 
under studietiden, bland annat genom året 
som näringslivsansvarig på LinTek. Studen-
ternas projekt med Baljanfiket gav annat:

– Det var nog den roligaste tiden. För 
att korta kaffekön runt elva gjorde vi en 
kort maskin. Resultatet blev dubblerad om-
sättning – men också dubbla köer. En till 
maskin och en till kaffet …

Också det en lärdom.

rIktIgt aLLVar bLeV det när Erik Thor-
stensson designade ett dataskal som 
examens arbete. Och som skulle in i en 
resursslösande förpackning, dyr dessutom. 
Han tänkte ut en variant som kunde åter-
användas som lampskärm.

Han startade sitt företag KAAV AB, 
blev länsfinalist i den prestigefyllda Skapa-
tävlingen 2007 och fick med det plötsligt en 
monter på 3x5 meter på Tekniska Mässan.

– Som jag skulle fylla! Jag skar ut massor 
av tokiga djur av överbliven frigolit som jag 
delade ut.

Och fick kontakter, förstås. Bland annat 
med två likasinnade civilingenjörer från 
Chalmers att starta företag med.

De kallar sig gärna populäringenjörer 
som vårdar sitt leksinne och drar dåliga 
ordvitsar i samma andetag som de sprider 
sitt allvarliga budskap om bättre material-
hantering.

En riktig solskenshistoria som har fram-
tiden för sig. 

Plastspill har blivit en patenterad och prisad klädnypa. Nålfiltspill från produktion av tennis
banor har blivit tidskriftssamlare och anslagstavlor. Annat spill har förvandlats till lekklossar 
och barnkammarkrokar. Idéerna flödar när Erik Thorstensson och hans kollegor går igång.
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Två VM-medaljer till  LiU-orienterare
Världens snabbaste damorienterare finns 
på LiU.  I början av augusti tog sjukgym
nasten Linnea Gustafsson VMguld i 
sprintorientering i franska Aix les Bains.

Sprintorientering har liknats vid att 
springa 5000 meter och samtidigt spela 
schack – snabba ryck och full kontroll på 
kartläsningen. Linnea Gustafsson visade 
redan i kvalloppet att hon var en het 
medalj kandidat och slutresultatet, ja, det 
blev inget mindre än en guldmedalj.

Linnea Gustafsson påbörjade sin se-
riösa elitsatsning i samband med att LiU 
Elitidrott inledde sin verksamhet hösten 

Linnea Gustafsson

Josefina 
Syssner

Johnossi spelade på Kalasmottagningen.

Mässa med mycket att välja på för nya studenter.

I en ny bok diskuterar 13 LiU-forskare tu-
rism på gott och ont.

– Turismen är en viktig samhällsfaktor 
och en stor inkomstkälla. Men vi vill också 
lyfta fram andra aspekter och ställa kritiska 
frågor utifrån dem, säger Josefina Syssner, 
lektor i turismanalys och bokens redaktör.

Hon undervisar bland annat på LiU:s 
turismprogram. 

I boken diskuteras bland annat turis-
men utifrån perspektiv som makt, etnicitet, 
arbetsvillkor och postkolonialism.

– Den arabiska våren aktualiserar flera 
frågor som rör internationella relationer 
och demokrati. Sverige har under lång tid 
haft en omfattande turism till Egypten och 
Tunisien trots deras ansträngda politiska 
situation. Vart är det vi åker och vad orsakar 
vi genom våra val? Det är sådant som behö-
ver diskuteras mer, säger Josefina Syssner.

Det finns även många andra etiska per-
spektiv att föra fram, liksom frågor som 
rör hållbarhet. 

Samtidigt finns det många positiva as-

pekter på turism som 
fler jobb, mänskliga 
och kulturella möten, 
upplevelser och vila.

– Det är en fantastisk möjlighet detta 
att upptäcka både sitt eget land och andra 
länder. Rörlighet är något vi måste om-
famna och välkomna, men för den skull 
inte blunda för det som är problematiskt.

Boken heter »Perspektiv på turism och 
resande. Begrepp för en kritisk turism-
analys« och ges ut på Studentlitteratur.

Turism	på	gott	och	ont	i	ny	bok

Varje höst bjuds nya studenter på en 
Kalas mottagning med mässa, scenshow 
och spelning. Årets band var Johnossi.

På mässan återfanns en lång rad organisa-
tioner, föreningar och företag. Såväl Fjärde 
storstadsregionen som studentföreningar 
och LiU:s egna avdelningar ville synas och 
välkomna de nya studenterna. Totalt var 
det över 90 utställare i Cloetta center.

På kvällen blev det scenshow under 
ledning av stå-upp-komikern Hasse Bron-
tén och med delar av LiU:s kulturelit i 
form av LiTH:e blås, Dekkadans, Skön och 
Trappans DJ-lag som medverkande.Efter 
den uppvärmningen var publiken redo att 
gunga loss när Johnossi tog över. 

En film från Kalasmottagningen finns 
på Youtube, sök efter Kalasmottagning 
2011.

Kalas för 
nya studenter
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Vargvalpar kan flyttas mellan kullar 
i olika djurparker. Det visar ett för-
sök i sommar, som koordinerats av 
masterstudenten Inger Scharis vid 
Linköpings universitet. Sex nordiska 
djurparker deltog i projektet.

Det hela var ett test för att se om 
det i förlängningen går att stärka 
den svenska vargstammens genetiska 
bas genom att sätta ut djurparksvalpar till 
vilda foster föräldrar.

Ett längre reportage om vargprojektet 

finns att läsa på 
www.liu.se/liu-nytt/arkiv/reportage/
vargvalpsprojekt

Två VM-medaljer till  LiU-orienterare
2007. Hon var då student och läste till sjuk-
gymnast. Sedan dess är hon den orienterare 
i världen som haft den snabbaste utveck-
lingen. På kort tid har hon gått från svensk 
distriktselit till världselit – redan 2009 tog 
hon en silvermedalj vid VM.

Idag är Linnea Gustafsson biträdande 
tränare inom LiU Elitidrott och jobbar sam-
tidigt i professor Jan Ekstrands forsknings-
team som på uppdrag av UEFA kartlägger 
fotbollsskador i engelska och italienska 
ligan.

LiU hade ytterligare framgångar vid VM. 
Peter Öberg, också han tränare inom LiU 
Elitidrott, tog en silvermedalj på herrarnas 
medeldistans vid orienterings-VM. Han 
upprepade därmed fjolårets bedrift.

Lyckad	flytt	av	vargvalpar

Närkontakt mellan varghona i Kolmårdens 
djurpark och masterstudenten Inger Scharis.

Linnea Gustafsson och Peter Öberg gratuleras av 
rektor Helen Dannetun vid Kalasmottagningen.

David Engblom studerar system för belöning och aversion i hjärnan.

Årets Fernströmpristagare vid Linköpings 
universitet är neurobiologen David Eng
blom. 

– Väldigt kul och totalt överraskande, kom-
menterar pristagaren.

David Engblom inledde sin forskarbana 
med att idntifiera ett enzym som orsakar 
feber. Efter några år som postdoktor i Tysk-
land återvände han till LiU och leder idag 
en forskargrupp som studerar de kretsar 
i hjärnan som signalerar belöning och 

aversion. Beroendeframkallande droger, 
till exempel kokain, kan överaktivera och 
»kapa« belöningssystemet vilket leder till 
ett sjukligt begär. Omvänt kan inflamma-
toriska sjudomar leda till obehagskänslor, 
aptitlöshet och trötthet.

Forskningen kan leda till nya strate-
gier för behandling av drogberoende och 
aversions symtom.

Priset på 100 000 kronor går till en 
yngre framgångsrik forskare vid var och en 
av landets medicinska fakulteter.

Neurobiolog får Fernströmpriset
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Att besöka vårdcentralen och rena hjärnan 
från giftiga proteiner kan bli lika självklart 
som att gå till tandhygienisten och skrapa 
tandsten. Så skulle en framtid utan Alzhei
mers kunna se ut. Men på kort sikt växer 
problemen.

Just nu beräknas 25 miljoner människor 
vara drabbade av den förödande demens-
sjukdomen med namn efter sin upptäckare, 
den tyske hjärnforskaren Alois Alzheimer. 
Och prognosen för kommande decennier 
är mörk.

– Risken finns att det är den sjukdom 
som kommer att stjälpa välfärdssamhället. 
I takt med att befolkningen blir allt äldre 
kommer allt fler att leva med Alzheimers, 
och kostnaden för vården hotar att bli astro-
nomisk, säger Per Hammarström, professor 
i biokemi vid LiU.

Han är en av de många forskare vid uni-
versitet och läkemedelsindustri världen över 
som söker orsaker och mekanismer bakom 
sjukdomen. Målet är att få fram metoder för 
diagnostik och behandling, kanske till och 
med ett vaccin.

– Sökandet efter diagnosmetoder och 
läkemedel går hand i hand, säger forskaren 
Peter Nilsson, som själv arbetar med en mo-
lekyl som kan söka upp 
och signalera sjukdoms-
härdar i hjärnan. Idag 
kan en säker Alzheimer-
diagnos ställas först på 
obduktionsbordet efter 
patientens död.

Under åren har olika 
teorier om sjukdomens 
orsaker lanserats och 
skapat kontroverser. 
Nu växer det fram en 
samsyn om att proteinet 
amyloid-ß spelar en av-
görande roll. Det består 
av styva fibrer som kan 
klibba ihop sig till plack. 
Sådana anhopningar 
hittar man i hjärnan hos 
avlidna människor, men 
det är inte klarlagt att de 
är den primära orsaken 
till celldöd och demens – 
de kan lika gärna vara en 
nedströmseffekt.

I de vanligaste djurmodeller som fors-
karna använder, laboratoriemusen, har 
man inte sett några sjukdomssymtom orsa-

tema
hjärna Vad	händer	i	vår	hjärna	och	vilken	betydelse	har	den	för	vår	hälsa	och	

vårt	välbefinnande?	På	Linköpings	universitet	är	flera	forskargrupper	
igång	och	studerar	hjärnans	roll	vid	sjukdomstillstånd	som	Alzheimers,	
Parkinsons,	epilepsi	och	inflammationer.	Andra	undersöker	vad	som	
sker	i	hjärnan	när	vi	hör	och	när	vi	fattar	olika	typer	av	ekonomiska	be-
slut.	Till	sin	hjälp	har	man	bland	annat	magnetkameran	vid	Centrum	för	
medicinsk	bildvetenskap,	CMIV.	Men	det	finns	också	LiU-forskare	som	
varnar	för	att	dra	alltför	långtgående	slutsatser	av	studierna.	

»alzheimers kan stjälpa 
välfärdssamhället«
text åke hJeLm
foto VIbeke mathIesen

Till vänster ett amyloidplack 
i en mushjärna i tusen 
gångers förstoring avbildat 
i flouro scensmikroskop. 
Amyloiden är infärgad med 
en fluorescerande molekyl 
uppfunnen av LiUforskarna 
Peter Nilsson (ovan t v) 
och Per Hammarström.



17LIU magasIn nr 3 2011

tema hJärna
 
  alzheimers

Ett spår i forskningen om är att leta efter ämen som kan påverka sjukdomsförloppet vid Alzheimers. Doktoranden Maria Jonsson 
sorterar ut bananflugor med gener som uttrycker det skadliga amyloidproteinet. De ställs på en diet av diverse substanser 

mixade med vanligt bakjäst. Lovande resultat har visats bland annat med kurkumin, ett extrakt ur gurkmeja.

kade av amyloid. Däremot hos bananfluga, 
som när det gäller nervcellsfunktioner tycks 
vara mer lik människan!

Bananflugan utvecklar en tydlig nerv-
sjukdom när de smittas med amyloidfibrer. 
Tillsammans med biologiprofessorn Stefan 
Thor, som utnyttjar flugorna för att undersö-
ka nervsystemets utveckling, har Per Ham-
marström botat sjuka flugor med kurkumin 
(ett ämne som ger kryddorna gurkmeja och 
curry deras gula färg och visat sig ha posi-
tiva effekter på nervceller).

– Men kurkuminet  löste inte upp 
placken, snarare påskyndade det bildningen 
av fibrer. Det stärker uppfattningen att det 
är en föregångsform av amyloid-ß, en oligo-
mer, som är mest skadlig, säger Per Ham-
marström.

Det finns flera teorier om hur oligomeren 
– eller oligomererna, Hammarström tror att 
det finns flera typer som samverkar – sätter 
igång sjukdomsförloppet. Enligt en skola sät-
ter de sig i synapser och hindrar trafiken av 
nervimpulser. Andra hävdar att de orsakar 
celldöd genom att punktera cellmembranen.

För att kunna hejda sjukdomens fram-
fart är det i dessa tidiga stadier behandling-
en måste sättas in. När det bildats mycket 
amyloid, inflammationer och omfattande 
celldöd är patienten sannolikt bortom rädd-
ning.

I eU-proJektet LUPAS, där Per Hammar-
ström är koordinator, studeras de olika 
skepnader som amyloidmolekylen kan anta. 
Det gäller att hitta de farligaste och skapa ett 
läkemedel som slår på just de formerna och 
därmed förhindra att celldöden i hjärnan 
uppstår.

– Jag tror att det kommer att finnas ett 
sådant läkemedel när jag är 65. Problemet är 
att jag skulle behöva få det idag, säger Ham-
marström (nu 39 år gammal).

Sjukdomen har ett mycket långsamt 
förlopp vilket försvårar för läkemedelsforsk-
ningen. Det tar helt enkelt väldigt många år 
innan man kan se någon effekt. Den längsta 
studien på Alzheimers, baserad på kognitiva 
test, har pågått i 23 år.

Peter Nilsson påpekar att just långsam-

heten och svårigheten att göra pålitliga di-
agnoser i tillräckligt god tid gör att diagnos 
och terapi går hand i hand. Ett slags vaccin, 
baserat på antikroppar mot amyloid-ß, är det 
yttersta målet för många inom Alzheimer-
forskningen.

– Drömmen vore att alla skulle kunna 
få en »amyloidrening« med jämna mellan-
rum, ungefär som att man går till tand-
hygienisten, säger Per Hammarström.

Vad är då den djupt liggande orsaken till 
att vissa människor drabbas av amyloidernas 
förbannelse? För flertalet misstänker man 
att det handlar om hur kroppen bryter ned 
fetter. Alzheimers är något av en välfärds-
sjukdom och det kan finnas en koppling 
till typ 2-diabetes, som också är förknippad 
med amyloidbildning.

Knappt en tiondel av de drabbade har 
dock en ärftlig variant av sjukdomen. Ett 
antal familjer runt om i världen som bär på 
ett dominant anlag, bland annat en colombi-
ansk släkt med 5 000 medlemmar, studeras 
nu av forskare.  
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  hjärna i olag

En pacemaker vid nyckelbenet och en elek
trod genom hjärnan har hjälpt tiotusentals 
Parkinsonpatienter och testas nu även 
mot psykiatriska sjukdomar. Men metoden 
kräver en kirurgi med millimeterprecision.  
Karin Wårdell och hennes team använder 
neuroteknik för att uppnå bästa möjliga 
effekt av ingreppet.

Djup hjärnstimulering, DBS, har anor från 
1950-talet men föll i glömska när läkemedlet 
L-dopa började användas med stor fram-
gång. Det visade sig dock att symtomen hos 
många patienter kom tillbaka med tiden 
och biverkningar dök upp. Det bäddade för 
DBS-metodens comeback.

– På senare år har utvecklingen tagit fart 
något enormt. Fler och fler kliniker anam-
mar tekniken, säger Karin Wårdell som är 
professor i medicinsk teknik vid LiU.

Hittills har Parkinsons och de likartade 
sjukdomarna tremor och dystoni behand-
lats med DBS. Nu riktas intresset också mot 
epilepsi, Hortons huvudvärk och psykia-
triska tillstånd som schizofreni, depression 
och Tourettes syndrom.

foLksJUkdomen parkInsons drabbar 
patienternas rörelseförmåga med stelhet, 
okontrollerade skakningar och andra svåra 
symtom som följd. Orsaken är att nervcel-
ler i en kärna djupt nere i hjärnan bryts ner 
och inte längre kan producera dopamin, en 
substans som sätter igång signaleringen till 
hjärnans motoriska centrum. Med DBS er-
sätter man dopaminets funktion med svaga 
elektriska pulser, 1-4 volt.

Målet för elektroden inopererad är om-
rådet kring den subthalamiska kärnan, en 

kvarts kubikcentimeter stor 
struktur på sex centimeters 
djup under skalltaket. Via 
en kabel under huvudsvå-
len ansluts elektroden till 
en hjärnpacemaker vid 
nyckelbenet. När den slås på 
skapas ett elektriskt fält som 
stimulerar vävnaderna. Exakt 
vad som händer är ännu inte 
klarlagt. 

– Men resultatet blir oftast 
mycket bra. Jag har många 
gånger stått vid sidan av operationsbordet 
och sett hur patientens skakningar upphör. 
Då blir man ju glad, säger Karin Wårdell.

Men ännu är 
allt inte perfekt. 
Det händer att 
elektroden mis-
sar målet och 
ibland uppstår 
komplikationer, 
till exempel 
talrubbningar. 
Karin Wårdells 
forskargrupp i 
Linköping och 

kolleger i Umeå, Basel och London arbetar 
med att vässa navigationstekniken och 
simulera och visualisera de elektriska fält 
som alstras.

LIU-forskarna har UtVeckLat ett simule-
ringsprogram som hjälper till att visualisera 
det elektriska fältet runt elektroden i rela-
tion till patientens individuella anatomi. 
Metoden utgår från bilder som tagits av 
hjärnan i magnetkamera. Den beskrivs i en 

doktorsavhandling av Mattias Åström, som 
lades fram i september 2011.

– Tillsammans med neurokirurger har 
vi testat detta på tio Parkinsonpatienter 
som fått problem med talet på grund av att 
spänningen varit för hög. Tack vare simule-
ringen kunde kirurgerna ändra protokollet 
så att symtombilden förbättrats, säger Karin 
Wårdell.

En DBS-operation inleds med att patien-
tens hjärna avbildas i magnetkamera så att 
kirurgen kan identifiera målområdet i just 
den hjärnan. På operationsdagens morgon 
(ingreppet tar oftast en hel dag) fixeras 
patientens huvud i en ram, som justeras i 
förhållande till ett antal referenspunkter 
på MR-bilden. Med hjälp av ett datoriserat 
planeringssystem räknas koordinaterna 
fram för den bana elektroden ska följa ner 
till målet.

I samarbete med forskarkollegan 
Simone Hemm i Basel, Schweiz och 
neuro kirurgerna Johan Richter och Peter 
Zsigmond vid Universitetssjukhuset i Lin-
köping utvecklar Karin Wårdell en optisk 
metod som kan guida kirurgen i det kritiska 

Bilden ovan: Neurokirurgerna Peter Zsigmond (tv) och Johan 
Richter utför en DBSimplantation vid Universitetssjukhuset.

Metoden har hjälpt tiotusentals Parkinsonpatienter.

Bilden till höger: Målet för DBSelektroden är området kring 
den subthalamiska kärnan – den gula strukturen på denna 3D

visualisering. Hela området kallas de basala ganglierna och 
ligger på cirka sex centimeters djup under skalltaket.  

Karin Wårdell

navigering
i hjärnans
mörka djup
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Vi konfronteras ständigt för bakterier, virus och 
andra angripare från omvärlden. Det mesta tas 
omhand utan att vi märker det. Men ibland går 
stora larmet. Via blodkärl och nerver förmedlas 
budskapet till huvudkontoret. Inflammation!

Det är inom hjärnforsk-
ningen som de riktigt 
stora frågorna återstår att 
besvara. Det tycker i alla 
fall Anders Blomqvist, 
professor i neurobiologi 
vid LiU.

– Vi vet ganska 
mycket om reflexer och 
reflexbanor, sinnessigna-
ler, reglering av ämnes-
omsättning och kontroll 
av kroppsfunktioner. 
Men mycket är fortfa-
rande svårt att greppa, 
till exempel frågor om 
medvetande och tidsupp-
fattning, säger han.

– Men här finns 
inget hokus pokus, inget 

metafysiskt, inget som 
svävar ovanför nervcellerna. 
Tack vare ny teknik för 
funktionell kartläggning 
och avbildning börjar man 
komma åt även de svåraste frågeställningarna. 

Anders Blomqvist har ägnat de senaste tio åren 
åt att utforska hur kroppen signalerar i samband 
med inflammationer. Hans verktyg är beteende-
modeller och olika molekylärbiologiska tekniker. 
Helst vill han se med egna ögon vad som sker i cel-
ler och kärl. Det ger en annan sorts aha-upplevelser 
än en graf på datorskärmen.

en InfLammatIon startar 
med de vita blodkropparnas 
försvarskrig. Cellerna i om-
givningen mobiliserar med 
enzymer och signalämnen. 
De vanligaste signalmoleky-
lerna, cytokiner, färdas med 
blodet till blod-hjärnbarri-
ären, men där är det stopp. 
För att ändå kunna skicka budskapet vidare in i 
hjärnan ankrar cytokinerna upp vid receptorer, 
mottagare, på tunna kärl i barriärens utsida.

skedet. Elektroden förses 
med en optisk fiber som 
sänder ut ljus i hjärnväv-
naden. Beroende på hur 
mycket som reflekteras 
tillbaka får man en upp-
skattning av vilka strukturer 
man passerar, samt ett mått 
på blodgenomströmningen 
i vävnaden.

styrkan I forsknIngen lig-
ger i positionen mitt emel-
lan teknik och medicin, 
anser Karin Wårdell:

– Vi är ingenjörer som 
förstår oss på anatomin och 
de medicinska frågeställ-
ningarna. Men vi måste hela 
tiden jobba tajt med kliniker, 
och det fungerar tack vare att 
institutionen ligger inne på 
sjukhus området. Vi har di-
rekt tillgång till den kliniska 
kompetens vi behöver.

åke hJeLm

Anders Blomqvist

Fredrik Elinder

när larmet går 
så signaleras inflammation till hjärnan

Mikroskopibilden visar ett 
blodkärl vid inflammation. 
I kärlväggarnas celler sam
las nybildat cox2enzym 

(gult) medan immunceller 
(grönt) slingrar sig intill.

Livet hänger på en ständig ström av joner in och 
ut ur cellerna. Oavsett om vi ska peta näsan eller 
lösa ett matematiskt problem, så förmedlas infor
mationen av de elektriska signaler som skapas av 
jonernas vandring. 

Trafiken går genom öppningar i cellmembranen, 
jonkanaler, som kan öppnas och stängas likt sluss-
portar. Störningar i den trafiken ligger bakom 
många sjukdomar, till exempel epilepsi. Med nya 
forskningsfynd i bakfickan letar Fredrik Elinder, pro-
fessor i molekylär neurobiologi, efter nya läkemedel.

En jonkanal är ett protein format som en ventil 
och finns i olika utföranden i alla våra celler. De är 
utrustade med en sinnrik mekanism för att kunna 

öppnas och stängas efter behov. 
Syftet är att upprätthålla den 
rätta elektriska potentialen på 
ömse sidor av cellmembranet.

Ett epileptiskt anfall utlöses 
när några av jonkanalerna i vis-
sa nervceller i hjärnbarken för-
lorar kontrollen och blir stående 
med porten öppen. Resultatet 

blir en hyperaktivitet hos cellerna som kan orsaka 
kramper, muskelryckningar och medvetslöshet.

– Även friska personer kan känna av kryp-
ningar i musklerna, till exempel efter träning. Då 
ligger man lite för nära den tröskel där impulserna 
utlöses, säger Fredrik Elinder.

störda jonkanaler
bakom epilepsi
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Med hjälp av ett enzym bildas nu stora mängder av 
inflammationssubstansen prostaglandin E2, som tar signa-
len vidare i hjärnan och utlöser en kedja av aktiviteter som 
slutar med feber.

– Vi demonstrerade att det nödvändiga enzymet finns i 
hjärnbarriären. Upptäckten publicerades 2001 i tidskriften 
Nature och var ett genombrott i förståelsen av hur inflamma-
toriska signaler kan nå hjärnan, säger Anders Blomqvist.

Upptäcktens betydelse stärktes ett år senare i samarbete 
med en forskare vid läkemedelsjätten Pfizer. Möss som sak-
nade enzymet fick ingen feber när de infekterades.

Feber och inflammation bekämpas ofta med läkemedel 
av typ NSAID , till exempel diklofenak (voltaren) och ibu-
profen (ipren), som hos många orsakar magproblem. LiU-
forskarnas arbete kan leda till mer specifika preparat med 
mindre biverkningar.

ett nytt forsknIngsspår har visat sig vara mycket mer 
komplext: vilka signaler gör att man tappar aptiten? Dålig 
aptit och viktförlust är tidiga symtom på vissa typer av can-
cer. Det tär på livskvaliteten men förvärrar också sjukdomen: 
utmärgling är ofta en primär dödsorsak hos cancerpatienter.

Inflammatoriska signaler ligger troligen bakom även 
denna form av aptitlöshet, men på delvis andra vägar och 
med andra substanser än vid akuta inflammationer. 

– Vi försöker identifiera de signalvägarna och tittar då 
bland annat på mekanismen i tumörcellerna. Detta är ett 
stort medicinskt problem som behöver lösas, men intresset 
från läkemedelsindustrin är svagt, säger Anders Blomqvist 
som själv har sin forskning finansierad av Cancerfonden.

åke hJeLm
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  hörsel

När larmet går ...

Störda jonkanaler ...

Hos en person med epilepsi är retbarheten i nervsys-
temet ständigt för hög. Orsaken kan vara ärrbildning i 
hjärnan efter yttre påverkan, toxiska substanser i blodet, 
hormonella svängningar eller ärftliga mutationer.

Tillsammans med sin doktorand Sara Börjesson har 
han upptäckt en molekylär mekanism som kan visa vägen 
till nya och effektivare läkemedel med mindre biverk-
ningar.

– Idag används samma sorts molekyler som vid hjärt-
arytmi och lokalbedövning. Dessa stänger till kanalöpp-
ningen ungefär som när man rullar en sten framför en 
dörr. Vi har upptäckt hur man i stället kan stimulera cel-
lens egen mekanism för att öppna och stänga jonkanalen 
på ett kontrollerat vis, säger Fredrik Elinder.

Nu letar han och hans medarbetare efter molekyler som 
kan göra det jobbet. De ska vara negativt laddade, ha en viss 
storlek och fettlöslighet. Hittills har tre av tio testade sub-
stanser gett de önskade effekterna.

åke hJeLm

Hjärnan måste arbeta hårt när vi 
ska uppfatta tal i stökiga miljöer. 
Det visar hjärnavbildningsstudier 
av hörselforskare vid Linköpings 
universitet. Ju sämre kognitiva för
mågor vi har, desto svårare är det 
att höra.

På Linnécentrum HEAD håller ett 
nytt forskningsområde på att växa 
fram – kognitiv hörselvetenskap. 
Forskare från olika områden stude-
rar hjärnans roll för vårt hörande 
och tar tillsammans fram ny kun-
skap som syftar till att underlätta 
vardagen för personer med hörsel-
nedsättning.

Ja, även normalhörande har 
glädje av forskningen. Det gäller 
inte minst de studier som görs av 
förmågan att uppfatta tal i brus. 

– Vid sidan av olika kognitiva 
test arbetar vi idag med hjärnavbild-
ningsstudier. Med hjälp av magnet-

kamera, vid labb i Linköping och 
i Amsterdam, studerar vi vad som 
händer i hjärnan under svåra tal-i-
brusförhållanden, berättar Jerker 
Rönnberg, professor i psykologi och 
föreståndare för centret.

de första resULtaten från dessa 
studier är nu klara att publicera. Bil-
derna visar en kraftigt ökad aktivitet 
i frontala delar av hjärnan vid brus.

– Vi behöver ta hjälp av arbets-
minnet för att kunna tolka och upp-
fatta vad som sägs, förklarar Jerker 
Rönnberg.

Det finns ett tydligt samband 
mellan en persons kognitiva för-
mågor och intensiteten i hjärnans 
främre delar. 

– De som är lågpresterande på 
olika kognitiva test får en betydligt 
kraftigare aktivering av vänster fron-
tallob, konstaterar Jerker Rönnberg.

Eller för att uttrycka det annor-

hjärnan hjälper oss att höra
Våra kognitiva förmågor sätts på prov när vi ska uppfatta och tolka vad som sägs i stökiga miljöer.
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lunda: Ju bättre arbetsminne vi har, desto 
lättare har vi att tolka och sätta samman in-
formationsbitar till meningsfulla helheter.

– Då behöver inte hjärnans bearbet-
ningsdel blåsa på lika mycket. Däremot när 
våra kognitiva förmågor sviktar, så behövs 
det mer fräs och det krävs en större mental 
ansträngning. Det här är något som i hög 
grad påverkar vårt välbefinnande och var-
dagsliv, säger Jerker Rönnberg.

Ett väl fungerande arbetsminne är alltså 
a och o för att höra i svåra lyssningsmiljöer.

Hittills är det bara normalhörande som 

studerats i magnetkamerorna. 
– Vi räknar med att ta in personer med 

hörselnedsättningar under hösten, säger 
Stefan Stenfelt, professor i teknisk audiologi 
en av dem som arbetar med studierna.

Att studera hörsel i magnetkamera har 
dock sina svårigheter.

– Ett problem är att själva kameran vibre-
rar och skakar, så att det nästan låter som en 
rockkonsert. Vi har löst det genom stimu-
lera hörseln i korta intervaller när kameran 
är avstängd och sedan slår på den. Det tar 
fem-åtta sekunder innan man ser en effekt i 
blodflödet i hjärnan.

Ett annat problem är att man inte kan ha 
hörapparat på sig i kameran. Det fungerar 
inte med magnetiska material. 

– Därför måste vi ta fram skräddarsydda 
ljudfiler som simulerar ljudet så att det är 
som om man hade sin hörapparat på sig, 
säger Stefan Stenfelt.

tILLsammans med andra rön kommer re-
sultaten från hjärnavbildningstudierna ut-

nyttjas för att ta fram bättre hörhjälpmedel.
– Vi vet fortfarande ganska lite om vad 

hjärnan gör med hörselsignalen. Vi behöver 
lära oss mer om hur vi med intelligent sig-
nalbehandling kan underlätta hörandet, så 
att det kräver mindre ansträngning, säger 
Stefan Stenfelt.

– På sikt kan vi tala om kognitiva hör-
apparater, alltså individuellt utprovade efter 
individens kognitiva kapacitet, säger Jerker 
Rönnberg. 

Han ser många fördelar med forsknings-
samarbetet inom Linnécentrum HEAD.

– Det innebär inte bara kliniska möjlighe-
ter, utan vi får en mer grundläggande förstå-
else av hur vi hör med hjärnan. Inom HEAD 
möts flera olika perspektiv – kognitiva, audi-
tiva och industriella. Många års samarbete 
har lärt oss se vad vi kan lära av varandra. Det 
är en styrka, säger Jerker Rönnberg. 

Lennart faLkLöf

fotnot: Mer om hörselforskningen vid LiU 
finns på www.headcentre.se

hjärnan hjälper oss att höra

Stefan Stenfelt Jerker Rönnberg

Hjärnans främre delar 
aktiveras mer vid tal i brus 
jämfört med tal utan brus. 
Bilden visar en normal
hörande deltagare.
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l De nationalekonomiska teorierna och model-
lerna bygger på att vi människor är rationella, 
logiska och strävar efter att maximera egen-
nyttan. Men i själva verket styrs vi också av 
känslor, empati, viljan att hjälpa, avundsjuka, 
rättvisa eller att vi kanske till och med vill 
bestraffa någon som vi tycker beter sig dumt.  
Vi kan exempelvis åka några kilometer extra 
för att handla en vara, även om den 
är lite dyrare där, om vi upp-
lever att bemötandet i den 
mest närbelägna affären är 
snorkigt eller otrevligt. 

– En del antaganden in-
om den nationalekonomis-
ka forskningen är felaktiga 
och målet är att få fram mer 
realistiska modeller för hur 
vi fattar ekonomiska beslut, säger Magnus 
Johannesson, gästprofessor i neuroekonomi 
på LiU och professor i nationalekonomi på 
Handelshögskolan i Stockholm.

neUroekonomI är en aVknoppnIng från 
det bredare området beteendeekonomi. 

Inom neuroekonomin studerar man med 
hjälp av bilder i magnetkamera var i 

hjärnan beslut fattas. 
– I den första studien erbjuds 

försökspersonen att köpa varor som 
visas på en skärm när de ligger i 

magnetkameran. Vi vill se om olika 
områden av hjärnan aktiveras bero-

ende på pris och huruvida de beslutar att 
köpa varan eller inte. Vi är också intresse-
rade av om det är olika delar av hjärnan som 
aktiveras om besluten är hypotetiska eller 
faktiska, säger Camilla Josephson, forskar-

även känslor styr köp
hjärnstudier ska ge bättre förståelse för hur ekonomiska beslut tas

En	för	Sverige	helt	ny	forskningssatsning	växer	fram	på	LiU.	Ämnet	är	neuroekonomi,	
ett	forskningsområde	i	gränslandet	mellan	nationalekonomi,	psykologi,	och	neurologi.	
Med	hjälp	av	bilder	tagna	i	magnetkamera	vill	forskarna	ta	reda	på	var	i	hjärnan	vi	fat-
tar	ekonomiska	beslut.

Människor är mindre rationella som konsumenter än vad de 
klassiska nationalekonomiska modellerna utgår ifrån.

Magnus Johannesson
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Camilla Josephson tog det första initiativet 
till LiUsatsningen på neuroekonomi. 

Med en bakgrund som ekonomisk doktor i 
Lund, har hon forskat i ekonomisk historia 

i bland annat New York 
och på Harvard där hon 

också kom i kontakt 
med ämnet neuro-
ekonomi.

– Jag insåg snabbt 
att det här vill jag göra. 

Jag hörde mig för var 
kompetens fanns och 

blev hänvisad till Linköping, berättar hon. 
Initiativet togs väl emot av universitets- 

och fakultetsledningen och satsningen är 
till en början 5-årig.

– Den här satsningen visar att vi kan 
agera snabbt när möjligheten dyker upp, 
säger Bo Hellgren, dekanus på filosofiska 
fakulteten.

I Linköping finns nämligen hela infra-
strukturen för att ta bilder av hjärnan på 
CMIV, Centrum för medicinsk bildveten-

skap. Här finns en vana vid att 
arbeta tvärvetenskapligt och 

även en nationalekonomisk 
institution som välkom-
nade en skarp forsknings-
profil. 

– Jag hoppas och tror att 
vi inom några år ska var en 

internationellt etablerad aktör 
inom neuroekonomi och att vi ska utveckla 
kurser på masternivå som också attraherar 

internationella studenter. 
Det här är ett område 
med hög risk, men också 
med en enorm potential, 
säger Bo Hellgren.

neUroekonomIn har VUxIt sig allt starkare 
sedan 2002, då de två beteendeekonomerna 
Vernon Smith och Daniel Kahneman fick 
dela på Riksbankens stora pris till Nobels 
minne. I sin Nobelföreläsning talade Ver-
non Smith om den nya magnetkamera-
tekniken, och menade att möjligheten att få 
bilder av hjärnan kommer att innebära en 
fundamental förändring av hur vi observe-
rar och tänker kring ekono-
miskt beslutsfattande. 

Men ämnet har stött 
på kritik.

– Det finns en debatt 
bland nationalekonomer 
kring neuroekonomin. 
Den handlar i första hand 
om vad som anses vara natio-
nalekonomi, säger Magnus Johannesson, 
som dock själv gärna forskar i gränslandet 
till andra vetenskaper som hälsa och gene-
tik.

Det finns också en vetenskaplig kritik 
kring de metoder som används och att man 
tolkar in för mycket i bilderna och resulta-
ten.

– Jag känner ingen oro, vårt team är väl 
sammansatt och vi har här en stor fördel 
jämfört med andra grupper i världen, kon-
staterar Daniel Västfjäll.  

även känslor styr köp
assistent i neuroekonomi.

I tidigare studier 
verkar det som om vi 

överskattar våra köpbeslut 
när de bara är hypotetiska. 

Ett konkret exempel: på frågan 
’skulle du köpa månadskort om det kostade 
hälften så mycket?’ svarar betydligt fler ja 
än de som köper ett månadskort om priset 
sänks och beslutet är faktiskt. 

Även känsla för rättvisa påverkar våra 
beslut. Vad jag är villig att betala för en burk 
läsk beror på hur törstig jag är. Men om jag 
köper en burk och det innebär att du inte får 
något alls att dricka, ser mitt beslut kanske 
helt annorlunda ut. 

 – Vi vet att människor inte alltid fattar 
egennyttiga beslut, men vi vet inte vad det 
är som gör att vi beter oss så här. Det gäl-
ler även välgörenhet, vi är glada när vi har 
pengar, men ännu gladare när vi kan skän-
ka bort dem. Det här är processer som inte 
alls har plats i de traditionella ekonomiska 
teorierna, säger Daniel Västfjäll, universi-
tetslektor i psykologi.

Forskarna vill så småningom också se 
var i hjärnan vi fattar beslut om priorite-
ringar inom sjukvården. Det kan exempelvis 
handla om beslutet om en patient ska få en 
dyr behandling eller inte. Skiljer besluten 
sig åt om läkaren finns nära patienten eller 
en bit ifrån med ett ekonomiskt ansvar?

forskargrUppen består nU av nationaleko-
nomerna Camilla Josephsson, Gustav Ting-
hög, postdoc, Magnus Johannesson (som 
vetenskaplig rådgivare på deltid), professorn 
i psykologi Daniel Västfjäll samt av en grupp 
på CMIV, professorn i medicinsk informatik 
Hans Knutsson, Anders Eklund, doktorand 
i medicinsk informatik samt Michael Chap-
pel, röntgenfysiker som ska se till att bilderna 
innehåller det de ska. I vinter hoppas de 
också kunna anställa ett par doktorander i 
neuroekonomi. 

– Det här är en satsning som behöver tid. 
Det är grundforskning vi bedriver, men som 
kommer att få betydelse för de ekonomis-
ka modellerna, kanske på helt oväntade 
sätt, säger Magnus Johannesson.

Daniel Västfjäll fyller i:
– Satsningen här i Linköping är 

unik, även i ett internationellt perspek-
tiv. Vi står oss redan väl i konkurrensen 
trots att vi är helt nystartade, inte minst på 
grund av bredden i teamet. Alla förutsätt-
ningar för goda resultat finns här.  

ett inititativ i rättan tid

Uppställning vid magnet
kameran, från vänster: 
Anders Eklund, Michael 
Chappel, Camilla Joseph
son, Hans Knutsson 
och Gustav Tinghög.

Daniel Västfjäll

Camilla Josephson

Bo Hellgren

tema
hjärna
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  kritiska perspektiv

Isabelle Dussauge, forskarassistent vid Tema 
Teknik och samhälle, forskar om hjärnforsk-
ning och hur den speglar samtiden. Hon är 
vetenskapshistoriker och har länge intres-
serat sig för hjärnavbildningstekniker. Hon 
disputerade på KTH med en avhandling om 
magnetisk resonansavbildning när tekniken 
kom till Sverige på 1980-talet och framfö-
rallt användes för att ta anatomiska bilder. 

Sedan dess har tekniken utvecklats. I 

dag är funktionell magnetresonansavbild-
ning, fMRI, som mäter blodets syresättning 
i hjärnan, en populär metod för att under-
söka vilka delar i hjärnan som ansvarar för 
olika funktioner och tillstånd, som att röra 
en kroppsdel, tänka, känna, vara nedstämd 
eller upphetsad.

– För 20 år sedan fascinerades vi av 
gentekniken som försökte hitta gener som 
kunde förklara olika mänskliga fenomen, 
kanske genen som orsakar otrohet eller den 
som orsakar homosexualitet. Numera är det 
till hjärnforskningen vi vänder oss för att 
få veta sanningen om människans natur, 
säger Isabelle Dussauge.

JUst nU arbetar hon med en studie om 
hjärnforskning som använder hjärnavbild-
ning för att undersöka människans sexuali-
tet. I en första fas analyserar hon ett sextiotal 
studier som publicerats i medicinska 
tidskrifter. En tredjedel handlar om hetero-
sexuella mäns sexualfunktion och vad som 
händer i hjärnan när de blir upphetsade. 
Andra handlar om skillnaden i upphetsning 
mellan kvinnor och män eller om sexuell 
läggning och skillnader i homo- och hetero-
sexuella personers hjärnor.

Isabelle Dussauge gör en humanistisk 
tolkning av studierna. Hon analyserar ut-
gångspunkter och resultat, men sätter också 
in forskningen i sitt kulturella sammanhang.

– Hur färgas resultaten av verkligheten 

utanför neurovetenskapen och magnet-
kameran? Forskningen speglar föreställ-
ningar om människan, sexualiteten och 
hjärnan som redan är fast förankrade i vår 
kultur. 

Hjärnavbildning är ännu så länge en 
teknik med många metodproblem som fors-
karna diskuterar. Hur påverkas resultaten 
av skillnader mellan olika individers hjärnor 
och de komplexa statistiska beräkningar 
som måste göras?

Isabelle Dussauge nämner experimen-
tens förenklade utformning som ännu ett 
problem. I forskningen om sexualiteten kan 
det innebära att försökspersonerna placeras 
en i sänder i en scanner och får titta på 
ansiktsbilder eller erotiska filmer medan 
kameran mäter förändringar i blodets syre-
sättning i hjärnan.

– Man studerar en idealiserad, avskalad 
sexualitet, utan koppling till verkligheten. 
Försökspersonen är helt avskild från omvärl-
den och ingen hänsyn tas till något annat 
än utvalda aspekter av det som han eller hon 
upplever just då, i scannern. 

rapporterIngen I medIa av hjärnstu-
dier med bilder har ökat kraftigt under 
2000-talet. En andra del av studien som 
Isabelle Dussauge arbetar med handlar om 
vad som händer när hjärnbilder av sexuella 
upplevelser publiceras i media.

– Vi fascineras av teknik som förmedlas 

Alltfler	aspekter	av	människans	inre	utforskas	med	hjälp	av	magnet-
kamera	och	frågor	som	känslor,	njutning,	begär	och	sexuell	läggning	
diskuteras	med	hjärnan	som	utgångspunkt.	Samtidigt	pågår	en	dis-
kussion	om	vad	som	egentligen	går	att	utläsa	av	hjärnbilder.	

övertro på hjärnbilder?
vetenskapshistoriker varnar för förenklade slutsatser

Isabelle Dussauge håller på med en studie 
om forskning som använder hjärnavbildning 

för att undersöka människans sexualitet.
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med bilder. Vi vet att bilderna är konstru-
erade och att en hjärnbild inte är en bild 
av känslor, men vi vill ändå gärna läsa in 
känslorna.

Studien heter Brain desires – på svenska 
hjärnbegär. Med begär syftar Isabelle Dus-
sauge på det sug efter biologiska förklaring-
ar som hjärnforskningen tillfredsställer.

– Det är kanske projektets svåraste frå-
geställning. Varför vänder sig vår kultur till 
biologin för att försöka besvara frågor som 
är mänskliga, politiska och filosofiska? 

Lennart nordenfeLt, professor i medi-
cinens filosofi och etik, välkomnar den 
moderna hjärn-
forskningen men 
varnar samtidigt 
för en förenklad 
biologisk syn på 
människan.

– Att det finns 
en biologisk bak-
grund är självklart, 
men den är va-

rierande och ibland olika 
individer emellan. Den för-
ändras dessutom hela tiden 
eftersom hjärnan ständigt 
påverkas av inlärning, 
sinnes intryck, handlingar 
och miljöfaktorer. 

Han hör till de forskare 
i filosofisk psykologi som 
på 1960- och 70-talen ana-
lyserade begrepp som vilja, 
kunskap och känslor som 
den moderna hjärnforsk-
ningen också intresserar 
sig för.

– Även om det i grun-
den handlar om tillstånd i 
hjärnan kunde nästan hela 

vår analys göras utan att ens nämna hjär-
nan. Det innebär inte att det finns någon 

motsättning mellan den psykologiska forsk-
ningen och hjärnforskningen, men då visste 
man inte mycket om hjärnan, säger Lennart 
Nordenfelt och tillägger att det vi nu vet fort-
farande är otillräckligt. 

Bakgrunden till människans handlingar 
och mentala tillstånd är i regel både kompli-
cerad och okänd.

– Även om det finns en bas för olika 
handlingar i hjärnan så är många andra 
system i kroppen också inblandade. För 
sexualiteten har till exempel det hormonella 
systemet stor betydelse.  

fotnot: Projektet Brain desires: neuroimaging 
of human sexuality 1988-2008, har utvecklats 
tillsammans med Ingeborg Svensson vid 
Uppsala universitet och har ekonomiskt 
stöd från Vetenskapsrådet och Riksbankens 
jubileumsfond.

Funktionell magnetresonans, fMRI, an
vänds för att undersöka vilka delar av hjär
nan som ansvarar för olika funktioner och 
tillstånd. 

– Vi vet ganska bra hur hjärnan ser ut och 
med ganska stor säkerhet var de motoriska 
funktionerna finns. Men det är svårare att 
avgöra hur hjärnan arbetar vid till exempel 
inlärning, när vi resonerar eller räknar 
matte, säger Anders Eklund, som doktorerar 
i signalbehandling och funktionell MRI.

Funktionell MRI mäter förändringar i 
blodets syresättning och utgår från att den 
är relaterad till aktivitet i hjärnan. 

– Bearbetningen av data från magnet-
kamera till en bild över hjärnans aktivitet 
är en komplicerad process med en hel del 
felkällor. Det största problemet är att man 

inte vet vilka utgångsvärden man ska jäm-
föra med eftersom det alltid pågår aktivitet 
i hjärnan, även vid vila, konstaterar Anders 
Eklund. 

En annan utmaning är att göra en sta-
tistisk analys av de stora mängder data som 
samlas in vid mätningarna i magnetkame-
ran. Analysen görs ofta med standardise-
rade program som bygger på ett stort antal 
antaganden. Visar sig något antagande vara 
felaktigt kan man inte lita på resultaten. 

– Det återstår mycket forskning för att 
förbättra metoden. Vi behöver förbättra 
kameran och utveckla analysen så att den 
blir mer känslig för aktivitet i hjärnan, men 
också för att den ska bygga på färre antagan-
den. Det kräver mer beräkningskraft, men 
ger säkrare resultat.  

»en komplicerad process«

Lennart Nordenfelt

– För 20 år sedan fascinerades vi av gentek
niken. Numera är det till hjärnforskningen 
vi vänder oss för att få veta sanningen om 
människans natur, säger Isabelle Dussauge.
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Ända sedan upptäckten 1983 har mass-
dödaren HIV stått emot alla försök att skapa 
ett verkningsfullt vaccin. Orsaken är en ex-
tremt listig strategi för att ta sig in i kroppen 
och avväpna immunförsvaret. 

Nu har forskare vid LiU funnit den 
signal väg som viruset utnyttjar för att ma-
nipulera de vita blodkropparna, en kunskap 
som ger nytt hopp att hejda spridningen av 
aids. Det presenteras i en avhandling i mo-
lekylär virologi av Karlhans Fru Che.

– Vi har gott 
hopp om att till slut 
kunna utradera 
HIV. Det har nu va-
rit känt i 28 år, och 
det tog 40 år att bli 
av med polio, säger 
Karlhans Fru Che, 
på bilden klädd i en 
traditionell festdräkt från hans hemby Man-
kon i Kamerun. 

Orsakar resistenta stafylokocker, MRSA, 
fler dödsfall på sjukhusen än de bakterier 
som är känsliga för vanliga antibiotika? 
Uppfattningarna har gått brett isär, men 
nu visar en världsomfattande studie vid 
bland annat Linköpings universitet att 

risken att dö kan vara 50 procent högre för 
intensivvårdspatienter som infekterats av 
MRSA.

– Studien visar också att varannan 
stafylokock var resistent mot de stafylo-
kockpenicilliner som fortfarande är stan-
dardbehandling i svensk sjukvård, säger 
Håkan Hanberger, professor i infektions-
medicin vid LiU.

– I Sverige är förekomsten av MRSA 
fortfarande låg, under fem procent, varför 
det är mycket viktigt att patienter som 
infekterats med stafylokocker utomlands 
isoleras och screenas för att undvika sprid-
ning i svensk sjukvård, säger Håkan Han-
berger.

LiU-forskaren Lars Herlogsson visar i en 
avhandling hur man kan ta fram en fullt 
fungerande, snabb och tryckbar transistor 
i billig plast. 

Transistorn är 
uppbyggd av två 
polymerer, där den 
ena fungerar som 
en halvledare och 
den andra som 
elektrolyt – ett ämne som innehåller rör-
liga laddade joner och som kontrollerar 
strömmen som flyter genom transistorn.

Samtliga sex artiklar i avhandlingen 
publicerade i ansedda Advanced Materials.

Lars Herlogsson har nu, med sin tunga 
avhandling i bagaget, tagit ett kliv närma-
re produktionen. Från 1 september arbetar 
han på företaget Thin Film Electronics i 
Linköping med att utveckla billiga tryckta 
minnen.

Lars Herlogsson

Karlhans Fru Che

Tog	fram	snabb	och	
tryckbar	transistor

Gränsöverskridande aktörer behövs för att 
få saker att hända när flera olika verksam-
hetsområden är inblandade. Det visar en 
studie av hur två svenska kommuner inför-
de miljövänligt bränsle i kollektivtrafiken.

I Linköping började stadsbussarna gå 
på biogas 1996, i Helsingborg 2005. In-
troduktionen av biogas föregicks av långa 
och ibland snåriga processer, med flera 
kommunala instanser inblandade.

– Frågan om vilket bränsle kollektiv-
trafiken ska ha berör tre policyområden, 
miljö, energi och transport, säger Mag-
dalena Fallde som disputerar vid Tema 
teknik och social förändring.

– För att nå beslut har aktörer varit 
tvungna att koppla ihop olika policy-
områden, säger Magdalena Fallde. Det 
krävs centrala aktörer 
som kan identifiera ge-
mensamma intressen 
mellan olika områden, 
och driva frågan. Jag 
kallar dem för policy-
entreprenörer och 
gränsgångare.

Miljö	i	tanken

Resistenta bakterier ökar dödsrisk

Unikt	fynd	ger	hopp	om	HIV-behandling

Det var ett socialt nätverk av genetiskt in-
tresserade forskare som lanserade rashygie-
nen och lobbade fram steriliseringslagarna 
i Sverige. Tack vare nätverket kunde också 
zoologen Nils von Hofsten få det inflytande 
han hade över steriliseringsverksamheten.

– Nätverket hade en större betydelse 
än vad som hittills varit känt för både ras-

hygienen och steriliseringarna i Sverige. 
Det bedrev skickliga lobbykampanjer och 
det bar fram Nils von Hofsten till hans 
maktposition, säger Maria Björkman, som 
disputerar med en avhandling vid Linkö-
pings universitet om Nils von Hofsten, 
eugeniken och steriliseringarna.

Forskare	lobbade	fram	steriliseringar

LInköpIngs UnIVersItet 
 
  forskning
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Grafen, som består av ett enda lager kolato-
mer, har utnämnts till morgondagens super-
material för snabb elektronik och renderade 
ett nobelpris till sina upptäckare. Nu föreslår 
två forskarteam vid LiU varsin lösning på hur 
man kan gå vidare och göra liknande mate-
rial med ännu bättre egenskaper.

Den ena lösningen har tagits fram av 
Sven Stafström, professor i beräkningsfysik 
vid LiU, tillsammans med Jonas Björk, LiU, 
och Felix Hanke vid University of Liverpool. 
Den bygger på grafen i form av väldefinie-
rade, sju kolatomer breda nanoband, tillver-

kade utifrån kolvätet 
antracen.

– Slutprodukten har 
en mycket bra lednings-
förmåga med lättrörliga 
elektroner. Vi får med det goda från grafen, 
men slipper annat, säger Sven Stafström.

En annan variant på grafen-temat före-
slås av bland andra Michel Barsoum och 
Lars Hultman, gästprofessor respektive 
professor i tunnfilmsfysik vid LiU. Deras 
utgångspunkt är att den mycket enkla ke-
min i grafen begränsar materialets använd-

ningsområden. En mer komplex struktur 
skulle öppna för att ge det mer flexibla egen-
skaper. Forskarna förutser att ett stort antal 
kemiska varianter ska kunna framställas, 
som kan komma till användning i energi- 
och elektronikkomponenter, till exempel 
som elektroder i miljöanpassade litium-jon-
batterier.

Kvinnor som vårdas för 
allvarlig hjärtinfarkt be-
handlas mer sällan med 
ballongvidgning än män. 
Det visar en studie av 
bland andra Eva Swahn, 
professor i kardiologi, och 
specialistläkaren Sofia 
Lawesson. 

De har granskat data 
på över 30 000 patienter och jämfört behand-
lingen under en tioårsperiod. 

På 1990-talet var den dominerande behand-
lingen propplösande medel, vilket hos kvinnor 
oftare orsakade biverkningar i form av blöd-
ningar. Därför var det färre kvinnor än män 
som fick den behandlingen.

I början på 2000-talet tog en annan metod, 
ballongvidgning av det tilltäppta blodkärlet, 
över. Den ger mindre biverkningar. Trots det är 
det fortfarande en skillnad mellan könen, visar 
Linköpingsstudien: jämfört med männen fick 
20 procent färre kvinnor denna behandling.

Även i eftervården märks skillnader i medi-
cineringen mellan könen.

Föreställ dig en kamera som inte bara 
ger bilder av landskapet utan också 
mängden av växthusgaserna metan och 
lustgas på olika ställen i bilden. 

En sådan kamera skulle ge helt nya för-
utsättningar för att kartlägga växthus-
gasflöden från olika typer av landskap 
och hitta nya källor och sänkor för dessa 
gaser.

Nu är den kameran på väg att bli 
verklighet tack vare ett ekonomiskt an-
slag på 8,5 miljoner från Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse. Det är forskarna 
David Bastviken och Magnus Gålfalk 
vid Tema Vatten som i samarbete mel-
lan biogeokemister och astronomer 
utvecklar kameran.

Utgångspunkten är en avancerad 
infraröd kamera som utvecklats för att 
detektera kemiska stridsgaser. Den ska 
nu modifieras för att kunna upptäcka 
låga halter av växthusgaser. 

– Den här tekniken blir ett viktigt 
nytt verktyg för framtida växthusgas-
mätningar, förutspår David Bastviken.

Kamera	ska	upptäcka	växthusgaser
David Bastviken och Magnus Gålfalk vid Tema Vatten.

Sven Stafström
Vid framställningen av så kallade nanoband utnyttjas en 

dominoeffekt som gör att allt mindre energi behövs.

Olika hjärtvård för 
kvinnor och män

Grafenet	får	nya	utmanare

Personer som snarkar kan med 
tiden utveckla skador på ner-
verna i svalget. Det visar Eva 
Svanborg, professor i klinisk 

neurofysiologi som forskar 
på sömnstörningar. Hon har 
dokumenterat nervskador hos 
patienter med sömnapné, en 

sjukdom som drabbar minst 
200 000 svenskar och bland 
annat ökar risken för hjärt-
infarkt.   

Snarkning
kan	ge	skador
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text eVa bergstedt
foto Johannes berndaLen

Lära för livet i Namibia

Den svenska sommaren fick stå tillbaka 
för en kall vinter i Namibia i södra Afrika.  
Sjuksköterskestudenterna Jennie Lundkvist 
och Emma Staflin valde att åka dit och göra 
ett examensjobb om hiv-information på en 
mödravårdsklinik. Ett val som lett till upple-
velser och lärdomar för livet.

– Vi har verkligen lärt oss så mycket, 
säger Emma Staflin och får entusiastiskt 
medhåll från Jennie Lundkvist.

– Det jag sett och hört här i Namibia kan 
jag ha nytta av på ett svenskt sjukhus, säger 
Jennie.

När vi träffas i huvudstaden Windhoek, 

där de genomför studien, har södra Afrikas 
vinter börjat övergå i sommar.  Nu slipper de 
frysa. När Jennie och Emma anlände i juni 
var det en av de kallaste vintrarna på länge, 
de möttes av minusgrader, i shorts och kort-
ärmat, inomhus var det nästan lika kallt. 
Nu är det heta dagar och solskyddsfaktor 50 
som gäller.

Det är snart dags för Emma och Jennie 
att återvända hem, men dessförinnan ska 
deras resultat sammanställas. De är djupt 
engagerade i sitt blivande yrke, vill båda bli 
barnmorskor och har tagit tillfället i akt att 
lära mer om hur hiv-prevention går till i 

ett land som är hårt drabbat av sjukdomen. 
Färska siffror från världshälsoorganisatio-
nen WHO visar att nästan var femte gravid 
kvinna bär på hiv-viruset.

Under de nIo Veckorna har de båda studen-
terna träffat gravida och nyförlösta mam-
mor på en statlig mödravårdsklinik. Där har 
de intervjuat sjuksköterskor för att ta reda 
på hur de informerar gravida hiv-positiva 
kvinnor om hur de ska göra för att inte föra 
över smittan till sina nyfödda barn. Hiv kan 
smitta via bröstmjölk och därför är det av 
stor vikt att mödrarna vet hur de ska göra för 

Hur	arbetar	man	med	hiv-information	på	mödravårdskliniker	i	
Namibia?	Det	vet	de	blivande	sjuksköterskorna	Jennie	Lundkvist	
och	Emma	Staflin,	som	åkte	dit	för	att	göra	sitt	ex-jobb.	

Vistelsen i Namibia har varit lärorik både på ett professionellt och privat plan, tycker Emma Staflin och Jennie Lundkvist.
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Jennie Lundkvist

att undvika att smittan överförs. Det finns 
möjligheter att sätta stopp för överförseln av 
hiv till barnen genom att amma, alternativt 
ge bröstmjölksersättning, på rätt sätt.

– Antingen ska mammorna amma helt 
i sex månader, eller också ge dem enbart 
bröstmjölksersättning. I Sverige är amning 
förbjudet för mödrar som bär på hiv-viruset, 
men i Namibia kan man inte förbjuda det 
eftersom de flesta inte har råd med ersätt-
ning, berättar Emma. 

Det är viktigt att mammorna gör an-
tingen eller. 

– Om de blandar 
bröstmjölk och ersätt-
ning, eller ger barnen 
vatten då och då, vilket 
är vanligt här, så ökar 
smittorisken för bar-
nen på grund av att 

tarmfloran då blir mer känslig för viruset, 
förklarar Jennie.

Därför är det av stor vikt att informa-
tionen går fram till de gravida mödrarna.  
Men att ge information på rätt sätt så att 
den införlivas hos mottagaren är ett delikat 
problem, såväl i i-land som i u-land. Av det 

skälet ville Jennie och Emma ta reda på hur 
informationsöverföring kan gå till. Istäl-
let för att göra ett examensarbete hemma 
i Sverige valde de att via LiU söka ett Sida-
finansierat MFS-stipendium (Minor Field 
Studies), något som alla studenter kan söka.

– Det gällde att skriva en bra ansökan, vi 
la ner massor med jobb, berättar Emma.

månaderna I namIbIa har gett dem lär-
domar och positiva minnen för resten av 
deras liv men det innebär inte att vistelsen 
varit enkel. Mötet med ett främmande land 
och krockar mellan kulturerna har ibland 
varit rejält påfrestande. Med envishet och 
tålamod har det hela gått vägen. Motgångar 
har lett till nya insikter och lärdomar som 
omvandlats till kunskap på både ett profes-
sionellt och privat plan.

– Man hamnar i ett land som inte är 
hemma, saker fungerar inte som hemma, 
tid har inte samma betydelse. När man ut-
sätts för det är det lätt att bli hur frustrerad 
som helst, men det är ändå en erfarenhet. 
Man lär sig acceptera att människor tänker 
på olika sätt på grund av att vi kommer från 
olika kulturer. På så sätt får man jobba med 

sig själv och det tror jag är bra för en, säger 
Emma.

Nej, att vistelsen enbart skulle bli enkel 
var inget de räknade med, poängterar Jennie.

– Vi var väl förberedda på det. Det är ju 
också en del av utmaningen och lärdomen, 
att man ska fixa det hela ändå. Man får en 
vidare världsbild, lär sig om andras tankar, 
kulturer och åsikter. Det har man nytta av 
både privat och i sitt yrke.

äVen om resULtaten av deras studie inte är 
sammanställda när vi träffas så har några 
tydliga mönster hunnit utkristallisera 
sig.  Däribland vikten av att informera kvin-
norna på det språk de kan bäst.  Det finns 
många olika språk som talas i Namibia be-
roende på kulturell tillhörighet. I stort sett 
alla kan grundläggande engelska men det är 
inte tillräckligt om informationen verkligen 
ska nå fram. Detta finns det en stor med-
vetenhet om bland sjuksköterskorna, som 
därför väljer att informera de patienter som 
kommer från samma språkkultur som dem 
själva.

– Vi har lärt oss massor om bemötande, 
kommunikation och kulturer. Inom den 

Alla nyförlösta kvinnor kommer till mödravårdskliniken. Nästan var femte bär på hivviruset.

UtbILdnIng
 
  fältstudier
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svenska sjukvården möter man patienter 
från många olika länder och erfarenheterna 
härifrån kan vi absolut använda oss av hem-
ma, säger Jennie.

De sjuksköterskor som intervjuats på 
mödravårdskliniken är också medvetna om 
att många är traumatiserade över sin hiv-
smitta och att det därför är viktigt att lyssna 
in kvinnan och ge henne tid att smälta in-
formationen. 

Ett annat tydligt mönster de ser är män-
nens frånvaro.

– Det här är ett stort problem som sjuk-
vården och myndigheterna jobbar massor 
med. Få män hiv-testar sig och det gör att de 
inte behandlas mot hiv och därmed lätt spri-
der smittan vidare, säger Emma.

det fInns dock LJUs på himlen. Hiv-siffror-
na går ner, kanske som en följd av information 
som når fram. Hiv-tester och bromsmediciner 
är gratis. På så vis finns det möjlighet att delvis 
få stopp på smittan och för de smittade att leva 
sitt liv, trots sjukdomen.

Det övergri-
pande syftet med 
tjejernas resa är att 
de själva ska få ut 
så mycket kunskap 
som möjligt av det 
ämne de studerat, 
både teoretiskt och 
praktiskt. Utöver 
detta ska, enligt 
riktlinjerna för 
MFS-stipendierna, 
i möjligaste mån landet dra nytta av det ar-
bete studenterna producerar. I Emmas och 
Jennies fall har svenska Afrikagrupperna 
redan visat intresse för deras resultat. Orga-
nisationen finns i Namibia, är Sidastödd och 
arbetar bland annat med att stödja inhemska 
initiativ som arbetar med mänskliga rättig-
heter och med hiv-information.  

Emma och Jennie hoppas att resultaten 
även på andra vis kan komma till nytta 
inom sjukvården i Namibia.

– Det beror på hur de väljer att hantera 

vår rapport, om de fäster någon vikt vid den. 
Vi är ju bara studenter, säger Emma.

Till hösten väntar studierna i Linköping. 
En omställning igen, inte minst för Jennie 
som haft ett hektiskt utlandsår. Vårterminen 
tillbringade hon som utbytesstudent i Shang-
hai där hon praktiserade på ett sjukhus.

– Jag trodde inte det var möjligt att få 
genomföra två utlandsstudier under samma 
år. Men det var det. Varför ska man inte ta 
chansen när den finns inom universitetet? 
Visst, det innebär mycket mer jobb än om 
man stannar hemma. Men det är värt vart-
enda litet extraarbete, säger Jennie.

Emma flyttar sig ytterligare ett stycke 
undan den starka afrikanska solen och 
nickar instämmande.

– Jag vill tillbaka till nya sådana här si-
tuationer, där det inte är som hemma. Det 
är väl något med att utmana sig själv och 
försöka förstå hur andra människor tänker. 
Ett intresse för att upptäcka världen, helt 
enkelt.

Och se lejonen i Afrika, förstås. 

fotnot: Läs Emmas och Jennies bloggar 
från Namibia, http://emmatove.blogg.se res-
pektive http://jennietjejen.wordpress.com. 
Mer information om utlandsstudier och fler 
bloggande LiU-studenter i utlandet finns på 
www.liu.se/ut

»Jag	vill	tillbaka	till	nya	sådana	här	situationer,	där	det	
inte	är	som	hemma.	Det	är	väl	något	med	att	utmana	
sig	själv	och	försöka	förstå	hur	andra	människor	tänker.	
Ett	intresse	för	att	upptäcka	världen,	helt	enkelt.«

Emma Staflin

Emma och Jennie intervjuar en sjuksköterska. Få män hivtestar sig och behandlas. 
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text åke hJeLm
foto VIbeke mathIesen

forsknIng 
 
  elefanter

Snabeln lika känslig som hundens nos

Få djur har ett så praktiskt instrument som 
elefantens snabel. Gaffel, griptång och vat
tenslang i samma organ. Dessutom två näs
borrar kopplade till ett luktsinne som kan 
tävla med hundens.

Zoologiprofessorn Matthias Laska forskar 
om djurs förmåga att känna och skilja på 
lukter. Många av försöken görs på Kolmår-
dens djurpark.

Laska och hans masterstudenter kon-
struerade en experimentmiljö i de tre asia-
tiska elefanternas vanliga rastgård. Genom 
ett par hål i en dörr några meter över mar-
ken kan djuren sniffa på olika luktämnen, 
två i taget. Den ena doften är förknippad 
med en morot, som delas ut genom en 
lucka. Det gäller att kunna skilja de bägge 
dofterna åt, och lägga på minnet vilken av 
dem som ger en morot i utbyte.

– När det gäller förmågan att lära sig olika 
lukter har de här elefanterna gjort minst lika 
bra resultat som hundar, som anses ha ett 
oöverträffat luktsinne, säger Matthias Laska.

Elefantens 
goda minne är 
mer omtalat. 
Man vet till 
exempel att de 
kan känna igen 
ett syskon som 
de varit separe-
rade från i åra-
tal. Men deras 
luktminne var 
aldrig prövat. 
När Kolmårds-

elefanterna fick upprepa sina luktförsök ef-
ter 4, 8 och 16 veckor valde de utan att tveka 
rätt varje gång.

mycket taLar för att det är de evolutionära 
fördelarna som är den främsta faktorn 
bakom djurarters olika luktsinnen. 

Delfiner, som har en mycket stor hjärna 
i förhållande till kroppsstorleken, har till 
exempel inget luktsinne alls. Deras näsor 
sitter i pannan och används bara som sprut-
hål. De söker föda genom att pejla med sitt 
ekolod och kommunicerar med olika läten

Sjöbjörnen (en sälart) skiljer lätt ut alde-

hyder, som finns i fisk, men inte estrar, som 
dominerar i frukt. Vi människor är däremot 
känsliga för estrar eftersom vi varit bero-
ende av frukt. Hundar är i stället enastående 
känsliga för fettsyror som är de domine-
rande luktämnena i kött.

Forskarna känner till sex miljoner ke-
mikalier som är luktbärare. I naturen är de 
flesta lukter sammansatta av flera sådana 
kemikalier, en ros av 800, kaffe av 600. Det 
betyder att det finns ett oändligt antal olika 
dofter.

– Jag skriver nu på en bok som ska sam-
manfatta allt vetande på området. Det visar 
sig till exempel att allt vi säkert vet om hun-
dens känslighet är baserat på försök med ba-
ra tolv olika kemikalier. Människan däremot 
är testad för omkring 3 000 ämnen, och det 
beror på att produktutveckling i parfym- och 
matindustrin, säger Matthias Laska.

fotnot: Första steget i ett djurs luktsinne 
är luktreceptorerna i näsan, som är specia-
liserade för olika sorters doftämnen. Män-
niskan har 400 olika typer av receptorer, 
hunden 850 och råttan 1 200.

Praktiskt instrument.

Päron eller anis? Bua får lukta på innehållet i 
två kylväskor som står vid en lucka på våningen 

ovanför rastgården. En av dofterna är förknippad 
med en belöning i form av en morot, som Alisa 

portionerar ut varje gång Bua markerar rätt.
Elefanthonan Bua – en gåva till kungen vid ett statsbesök i Thailand – deltar gärna i forskningsprojektet. 

Här får hon ett välförtjänt tack av professor Matthias Laska och masterstudenten Alisa Rizvanovic.
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text anIka agebJörn
foto JanerIk henrIksson m fL

forsknIng 
 
  livskunskap

Ämnet livskunskap i svenska skolor syftar 
till att stärka barns sociala och emotionella 
kompetens, lära dem umgås i grupp, ut-
trycka sig, lyssna på varandra, och hantera 
sina känslor. Någon tydlig definition av 
ämnet finns inte, inte heller några nationella 
riktlinjer eller uttalat stöd i läroplanen.

Många skolor har löst frågan genom att 
upphandla program, förmedlade av privata 
konsulter och inte sällan utarbetade i USA. 
De går ofta ut på att läraren ska genomföra 
strukturerade gruppdiskussioner med bar-

nen om hur de mår, vad de tycker är bra och 
mindre bra, hur de har det med familjen osv, 
allt enligt en strikt manual.

Debatten kring dessa program har varit 
livlig. De kritiseras bland annat för att vara 
alltför terapeutiskt inriktade och riskera 
kränka barnens integritet.

Flera forskare vid Linköpings universitet 
studerar hur några av dessa program tas 
emot i praktiken. Andreas Fejes, pedagog, 
och Magnus Dahlstedt, migrationsforskare, 
har studerat bekännelsestrategin i ett av 

de mest spridda programmen, SET, Social 
och emotionell träning. Karin Zetterqvist 
Nelson, professor i Tema Barn, leder ett 
forskningsprojekt där flera program studeras 
i svenska skolor. SET är ett av dem, ett annat 
är DISA (Din inre styrka aktiveras) som en-
bart riktar sig till tonårsflickor.

DISA har utvecklats som ett behandlings-
program inom barnpsykiatrin i USA, för 
flickor med depression, berättar Karin Zet-
terqvist Nelson.

I svenska skolor används det för alla 

Livskunskap ifrågasatt
Lärare	som	förväntas	agera	terapeuter,	elever	som	uppmuntras	blottlägga	
sitt	innersta.	Kritiken	har	varit	kraftig	mot	hur	ämnet	livskunskap	bedrivs	i	
svenska	skolor.	Mitt	i	stormen	står	forskare	vid	Linköpings	universitet,	som	
studerar	vad	huvudpersonerna	själva,	lärarna	och	barnen,	tycker.

Karin Zetterqvist Nelson Ett sätt att minska mobbingen var tanken, men nu växer kritiken mot hur ämnet livskunskap bedrivs.
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Bildtext negativ

flickor. Syftet är inte att behandla utan att 
förebygga depressioner. Flickor anses löpa en 
högre risk än pojkar att bli deprimerade. 

doktoranden sofIa kVIst LIndhoLm från 
Tema Barn har intervjuat 37 flickor som gått 
igenom ett DISA-program. Programmet kan 
kanske fungera bra, säger hon, men pekar 
också på flera problematiska drag. 

Ett sådant är att DISA drar alla flickor 
över en kam och därmed riskerar förstärka 
könsfördomar. Många flickor i studien reage-
rade på att kursen riktar sig specifikt till just 
flickor. Eller som en tjej sa: »Jag tycker det 
var dåligt när dom säger att just tjejerna har 
det svårt, jag tycker killarna har det med…för 
det känns som om det bara är tjejer som har 
problem«.

Förhållandet mellan grupp och individ är 
ett annat problematiskt drag i DISA.

– Metoden riktar sig mot individer och 
arbetar med individuella strategier, säger So-
fia Kvist Lindholm. Men den utförs i grupp 
utan att en medveten strategi för detta har 
utarbetats. Om läraren strikt följer manualen 
– som man ska göra – är risken stor att man 
missar de grupprocesser som oundvikligen 
pågår och kan vara mycket starka. Att vara 

utstött ur gruppen, eller annorlunda jämfört 
med de andra är exempel på saker som borde 
hanteras.

I verkligheten räddas programmen ofta 
av att lärarna bryter mot manualerna och 
använder sin egen erfarenhet och sunda 
förnuft, säger Karin Zetterqvist Nelson, och 
pekar samtidigt på paradoxen att program-
men då inte blir möjliga att utvärdera. SBU, 
Statens Beredning för medicinsk Utvärde-
ring, har kritiserat de program som används 
i svenska skolor för att de inte är evidens-
baserade, dvs de har ingen eller mycket svag 
vetenskaplig underbyggnad. 

– Manualbaserade program passar inte 
i skolan, säger Karin Zetterqvist Nelson. 
De kan fungera i en klinisk situation, med 
en tydligt avgränsad målgrupp och en defi-
nierad diagnos. Men i skolan har vi en helt 
annan situation. Där ska de fungera för alla, 
och utan en tydlig problematik.

set rIktar sIg, till skillnad från DISA, till 
alla barn. Även här handlar det om struktu-
rerade gruppdiskussioner utifrån en given 
manual.  SET passar bäst för de barn som 
inte behöver det, skriver Anna Kaspersson, 

psykologstuderande i sin D-uppsats.  Hen-
nes studie bygger på intervjuer med nio låg- 
och mellanstadielärare. Hon beskriver den 
balans gång som både lärare och elever måste 
gå. Det gäller att vara öppen – men inte 
alltför öppen. Det gäller att kunna prata om 
känslor – men inte visa för mycket känslor. 
Det gäller att kunna uttrycka sina värdering-
ar – men bara om det är »rätt« värderingar, 
dvs. goda och demokratiska.

Ingen av lärarna i Anna Kasperssons stu-
die har följt manualen till punkt och pricka. 
De har alla omformat den, valt bort eller mo-
difierat materialet utifrån sina egna bedöm-
ningar av den aktuella situationen. 

Anna Kaspersson ställer en rad frågor 
som idag saknar svar: Ska barns sociala och 
emotionella utveckling verkligen vara ett 
skolämne? Är det i så fall möjligt att bedriva 

den undervisningen enligt en i förväg fast-
ställd manual? Var slutar föräldrarnas ansvar 
och var börjar lärarnas? Ska lärarna fungera 
som terapeuter?

metoderna I set döLJer makten. Det kon-
staterar forskarna Magnus Dahlstedt och 
Andreas Fejes och magisterstudenten Elin 
Schönning. De har analyserat manualer och 
intervjuat lärare och handledare som arbetar 
med SET. De visar hur arbetssätten framställs 
som jämlika och frivilliga, medan läraren i 
själva verket behåller makten över eleverna. 

Formellt har eleverna exempelvis rätten 
att avstå, deltagande i livskunskap beskrivs 
som frivilligt. Samtidigt ska eleverna moti-
veras och här finns en pedagogisk paradox, 
påpekar forskarna. Frivilligheten blir en chi-
mär. Pressen kan bli stor på den som avstår.

Självbedömning är en annan metod som 
framstår som jämlik och demokratisk, men 
där läraren har sista ordet. Eleverna uppma-
nas bedöma hur väl de har fungerat och om 
de förtjänar en belöning. Men det är läraren 
som avgör om de verkligen ska få någon.

Att kunna välja och förutse konsekven-
serna av sina val är ytterligare en metod som 
eleverna ska träna. De får lära sig att alla har 
ett val, de kan själva välja sin framtid. Men 
hur de väljer får konsekvenser och det gäller 
att väga in dem. Om eleven väljer att gå illa 
klädd till en jobbintervju, så får han troligen 
inte jobbet, och det bör han kunna förutse. I 
teorin är valmöjligheterna oändliga, i prakti-
ken reduceras de snabbt.

magnUs dahLstedt och Andreas Fejes jäm-
för i en kommande bok, Confessing Society, 
livskunskapsprogrammen med den sakrala 
bikten eller bekännelsen.

Barnen ska beskriva sin egen utveckling 
och hur de tänker, säger Magnus Dahlstedt. 
Det hela tar formen av en bekännelse. Den 
framstår som harmlös och oskyldig, barnen 
pratar ju bara. Men i själva verket är det en 
kraftfull teknik för styrning.

Samhället styrs allt mer genom terapeu-
tiska tekniker, visar forskarna, som inspi-
rerats av Foucaults tänkande. Våra privata 
domäner, våra känsloliv tas i bruk för att 
styra oss – eller rättare, för att lära oss styra 
oss själva. Livskunskapsprogrammen stäm-
mer väl med den neoliberala syn på frihet 
och styrning som råder idag, hävdar Dahl-
stedt och Fejes. 

Andreas Fejes

Magnus Dahlstedt

»Programmen	kritiseras	för	
att	vara	alltför	terapeutiskt	
inriktade	och	riskera	kränka	
barnens	integritet	.«
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forsknIng
 
  förnyelsebar energi

Bahram Moshfegh, professor i energisys
tem på Linköpings universitet, är nöjd, 
mycket nöjd. Den stora konferensen om 
förnyelsebar energi, WREC, i våras var ett 
mästarprov för avdelningen och reaktio
nerna har varit odelat positiva.

— Vi har fått otroligt många tackmejl, 
mycket beröm för organisation och inne-
håll, många nya kontakter, vi har blivit 
kontaktade angående samarbeten och jag 
har fått erbjudande att vara huvudtalare på 
flera internationella forskarkonferenser, 
berättar han.

På tidskriften Journal of Renewable 
Energy planeras också ett specialnummer 
med utvalda artiklar från konferensen.

Under fyra-fem 
månader gick visser-
ligen forskningen 
på avdelningen för 
energisystem på låg-
varv, men Bahram 
Moshfegh är över-
tygad om att de har 
igen det, tack vare 
alla nya kontakter 
och all uppmärksamhet.

– Vi har satt Linköping och vår forskar-
grupp på kartan, säger han.

 Och erkänner att han också fått förfrå-
gan att ordna konferensen igen – World 
Renewable Energy Conference är årlig.

– Det kan vi nog tänka oss att göra, 

men inte nästa år, säger han med ett litet 
skratt. 

bahram moshfegh har absolut inget emot 
all uppmärksamhet, tvärtom ser han hur 
avdelningens kompetens blir allt viktigare 
i det internationella arbetet att minska den 
globala uppvärmningen.

I höst kommer minst två tunga rap-
porter i ämnet; International Institute of 
Applied Systems Analysis släpper inom 
kort sin Global Energy Assessment Report 
med en genomgång av möjliga vägar för 
att minska den globala uppvärmningen, 
samtidigt som alla jordens människor har 
tillgång till elektricitet, det finns energi 
nog för ekonomisk tillväxt och utsläppen 

Konferensen som satte Linköping på energikartan

Bahram Moshfegh

Mats Eklund

En bred forskningsprofil inom biogas, som 
också har spets. Till det en forskning som 
omsatts till verklig produktion genom nära 
samarbete med kommunerna och Tekniska 
Verken.

Det är några av de ingredienser som fått 
Energi myndigheten intresserad av ett 
Biogas centrum vid Linköpings universitet.

– Vi har fått medel till en förstudie för att 
utveckla ett kompetenscentrum, säger Mats 
Eklund, professor i industriell miljöteknik 

och den som har 
huvudansvaret för 
ansökan, som ska 
lämnas till Energi-
myndigheten under 
oktober.

Tre av universite-
tets institutioner är 
engagerade i arbetet, 
Institutionen för 
industriell och ekono-
misk utveckling, IEI, med avdelningarna 

Industriell miljöteknik och Energisystem, 
Institutionen för fysik, kemi och biologi, 
IFM, med biokemi, biologi och ytors fysik 
och kemi, och sist men inte minst Tema 
Vatten.

Och det är en rejäl satsning det handlar 
om. Universitetet, intressenter i form av 
industrin och kommunerna samt Energi-
myndigheten ska, om allt går vägen, satsa 
sju miljoner vardera under tio år, vilket 
innebär en satsning på 210 miljoner kronor 
under tio år.

Pappers och massabrukens våta strömmar 
innehåller mycket organiskt material. Hit
tills har det renats och en del av slammet 
har återanvänds som jordförbättringsmedel. 
Men nu ska forskarna på Tema Vatten stu
dera möjligheten att istället utvinna biogas. 

– Vi kommer att anpassa både etablerad och 
ny teknik, inte minst med tanke på att en 

del substanser i vattenströmmarna är svåra 
att omsätta, till och med toxiska, och dem 
måste vi också hantera, säger Bo Svensson, 
professor på Tema Vatten.

Potentialen att öka biogasproduktionen 
är stor, motsvarande hela den mängd re-
ningsverken ger idag, och han hyser gott 
hopp att lyckas så väl de första två åren att 
projektet får en fortsättning.

– Istället för att elda slammet till en kost-
nad av 20 miljoner kan man bilda biogas för 
ungefär 100 miljoner kronor och dessutom 
slippa utgifterna för luftningen av dam-
marna, säger han.

Forskningen finansieras av Energimyn-
digheten samt av Korsnäs, Billerud och 
SCA, Scandinavian Biogas Fuels och uni-
versitetet.

LiU	kraftsamlar	inom	biogas

Bruken	outnyttjad	källa	till	biogas

mW

mW
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texter monIca Westman (mW) & anIka agebJörn (aa)

Mot	ett	
mer	hållbart	

samhälle

Konferensen som satte Linköping på energikartan
till vatten och luft minskar. 

Även International Energy Agency, 
IEA, ger i början av november ut sin år-
liga World Energy Outlook. 

– Möjligheterna till energieffektivi-
sering, att spara och ta tillvara energi 
är centrala i klimatarbetet. Här har vi 
vår spetskompetens, av tradition har vår 
forskning fokuserat på användarsidan, 
och det gäller såväl energieffektivisering 
inom industrin som i byggnader, säger 
Bahram Moshfegh. 

Av avdelningens 18 doktorander är 
det flera som disputerar i höst och till 
våren hoppas Bahram Moshfegh att få 
igång ännu en doktorandkull på forskar-
skolan i energisystem.

Kajsa Ellegård

SymCity Rethink! är en helt ny konferens-
satsning vid LiU kring nästa generations 
stadsbyggnad. Forskare, arkitekter, kon-
sulter och kommunernas planerare ska 
kunna slå sina kloka huvuden ihop och få 
inspiration till nytänkande.

I mitten av oktober hålls den allra första 
konferensen på Campus Norrköping, med 
Norrköpings och Linköpings kommuner 
som medarrangörer.

– Det är en tät konferens, med som 
mest 200 deltagare, som vi hoppas kunna 
hålla vartannat år i fortsättningen, säger 
Lars Johansson, projektledare på industri-
ell miljöteknik, LiU.

Idéer ska lyftas och ventileras, som 
till exempel om hur kan vi ta hand om 
den infrastruktur som ligger oanvänd i 
våra städer, nedgrävd i marken? Eller om 
industri placerad närmare stadskärnorna 
kan förse växthus med spillvärme nog att 
försörja stadens invånare med grönsaker? 
Och många fler.

Nytänkande	
i	stadsplaneringen

Forskarna i vid CSPR finns med på högsta 
nivå i klimatförhandlingarna. Och deras för
slag har effekt.

– Det är förstås svårt att säga hur mycket, 
men våra förslag är absolut med och påver-
kar, säger Björn-Ola Linnér, professor vid 
CSPR, Centrum för klimatpolitisk forsk-
ning. 

LiU-forskarna lägger inte bara egna för-
slag, de tar också reda på vad andra tycker. 
I en unik enkät följer de åsikterna över tid 
bland deltagare i klimatmöten. Enkäten 
har fått så stor respons att sekretariatet tar 
hänsyn till svaren i sitt upplägg av klimat-
mötena.

Skogsavverkning är en fråga där LiU-
forskare har fördjupat sig. Idén är att skog-
rika fattiga länder ska kompenseras för att 

de inte avverkar skog, som ju binder växt-
husgasen koldioxid. Det blir deras bidrag 
till att minska utsläppen. Men här uppstår 
problem bland annat med mätning och 
kontroll.

– Frågan om avskogning kommer att få 
en viktig plats i ett fortsatt klimatavtal, säger 
Madelene Ostwald, forskare vid CSPR.

Klimatforskare	spelar	en	aktiv	roll	

BjörnOla Linnér Madeleine Ostwald

Användaren står i fokus för energiforskarna 
vid Tema T. Hushållens energianvändning 
kan minska kraftigt med nya tekniker, men 
inte utan de boendes medverkan.

– Världens bästa 
tekniska lösningar 
hjälper föga om de 
som ska använda 
dem inte förstår 
hur, säger professor 
Kajsa Ellegård. För 
teknikutvecklarna 
är lösningarna kan-
ske självklara, men 
brukarna ser dem för första gången. 

Passivhus är en sådan teknik. De ska 
värmas upp bland annat av värmeenergin i 
hushållsapparater. Men då krävs medvetna 
boende.

 – Till exempel ska inte alla hushålls-
apparater köras samtidigt, säger Wiktoria 
Glad, energiforskare.

De stora energivinsterna kommer inte 
att göras i nybyggandet. Ett gyllene tillfälle 
kommer när miljonprogrammets bostäder 
ska renoveras.

– Nu gäller det att ta chansen, säger 
Wiktoria Glad, men politikernas medverkan 
behövs.

Ett lyckat politiskt beslut är utfasningen 
av glödlampan, säger Mats Bladh, ock-
så energiforskare.

– Den lång-
samma utfasning-
en är en vänlig 
knuff över den 
tröskel som det 
högre inköpspriset 
innebär.

Ny	teknik	sparar	energi	i	hushållen
–	med	medvetna	användare

På väg ut.
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Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Camilla Smedberg
013-28 24 20
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

ny vd på mq
Klädföretaget MQ har fått en ny vd, som 
läst på Linköpings universitet. Mats Gärd
sell heter han.

Mats Gärdsell har stor erfarenhet från 
klädbranschen. Under åtta var han mark-
nadsdirektör för Lindex och tidigare har 
han bland annat marknadsfört Levisjeans. 
De senaste ett och ett halvt åren har han 
varit vd för Åhléns.

Men nu lättar 
han för ett nytt 
vd-jobb. Från den 
3 oktober är det 
MQ som gäller 
för civilingenjö-
ren i industriell 
ekonomi från 
LiU.

tanVIr ahmed är forskningsassistent 
på Nara Institute of Science and Tech-
nology i Japan. Han har läst master-
programmet System-on-chip, med 
examen 2011.

LoVIsa bergström är grafisk form-
givare på Total Media & Reklam i Fin-
spång. Hon har läst Grafisk design och 
kommunikation, med examen 2009.

Jon bJärkefUr är algoritmingenjör 
på Autoliv Electronics. Han är civil-
ingenjör i datateknik, med examen 2011.

sarah broberg är doktorand i 
energisystem vid Linköpings universi-
tet. Hon är civilingenjör i teknisk bio-
logi, med examen 2010.

eLLInor eIneren är vd för företaget 
Agricam, som arbetar med att introdu-
cera värmekamerasystem i lantbruket. 
Hon är civilingenjör i industriell eko-
nomi, med internationell inriktning.

kJeLL engLUnd är vd för Sunnex 
Tillquist AB i Spånga. Han läste till 
civilingenjör i industriell ekonomi i 
början av 1980-talet.

nIcLas franck är postdoktor vid 
University of California. Han har läst 
magisterprogrammet i medicinsk bio-
logi vid LiU, med examen 2004.

mattIas fredsberg arbetar som 
programutvecklare på IBM Svenska 
AB. Han är civilingenjör i datateknik, 
med examen 2010.

marIe frost har tillträtt som 
konsult på konsultföretaget Prospero 
Technology Management Hon har en 
civilingenjörs examen från Linköpings 
universitet.

marIa Jacobsson är webbkoordina-
tor på Högskolan i Jönköping. Hon har 
läst Grafisk design och kommunika-
tion, med examen 2009.

aLexander Johansson är kultur- 
och medieproducent på JM:s studio 
Bolabbet. Han har läst utbildningspro-
grammet Kultur,  samhälle, mediege-
staltning (KSM), med examen 2010.

Fler alumner på sidan 39

Om	LiU-alumner

Mats Gärdsell

Elna Thorén Dahlstrand

Nyfiken på hur livet lever med gamla LiU
studenter? Missa då inte alumnerna som 
gästbloggar på LiU:s alumniblogg.

Under det senaste året har ett drygt fem-
tiotal alumner berättat om sin vardag och 
livsresa på alumnibloggen. Det har blivit 
en brokig blandning av stort och smått, 
där de forna studenterna delat med sig av 
upplevelser, förhoppningar, glädjeämnen 
och besvikelser.

Bland höstens bidrag finns Elna Tho-
rén Dahlstrand 
som berättar om 
hur studietiden 
vid LiU blev en 
vändpunkt i hen-
nes liv.  Via en 
reservplats kom 
hon in på Gra-
fisk design och 

kommunikation och kastades in i värld av 
spännande föreläsningar och tokiga fester, 
fick lära sig allt från layoutprogram till 
marknadsföringsteorier och var med och 
startade en sektion för programmet. Idag 
driver hon en egen reklambyrå.

Jens Stark från internationella eko-
nomprogrammet beskriver hur han åkte 
emotionell berg-och-dalbana i jakten på en 
traineeplats på en bank. Efter 25-30 ansök-
ningar och 10-12 intervjuer var glädjen stor 
när han fick erbjöds plats som trainee på 
Royal Bank of Scotland i London. Där har 
han blivit kvar, numera som produktchef 
med ansvar för olika utvecklingsprojekt.

Hur det är att vara doktorand på an-
sedda John Hopkins University i USA vet 
Markus Tammia från civilingenjörspro-
grammet i teknisk biologi. Det och mycket 
annat finns att läsa på http://blog.liu.se/
alumnibloggen.

missa inte bloggande alumner
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För femte gången bjöd LiU in de som tagit 
examen under året till alumnikalas. Drygt 
sextio personer kom till Cloetta Center för 
att fira, mingla och inleda sin nya relation 
med Linköpings universitet. 

LiU:s nya rektor Helen Dannetun var på 
plats och talade om varför det är viktigt för 
universitetet att hålla kontakt med alumner.

– Vi vill veta hur er utbildning funkade, 
vad ni har fått med er ut. Ni är en viktig del 
av vårt kvalitetsarbete och ett viktigt nät-
verk, sade hon och konstaterade att hon själv 
fortfarande har kontakt med sina studie-
kamrater från LiU trettio år efter examen.

– Det är häftigt att bli alumn – har man 
en gång blivit det kan man inte bli o-alumn. 
Vad ni än gör kommer ni alltid att vara LiU-
alumner.

Efter en buffé var det dags att ta itu med 
kvällens quiz. Frågorna handlade till exem-
pel om vilken huvudbonad Filosofiska fa-
kulteten har som symbol (lagerkransen) och 
vilken teknisk pryl som skulle revolutionera 
undervisningen när Campus Valla byggdes 
(teven). Vinnarlaget, med 35 poäng av 41 
möjliga, hette passande nog »Vi som vann«. 

– Vi var noggranna och utnyttjade tiden 
till att diskutera, förklarade en av vinnarna, 
Emelie Westberg, som läst kemisk biologi.

Efter alumniträffen kunde deltagarna 

fortsätta till Kalasmottagningens scenshow 
med Johnossi.

marIa karLberg

Alumniträff i Stockholm
Möt årets alumner 1 december på World Trade Center

Dags att träffa andra LiU-alumner i Stockholm! 
Först blir det företagsmässa där ni möter attrak-
tiva arbetsgivare från regionen, sedan en bit mat 
och ett spännande föredrag med årets alumner. 

Jeanette Mikkelsen är verksamhetschefen som 
brinner för en bättre äldrevård.  
Erik Thorstensson är entreprenören som skapar 
nya produkter av industrispill.  

Anmäl dig på www.liu.se/alumni. Välkommen!

Nya alumner på kalas
Benjamin Ottosson och Marcus Claseryd var några av de nya alum
ner som fanns på plats. De är båda civilingenjörer i maskinteknik. – Vi vill veta hur er utbildning funkade, vad ni fått med er ut, sa rektor Helen Dannetun.

Delar av det segrande laget i kvällens frågesport, fr.v. Thomas Fransson, fysik, Tina 
Lindell, alumniansvarig på kemisk biologi och Emelie Westberg, kemisk biologi.

g
ö

ra
n

 b
il

le
so

n



38 LIU magasIn nr 3 2011

aLUmnI 
 
  namn & nytt

Minska stressrelaterad ohälsa, ge patienter som 
haft en hjärtinfarkt ett bättre liv, skapa nanopar
tiklar som gör bränsle av koldioxid från atmos
fären eller rusta upp kårhusen? LiU Fund of U 
låter alumner välja vilka projekt de vill stödja.

I våras delade LiU Fund of U ut pengar för 
första gången. Nu söker fyra nya projekt 
finansiering via alumnernas egen fond.

Idén med LiU Fund of U är att man ska 
kunna stödja mindre projekt som ändå är 
av stor betydelse för forskare och studen-
ter. Alumner och andra kan engagera sig i 
universitetets framtid utan att behöva satsa 
några jättesummor.

Höstens kampanj startade i slutet av sep-
tember. Bland de projekt som presenteras 
när studenter ringer till alumner finns fyra 
nytillkomna.

stressreLaterade sJUkdomar har ökat väl-
digt mycket de senaste tjugo åren, framför 
allt bland yngre. Men fortfarande vet fors-
karna inte säkert hur de biologiska samban-
den mellan stress och sjukdom ser ut. De är 
inte heller överens om vilken typ av stress 
som är farlig eller hur den ska mätas.

Peter Garvin är postdoktor vid Institutio-
nen för medicin och hälsa. Han söker finan-
siering för ett projekt som ska undersöka 
varför personer med svårare livsvillkor och 
upplevd stress oftare blir sjuka.

Det handlar om att kartlägga sambandet 
mellan upplevd stress och psykosociala risk-
faktorer, höga halter av adrenalin i kroppen 
och bildandet av blodproppar som kan leda 
till hjärtinfarkt. Kunskapen kan användas 
dels för att minska den stressrelaterade 
ohälsan, dels för att förutse risken att en viss 
person ska bli sjuk av stress.

efter en hJärtInfarkt behöver patienten 
äta mediciner som förhindrar bildandet av 
blodproppar och nya infarkter. Samtidigt 
ökar medicinerna risken för blödningar. Ett 
annat LiU Fund of U-projekt handlar om 
att hitta balansen så att den som överlevt 
en hjärtinfarkt kan leva ett så bra liv som 
möjligt. 

Sofia Ramström, forskarassistent vid 
Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin, söker stöd för att köpa in material 
till forskningen. Hon var tidigare postdoktor 
i Dublin. Där utvecklade hon en stämpel i ett 

silikonliknande material, som används för 
att trycka ett mönster av proteiner på en yta. 

När blod från ett blodprov flödar över 
ytan kan man se i mikroskop hur väl blod-
plättarna binder de olika proteinerna till 
sig och upptäcka små förändringar i deras 
förmåga att sätta sig fast i kärlväggen. Efter-
som det är blodplättarna som gör att ett kärl 
täpps till, kan kunskapen användas för att ta 
fram nya läkemedel och bättre förutse effek-
ten av de som finns.

nanopartIkLar med flera skal kan i framti-
den användas för banbrytande tillämpning-
ar. Till exempel göra metanol av koldioxid 
från atmosfären, så att bilar i princip kör på 
återvinningsbart bränsle. Det gäller att hitta 
rätt metod för att skapa partiklarna, med 
storlekar på mindre än en tusendel av bred-
den på en människas hårstrå.

Daniel Söderström, forskarassistent vid 
Institutionen för fysik, kemi och biologi, är 
på god väg. Hans forskargrupp skapar avan-
cerade nanopartiklar med hjälp av plasma. 
De har utvecklat en unik metod för att få 
till en hög produktionshastighet och bra 
kontroll. 

Med stöd från LiU Fund of U vill de se 
om metoden även kan användas för att göra 
en nanopartikel med kärna av en metall 
och skal av en annan metall. I dag är detta 
en ganska omständlig process – med den 
plasma baserade metoden kan den bli enk-
lare och mer lönsam.

kårhUsen på LIU är viktiga träffpunkter för 
studenterna. Många besöker dem varje dag, 
vilket innebär mycket slitage på lokaler och 
utrustning. Det fjärde nya projektet handlar 
om att samla in pengar till kommande re-
noveringar och förbättringar. Till exempel 
en hiss i Ryds Herrgård, som dels skulle 
göra att personalen slipper bära tungt i trap-
porna, dels skulle öka tillgängligheten för 
dem som sitter i rullstol.

marIa karLberg

fotnot: Mer information om projekten 
finns på www.liufundofu.se

Projekt söker stöd från alumner
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han tog över på holmen paper

snabb karriär inom bioteknik

LiUalumnen Henrik Sjölund är ny vd för 
Holmen Paper i Norrköping. Därmed har 
han tagit ytterligare ett steg i en fram
gångsrik intern karriär inom företaget.

Arton år har gått sedan han 1993 lämnade 
studierna i internationell ekonomi vid 
Linköpings universitet och började på 
Holmen Paper. Så småningom blev han 
produktchef och, nu senast, marknads-
chef.

Vid sidan av jobbet spelar han gärna 
tennis. Annars lägger han största delen av 

sin lediga tid på 
familjen. »Vi 
har motorbåt 
och alla mina 
fyra barn kan 
åka vattenski-
dor. Sen spelar 
de också ten-
nis«, säger han 
i en intervju 
på näringslivs-
sajten affarsliv.
com.   

anders karLsson arbetar som system-
ingenjör på Cybercom Sweden. Han är 
civilingenjör i teknisk fysik och elektro-
teknik (Y), med examen 2011.

caroLIne LIndeberg är lokalföre-
ningsrekryterare på Sveriges Ingen-
jörer, Jusek & Civilekonomerna i 
Stockholm. Hon har läst Personal- och 
arbets vetenskapliga programmet (PA), 
med examen 2009.

fredrIk LIndqVIst arbetar som psy-
kolog inom landstinget i Blekinge. Han 
har läst psykologprogrammet, med 
examen 2010.

henrIk nIIt är sjukgymnast i Region 
Halland. Han har läst sjukgymnastpro-
grammet, med examen 2011.

per nILsson är Head of Public Opi-
nion Analysis på Demoskop. Han har 
läst pol mag-programmet.

benJamIn ottosson är utvecklings-
ingenjör på Saab Dynamics. Han är 
civilingenjör i maskinteknik.

thomas rosenqUIst är system-
utvecklare på Flexion Mobile Ltd. Han 
har läst systemvetenskapliga program-
met, med examen 2009.

andreas sJöstedt har tillträtt som 
ansvarig för IT-konsultföretaget Sogetis 
kontor i Karlstad. Han har läst data-
vetenskap vid LiU.

hazeL skoog är handläggare på Mig-
rationsverket i Jönköping. Hon har läst 
fristående kurser, med examen 2008.

fredrIk sVensson är algoritm-
utvecklare på Autoliv Electronics AB. 
Han är civilingenjör i teknisk fysik och 
elektronikteknik, med examen 2010.

nIcLas WahLström är doktorand 
i reglerteknik vid LiU. Han är civil-
ingenjör i teknisk fysik och elektro-
teknik, med examen 2010.

Tipsa	oss!
Vi vill gärna veta vad våra tidigare stu-
denter har för sig idag. Kontakta redak-
tionen, lennart.falklof@liu.se.

Om	LiU-alumner

hon fick toppost på ericson
Helena Norrman är sedan början av som
maren informationsdirektör på Ericsson 
och ingår i Ericssons koncernledning.

Helena Norrman har närmare 15 års 
erfarenhet från kommunikationsarbete. 
Hon var bland annat konsult hos den 
svenska byrån JKL innan hon började på 
Ericson 1998. På Ericson har hon arbetat 
med pressfrågor, internkommunikation, 
marknadskommunikation, varumärke 
och kommunikationsstrategi. Under de 
senaste åren har hon lett arbetat med 

att utveckla 
Ericsson nya 
varumärkes-
strategi.

Grunden 
las på Linkö-
pings univer-
sitet. I början 
av 90-talet 
läste hon på 
Internationel-
la ekonompro-
grammet. Helena Norrman

Henrik Sjölund

LiUalumnen Maria Alriksson har gjort en 
snabb karriär inom bioteknikbranschen. 

Redan som 25-åring (2008) blev hon vd 
för Xbrane Bioscience AB. Då hade hon 
hunnit vara produktchef på läkemedels-
jätten Glaxosmithkline.

Xbrane blev ifjol utsett till ett av Sveri-
ges 33 hetaste bolag. Företaget har utveck-
lat ny teknik för att både odla proteiner 

snabbare och att odla dem på sådana sätt 
att de blir enklare att rena.  Man utvecklar 
även teknologier för att designa vaccin.

Maria Alriksson läste till civilingenjör i 
industriell ekonomi i Linköping 2002-07. 
Parallellt läste hon även till civilekonom 
genom att plocka ihop kurser vid olika 
universitet.

År 2007 utsågs hon till Årets Nova, ett 
pris till landets främsta talanger.
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Upptäck Visualiseringscenter C – Norrköpings nya 
attraktion mitt i Norrköping, Fjärde Storstadsregionen, 
Sverige, Världen.    

Upplev spektakulära domföreställningar, ofta i 3D-format, 
där besökaren omsluts av både ljud och bild.  

Utforska en ny värld av visualiseringsupplevelser. Besök 
våra utställningar där modern visualiseringsteknik 
presenteras på ett både kul och annorlunda sätt. 

Vänta bara ska du få C!

TRO DINA ÖGON! 

Upptäck Visualiseringscenter C – Norrköpings nya 
attraktion mitt i Norrköping, Fjärde Storstadsregionen, 
Sverige, Världen.    

Upplev spektakulära domföreställningar, ofta i 3D-format, 
där besökaren omsluts av både ljud och bild.  

Utforska en ny värld av visualiseringsupplevelser. Besök 
våra utställningar där modern visualiseringsteknik 
presenteras på ett både kul och annorlunda sätt. 

Vänta bara ska du få C!

TRO DINA ÖGON! TRO DINA ÖGON! 

VISUALISERINGSCENTER.SE

Visualiseringscenter C
Kungsgatan 54, Norrköping
011 - 15 63 00

tis-ons  11-17
tors-fre 11-21
lör-sön  11-18


