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Den 1 jUnI börjaDe jag som 
universitetsdirektör på Lin
köpings universitet. De senas
te 15 åren har jag levt ett slags 
dubbelliv. Jag har dels varit i 
den akademiska världen, dels 
varit samhällsengagerad via 

politiken, i kommun och stat. Under dessa år 
har jag sett många exempel på samverkan mel
lan Linköpings universitet och det omkringlig
gande samhället. Nyligen manifesterades det 
med ännu en lyckad Vecka 45.

LInköpIngs UnIversItet är bäst när det gäl
ler studenters möjlighet att få arbete efter sin 
utbildning. Detta hade varit otänkbart utan 
den myriad av samverkan som kännetecknar 
universitetet. Här återfinns verksamheter 
inom bildvetenskap och visualisering, flyg och 
fordons industrin och arbetslivsfrågor. 

Men också all den samverkan som sker 
överallt i vardagen, ibland lite i skymundan. 
Som när grundskolan tar emot studenten 
från lärar utbildningen, blivande arbetstera
peuten  genomför utbildningsmoment i äldre
omsorgen, en lärare delar sitt arbetsliv mellan 
företag och universitet eller när en blivande 
socionom utvecklar ett samarbete med social
kontoret på orten. Lägg därtill alla de exjobb 
som studenter genomför med koppling till 
olika företag. 

Listan kan göras lång. Tillsammans bidrar 
all den samverkan som sker, oavsett om den är 
stor eller liten, rör forskning eller utbildning, 
till ett bättre samhälle, ett starkare näringsliv 
och individuell utveckling. 

Inte konstIgt att samverkan har en fram
skjuten roll i den nya strategikarta som Lin
köpings universitet håller på att ta fram. Jag 
träffar dagligen lärare och studenter som lever 
samverkan på våra campus. Det bådar gott för 
framtiden!

Kent Waltersson, universitetsdirektör 
kent.waltersson@liu.se
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ForsknIngen bakom årets 
Nobelpris i medicin och fysio
logi öppnar nya möjligheter 
för den som behöver byta 
ut ett trasigt organ eller få 
 behandling för sjukdomar 
som idag inte finns någon bot 

för. De båda stamcellforskarna John Gurdon 
och Shiniya Yamanaka delar på priset för 
forskning som revolutionerat synen på cellers 
och organismers utveckling.

På Linköpings universitet är flera forskar
grupper verksamma inom detta område. I det 
här numret tar vi dig med till professor Marek 
Łos labb, där han och hans medarbetare fram
ställer och forskar om så kallade inducerade 
pluripotenta stamceller. LiUforskare är även 
engagerade i ett europeiskt projekt med sikte 
mot att bygga upp en stamcellsbank som ska 
göra det lättare att testa läkemedel mot obotliga 
sjukdomar. 

meD Detta nUmmer firar tidningen ett litet 
jubileum. Det är det femtionde numret sedan 
starten år 2000. Genom åren har vi gett in
blickar i forskningens värld, visat på nytänkan
de inom utbildningarna, lyft fram spännande 
samarbeten och – inte minst – följt vad som 
händer med studenterna efter sina studier. 
Över tusen alumner har på olika sätt uppmärk
sammats i sina nya sammanhang. 

Den här gången möter du två tidigare stu
denter som båda låter sitt engagemang komma 
till uttryck i arbetet. Socionomen Maria Dahl 
Karlgren är föreståndare på ett behandlings
hem för kvinnor med missbruksproblem och 
litteraturvetaren Elnaz Baghlanian arbetar för 
yttrandefrihet och till stöd för fängslade förfat
tare på Svenska PEN.  Med sina berättelser får 
vi inblickar i deras vardag.

jag har varIt båDe reDaktör och formgivare 
för tidningen sedan starten. Det är på många 
sätt en fantastisk resa att få vara med hela 
vägen från ax till limpa – att samla idéer, plane
ra, intervjua, skriva egna och redigera andras 
texter, ha kontakt med fotografer, leta bilder i 
bildarkiv och till sist formge tidningen upp
slag för uppslag. Samtidigt har det varit svårt 
att få tiden att räcka till sedan jag för tre år 
sedan axlade chefsrollen på Kommunikations
avdelningen. I och med detta nummer har jag 
därför släppt formgivningen, men fortsätter 
som redaktör. Så kom gärna med synpunkter 
och idéer om sådant som ni vill ha mer av.

snart stUnDar jUL. Ta vara på tillfället att gå 
ner i varv. Trevlig läsning!

inblickar i andras vardag

 Allmänt Detta är Linköpings universitets 
tidskrift för sina tidigare studen-
ter (alumner) och andra som är 
intresserade av universitetets 
verksamhet. Den berättar om 
stort och smått som händer 
på universitetet, gör nedslag i 
forskningens värld och söker 
upp gamla studenter i de mil-
jöer de lever och verkar i idag. 

 Adress Kommunikationsavdelningen
Linköpings universitet 
581 83 Linköping

 Redaktör Lennart Falklöf
013 -28 16 93 
lennart.falklof@liu.se
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Svarteld form & foto 
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I mItten på Förra sekLet blev transplanta
tion av organ en realistisk möjlighet i sjuk
vården. Den första njuren transplanterades 
1950 i USA.

Och när det här seklet var ungt kom 
nästa revolution. Vi behöver inte längre vara 
hänvisade till donerade organ utan kan till
verka nya, som de hornhinnor som för fem 
år sedan återskapades hos tio synskadade i 
Östergötland.

En vävnad kan liknas vid en vägg med 
tegelstenar och murbruk. Cellerna är 
 tegelstenarna och matrixen runt omkring 
– eller ett konstgjort biomaterial – är mur
bruket. Det gäller att kunna utveckla rätt typ 
av  celler för det organ som ska återskapas 
eller repareras.

För den sakens skull behöver man 
 stamceller.

När den första stora stamcellshajpen bröt 
ut var det mänskliga embryon som var må
let. I människogrodden finns omogna celler 
som under utvecklingens gång specialiseras 
till alla olika celltyper i kroppen. Genom att 
skörda dem från embryon som blivit över 
vid provrörsbefruktning skulle man kunna 
återskapa vilka vävnader som helst.

Men problemen radade snabbt upp sig.
För att försörja behoven skulle man få 

lov att framställa embryon bara för detta 
ändamål, vilket reser etiska frågeställningar. 
Cellerna kommer också att bli genetiskt an

text åke hjeLm
foto vIbeke mathIesen

Upptäckten som belönas med årets Nobelpris 
i medicin, inducerade pluripotenta stamceller, 
iPS, är en god  nyhet för alla som behöver byta 
ut ett trasigt organ. Snart köar andra forskare 

hos Marek Łos som framställer iPS-celler i sitt 
laboratorium vid Linköpings universitet. 

Stamceller med Nobelglans
– nu blir det kö hos marek Łos

Bilden ovan: En koloni av stamceller odlade i petriskål i laboratoriet (20 gångers förstoring). Bilden nedan till vänster: Marek Łos och 
Artur Cieslar-Pobuda stoppar färdiga cellkulturer i flytande kväve, där de fryses ned till minus 196 grader.

ForsknIng 
 
  stamceller
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norlunda än mottagarens, vilket kräver att 
man trycker tillbaka immunförsvaret för att 
förhindra avstötning. 

I USA gick frågan hela vägen till Vita 
Huset där president George W. Bush förbjöd 
all forskning på nyproducerade embryonala 
stamceller.

men nU FInns ett annat alternativ: iPS, indu
cerade pluripotenta stamceller. Upptäckten 
och utvecklingen av dessa belönas i dagarna 
med Nobelpriset i medicin/ fysiologi.

Det delas av en åldrad engelsman och 
en medelålders japan som visat att vilken 
kroppscell som helst kan backas till sitt 
 ursprung som stamcell. 

– Skönheten med iPS är att man kan 
ta cellerna från samma person som ska få 
det nya organet. Alltså slipper man risk för 
avstötning. Samtidigt öppnas en källa för 

att testa nya läkemedel på labbproducerade 
vävnader, säger Marek Łos, professor i re
generativ medicin och Linköpings universi
tets ledande expert på området.

Britten John Gurdon upptäckte för ett 
halvsekel sedan att cellernas specialisering 
inte är oåterkallelig. När han bytte ut kärnan 
i äggcellen från en groda mot kärnan från 
en mogen, specialiserad tarmcell, kunde 
ägget ändå utvecklas till ett livskraftigt 
grodyngel. Experimentet visade att den 
specialiserade cellen fortfarande innehöll all 
genetisk information som behövdes för att 
bilda alla slags grodceller.

Mer än 40 år senare tog japanen Shinya 
Yamanaka nästa viktiga steg när han upp
täckte att det går att backa den mogna cellen 
till ett ursprungligt stadium, den inducera
de pluripotenta stamcellen. Vad som krävdes 
var en uppsättning transkriptionsfaktorer: 
proteiner som kontrollerar flödet av genetisk 
information från DNA till RNA.

Sedan kan dessa i sin tur styras till att ta 
skepnad av alla de olika celler som bygger 
upp kroppen.

Det finns dock vissa risker med alla stam
celler. När det gäller iPS finns en liten risk 
för att gamla vilande viruspartiklar skulle 
kunna aktiveras och ta sig in i  genomet.

– Den heliga graalen är att hitta en väg 
att undvika allt genetiskt material i repro
grammeringen, och bara använda proteiner.

Marek Łos rankar GurdonYamanakas 
upptäckter till de senaste hundra årens allra 
främsta. Yamanakas del av Nobelpriset är 
också en av de »snabbaste« – sex år efter den 
avgörande publikationen.

Marek Łos – med en bakgrund i Polen, 
Tyskland och Kanada – leder en forskargrupp 

som arbetar med iPS för att ta fram hornhin
neceller, hudceller och hjärtmuskelceller till 
pågående projekt inom regenerativ medicin.

Reprogrammeringen av bindvävsceller 
tar tre–fyra veckor. Av 200 celler lyckas bara 
en nå målet som iPS. Därefter krävs speci
ella betingelser och tillväxtfaktorer för att på 
nytt vända utvecklingen i riktning mot den 
önskade celltypen.

– Nästa stora steg blir att utveckla en 
 effektiv produktion, kanske med hjälp av pro
teiner eller nanopartiklar, säger  Marek Łos.  

Marek Łos har samlat en internationell grupp omkring sig: Wiem Chaabane från Tunisien, Mayur Vilas Jain, Indien,  
ArturCieslar-Pobuda, Polen, Jaganmohan Reddy Jangamreddy, Indien och Cspoar Budgaard-Nielsen, Danmark.

John Gurdon Shinya Yamanaka  
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IDag sker prövnIngen av läkemedel i tre 
faser: först i djurförsök, sedan på små grup
per av patienter och till sist i stora interna
tionella studier med hundratals deltagare. 
Processen är dyr och tidsödande och ofta 
upptäcks inte allvarliga biverkningar eller 
andra problem förrän i den sista fasen.

Ett EUprojekt med en budget på en 
halv miljard kronor undersöker nu hur en 
biobank med stamceller från en bred grupp 
patienter skulle kunna bli ett alternativ till 
den traditionella läkemedelsprövningen. 
Fokus ligger på sjukdomar i nervsystemet 
och diabetes. 

– Det är ett djärvt projekt men om vi 
lyckas så skapar vi en mycket värdefull 
resurs för hela världen, säger CarlFredrik 
Mandenius, professor i teknisk biologi vid 
LiU och ledare för ett av delprojekten. 

så här ser pLanen Ut: 600 individer av oli
ka nationaliteter, i olika åldrar och med olika 
genetisk bakgrund rekryteras och får lämna 

ett enkelt hudprov. Hudcellerna backas till 
stamcellsstadiet (iPS, se artikeln på föregå
ende uppslag) för att sedan styras till en ny 
specifik celltyp som exempelvis nervceller. 
Målet är att samla ihop minst 600 cellinjer 
till banken som då blir ett representativt 
förråd av olika celltyper för flera av våra 
 viktigaste sjukdomar.

De forskare och företag som utvecklar 
nya läkemedel mot exempelvis Parkinsons 
sjukdom får tillgång till en liten mängd 
nervceller. Från dessa odlar de sedan fram 
flera identiska celler för att pröva läkemed
lets effektivitet, men också för att undersöka 
eventuella toxiska effekter. Det senare sker 
även med andra sorters celler till exempel 
från hjärta, lever och njure.

poängen meD att använDa iPSceller är att 
de genom hela processen behåller samma 
DNA som givaren – biobanken kommer att 
innehålla genetiska kopior av de ursprung
liga givarna.

– Att Nobelpriset 2012 gick till forskarna 
bakom iPS gladde alla på vårt kickoffmöte, 
säger CarlFredrik Mandenius vars forskar
grupp i Linköping ska utveckla de analys
metoder som ska användas.

Det handlar om att undersöka de repro
grammerade cellernas kvalitet och mäta 
 effekten av läkemedlen.

– Det är en nyckelroll i projektet, nära 
förknippad med slutmålet, säger Carl 
Fredrik Mandenius.

Projektet kallas StemBANCC och finansieras i sam-
verkan mellan EU och den europeiska läkemedels-
industrins samarbetsorganisation EFPIA. I projektet 
medverkar 25 akademiska partner och elva industri-
partner. Projektet koordineras från Oxford University 
och företaget Roche.

Sjukdomar som fokuseras är Parkinsons, Alzhei-
mers, autism, schizofreni, bipolär sjukdom, migrän, 
Charcot-Marie-Tooths sjukdom och diabetes.

Mer information på www.stembancc.org

LiU-professorn Carl-Fredrik Mandenius är engagerad i ett europeiskt projekt för att skapa en stamcellsbank för test av läkemedel mot obotliga sjukdomar. 

texter åke hjeLm

En iPS-stamcellsbank kan öppna nya möjligheter 
att testa läkemedel mot obotliga sjukdomar 
som Parkinsons, Alzheimers och diabetes. 
Forskare vid LiU har en nyckelroll i ett ny-
startat EU-projekt.

Ny möjlighet  
att testa läkemedel

ForsknIng 
 
  stamceller
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– Han är en mycket 
ovanlig människa
Redan nästa år kommer vi att se den första 
kliniska prövningen med iPS-stamceller. 
Den bedömningen gör Johan Hyllner, forsk-
ningschef vid stamcellsföretaget Cellectis 
och nybliven adjungerad professor i teknisk 
biologi vid LiU.

– Det är ett forskningsfält med enorm 
 potential och väl verifierade metoder, säger 
Johan Hyllner som själv bedriver forsk
ningsprojekt och publicerat vetenskapliga 
artiklar tillsammans med japanen Shinya 
Yamanaka, som får ena halvan av 2012 års 
Nobelpris i medicin och fysiologi.

– Han är ödmjuk, mycket kunnig och 
generös mot såväl doktorander som fors
karkolleger samtidigt som han är nybliven 
Nobelpristagare, kort sagt en väldigt ovanlig 
människa.

Johan Hyllner har arbetat med industri
ell stamcellsforskning i tolv år, bland annat 
som vd i Göteborgsbaserade Cellartis, nu
mera uppköpt av det franska Cellectis. Nu 
tar han ett steg in i akademin, främst som 
handledare åt en VRfinansierad industridok
torand vid Avdelningen för teknisk biologi.

– Det blir en kickstart på min professur. 
Vi ska arbeta med iPSteknologi kombinerat 
med det senaste inom genetisk ingenjörs
konst, säger Johan Hyllner.  

Shinya Yamanaka

Johan Hyllner

meD FInansIerIng Från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse, KAW, hoppas Stefan 
Thor, professor i utvecklingsbiologi vid 
LiU, kunna ta stamcellsforskningen ett 
steg närmare målet: bot mot olika neurolo
giska sjukdomar.

– Om man kan koppla kunskapen 
om hur stamcellerna läser av sin position 
med en insikt om hur de kollar klockan, 
då öppnas stora möjligheter till stamcells
terapi, säger Stefan Thor.

När KAW fördelade 2012 års projekt
bidrag till medicinsk, naturvetenskaplig 
och teknisk forskning gick 47 miljoner 
kronor till Stefan Thor och hans medsö
kande Johan Ericson och Jonas Muhr vid 
Karolinska Institutet. Pengarna ska finan
siera fem års forskning kring stamceller
nas tidsberoende förändringar.

Från studier av bananflugans utveck
ling från embryostadiet vill Stefan Thor nu 
ta steget över till ryggradsdjuren och skapa 
ett nytt modellsystem kring zebrafisken.

– Zebrafisken har fördelen att den är 
transparent och att embryot utvecklas utan
för mamman. Med hjälp av fluorescerande 
proteiner kan vi följa stamcellerna och testa 
olika geners funktion, säger Stefan Thor.

Parallellt med dessa studier i Linköping 
arbetar KIforskarna med stamcellsutveck
ling hos embryon från kyckling och mus.

– När projektet är i mål om fem år hop
pas jag att vi har fått en betydligt bättre 
inblick i hur ryggradsdjurens stamceller 
tillverkar olika slags neuroner. Kanske kan 
vi även lösa problemet med att stamceller 
delar sig för länge vilket utgör en risk för 
cancer, säger Stefan Thor.  

Stefan Thor har fått ett stort anslag för att forska om stamcellernas tidsberoende förändringar.

Stamceller som  kollar klockan
För att en stamcell i nervsystemet ska kunna utvecklas i 
önskad riktning måste den har information om var i hjärnan 
den befinner sig, men också vilken tid på dygnet det är.
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Materialforskare  
fick pris
Materialforskaren Galia Pozina tog hem 
stora priset i finalen av iva:s nationella 
 mentorsprogram »Mentor4Research«.  
I programmet sammanförs lovande 
 akademiska forskare med mentorer som  
har lyckats inom näringslivet.

Galia Pozina forskar om halvledarmaterial 
för ljuskomponenter. Det rör sig om vita 
lysdioder och blåa laserdioder, som kan 
användas till alltifrån vanlig belysning till 
holografiska projektorer. Priset är ett forsk
ningsstipendium på 100 000 kronor.

– Det här är jätteroligt. I mentors
programmet har jag lärt mig att tänka på 
min forskning från ett helt nytt perspektiv, 
att fråga mig vilka möjligheter det finns för 
kommersialisering, säger  Galia Pozina.

Hennes mentor har varit LiUprofessorn 
Robert Forchheimer, som varit med och 
startat flera företag.

Kreativ Malmstens-
student  prisad
magnUs DahLén, möbelsnickargesäll 
från LiU Malmstens, har fått stiftelsen 
J.L.Eklunds stora hantverksstipendium på 
100 000 kronor. Han får priset för sin krea
tivitet och hantverksskicklighet. 

Magnus Dahlén gillar att pröva nya sätt 
att arbeta. Han har bland annat kombinerat 
snickrandet med film. För detta ändamål 
skapade han en liten träfigur kallad Charlie. 
Charlie dök senare även upp i hans gesäll
arbete, ett lekfullt skrivbord. 

Mer om Magnus Dahlén och hans arbete 
finns på magnusdahlen.com

Startskottet har nu gått för Biogas Research 
Center, brc, ett kompetenscentrum kring 
biogas vid Linköpings universitet.  Genom 
en unik bredd och ett nära samarbete mel-
lan företag, organisationer och akademi tas 
helhetsgrepp på biogasutvecklingen. 

– Trots att samhällsnyttan för biogas
lösningar är mycket stor är lönsamheten 
för de enskilda aktörerna begränsad. Ett 
brett samarbete är därför nödvändigt för en 
stark utveckling av biogasnäringen, säger 
Per Mårtensson, föreståndare för Biogas 
 Research Center.

Inom centrumet ska forskare i samar
bete med företagen identifiera flaskhalsarna 
och hitta vägar framåt för att stärka biogas
näringen.

– Det bedrivs mycket forskning inom 
biogasområdet både i Sverige och i världen, 

men bredden inom BRC är unik. Vi tar ett 
helhetsgrepp på mikroorganismer, teknik, 
ekonomi, miljö och samhällsaspekter 
och tittar även på hur biogasen passar in i 
energi systemet, säger Per Mårtensson. 

Energimyndigheten står för en tredjedel 
av finansieringen, resterande pengar kom
mer från akademin, företag och organisatio
ner.  Budgeten för de första två åren ligger 
på 23 miljoner kronor och förhoppningen 
är att satsningen sedan ska växlas upp till 21 
miljoner kronor per år i ytterligare åtta år. 

Forskare från sex avdelningar på Linkö
pings universitet deltar, liksom även Tek
niska verken, Svensk Biogas, Biototal och 
Swedish Biogas International, i Linköping, 
samt NSR AB, vattenkemiföretaget Kemira OY 
och Stockholmsbaserade Scandinavian Bio
gas Fuels. Satsningen backas även upp av 
Lantmännen, LRF och Linköpings kommun.

LInköpIngs UnIversItet 
 
  notiser

notiser

Start för biogas centrum vid LiU

Galia Pozina

Forskare och näringsliv går samman i en satsning på att utveckla biogasnäringen.
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Studenter utvecklar 
företagsidéer 
I norrköpIng testas nU en framgångsrik 
finsk modell, New Factory, där studenter i 
sin utbildning utvecklar olika företagsidéer 
till marknadsanpassade lösningar.

Det är Norrköping Science Park som i 
samarbete med LiU och Norrköpings kom
mun startar Sveriges första »New Factory« 
för att ge studenter möjlighet att jobba med 
verklighetsanknutna projekt inom ramen 
för sin utbildning. Företagen får, å sin sida, 
genom studenterna tillgång till ny kunskap 
och de kommer också att kunna köpa loss 
resultaten av studenternas arbete efter av
slutade projekt.

Projekten i New Factory ska genom
föras som valbara kurser inom ramen för 
ordinarie programutbildningen och ger 
högskolepoäng.

– Det är framför allt utbildningar i gra
fisk design, media och programmering som 
kommer att ingå i pilotverksamheten det 
här läsåret och till hösten 2013. Senare räk
nar vi med att bredda verksamheten till flera 
program, säger Mattias Severin, prefekt vid 
Institutionen för teknik och naturvetenskap.

New Factory får sin bas med egen labb
miljö i kvarteret Strykbrädan.

De fick LiU:s 
 förtjänstmedalj
I samband med höstens akademiska högtid 
fick biträdande professor Eva Enqvist, uni-
versitetslektor Jörgen Ljung och professor 
Johnny Ludvigsson ta emot universitetets 
förtjänstmedalj.

Biträdande professorn Eva Enqvist har i 26 
år varit studierektor i ämnet matematisk 
statistik. Hennes väl dokumenterade peda
gogiska skicklighet och förmåga att utforma 
sin undervisning så att studenten alltid sätts 
i centrum har genom åren mötts av stor 
uppskattning av studenterna. Hon har även 
i olika uppdrag medverkat till universitetets 
utveckling, skriver rektor Helen Dannetun i 
sitt beslut om tilldelning av förtjänstmedalj.

Universitetslektorn Jörgen Ljung har 
under sin lärargärning vid LiU engagerat 
sig i internationaliseringen av ekonom

utbildningarna. Han har tillsammans med 
sina kollegor byggt upp ett omfattande 
internationellt nätverk och utvecklat det in
ternationella masterprogrammet »Business 
Administration« till ett program med inter
nationell lyskraft.

Professor Johnny Ludvigsson är en av de 
pionjärer som spelat stor vid utvecklingen av 
läkarutbildningen vid LiU. Hans stora enga
gemang i utbildningsfrågor har genomsyrat 
hans gärning inte minst i det etiska forum 
som han i decennier har medverkat till. Till 
det ska även läggas hans innovativa arbete 
inom diabetesforskningen.

Hur kan man dra nytta av det ingen annan 
vill ha? Omvandla sopor, avfall och spill 
till värdefulla råvaror? Sluta industriella 
 processer?  

Diskussionerna var livliga när forskare 
mötte praktiker i samband med konferen
sen Greening of Industry Network i slutet av 
oktober. I kreativa samtal sattes hållbarhets
frågorna i fokus.

Inom ramen för den vetenskapliga 

konferensen arrangerades sex så kallade 
Sustainability Jam Sessions i Linköping, 
Norrköping och Mjölby. Värdar är Toyota 
Material Handling i Mjölby, Tekniska verken 
i Linköping, Holmens bruk i Norrköping, 
Eon i Norrköping, Vreta Kluster i Linköping 
samt SAAB Group i Linköping.  

Det gemensamma temat var hur vi 
vänder miljöutmaningar till hållbara 
 affärslösningar.

Läs mer i artiklar på www.liu.se/gin2012

Bara på deponin vid Gärstads avfallsanläggning i Linköping finns metaller värda tre miljarder svenska kronor. 

Miljöutmaningar blir lönsamma affärer

Greening  
of Industry  
Network

Eva Enqvist tar emot förtjänstmedaljen, 
med Johnny Ludvigsson i bakgrunden.
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För att hjäLpa anDra behöver man ha klart 
för sig vad som driver en själv. Man måste 
ha koll på sin dolda agenda.

– Jag har funderat mycket på det här, sä
ger socialarbetaren Maria Dahl Karlgren när 
vi möts på hennes arbetsplats på Linköpings 
Stadsmission. 

Hon äter snabbt sin medhavda lunch i det 
stilla samtalsrummet med ordet Hopp som 
en av få dekorationer på väggarna. Tallriken 
i knät. Tiden är knapp. Det finns mycket där 
utanför som väntar på att bli uträttat.

– Att brinna för att hjälpa andra låter ju 
väldigt fint. Men det handlar lika mycket 
om att ge sitt eget liv mening och vara i ett 
sammanhang där man kan göra skillnad för 
andra.

Maria Dahl Karlgren utvecklar det där 
med den dolda agendan ett varv till mellan 
tuggorna:

– Om man inte har koll på sitt eget 
bakom liggande syfte med socialt arbete, så 
finns det en risk att människor man ska hjäl
pa blir verktyg för en själv, istället för tvärtom. 

Hon ger ett exempel:
– Om jag är omedveten om att jag är 

konflikträdd och har ett stort behov av att 
alla ska tycka om mig så kanske jag i mötet 
med en klient inte vågar sätta gränser. För 

om jag gör det så blir jag den dåliga och inte 
den omtyckta, och får därmed inte själv den 
positiva bekräftelse jag vill ha. 

– Att inte klara av att sätta gränser kan 
ju faktiskt leda till att personen inte får den 
behandling eller det bemötande som hon 
eller han behöver. 

bortanFör Den DoLDa agenDan finns det 
äkta engagemanget och empatin, en vilja att 
strukturerat och målmedvetet arbeta mot 
orättvisor och våld. Maria Dahl Karlgren 
fick tidigt i livet med sig detta engagemang. 
Redan som sexåring blev hon socialarbetare, 
berättar hon. Då började hennes föräldrar ta 
emot fosterbarn. Maria och hennes tre syst
rar lärde sig genom åren mycket om andra 
barns uppväxtvillkor och att den trygghet de 

själva hade med sig hemifrån inte var något 
som kunde tas för given. 

På den vägen är det. Som 19åring bör
jade hon jobba med utsatta ungdomar på 
Hasselakollektivet på Gotland.

– Det var på den tiden man fortfarande 
kunde få ett riktigt jobb direkt efter gymna
siet, säger hon i förbigående. 

Idag är hon 32 år och föreståndare på 
Oasen, ett behandlingshem för kvinnor 
med missbruksproblem. Oasen drivs av Lin
köpings Stadsmission och har plats för 25 
kvinnor. Fokus i behandlingen ligger både 
på deras missbruk och på det våld de flesta 
av dem varit utsatta för.

– Över 90 procent av de kvinnor vi möter 
har upplevt våld i nära relationer. Missbruk 
och våld samverkar. Därför måste vi upp
märksamma våldet de drabbats av.

Kvinnorna har olika bakgrund, alltifrån 
socialt utsatta miljöer till välutbildade med 
god ekonomi och fina hem.  Gemensamt för 
dem är att de har ett beroende till alkohol, 
narkotika eller läkemedel och att de tappat 
greppet över sina liv.

– Det är något vi alla kan göra. Stadsmis
sionens arbete utgår från ett begrepp som 
jag tycker mycket om: »Idag är det du – 
imorgon kan det vara jag«.

Engagemang 
ger mening

text eva bergsteDt
foto staFFan gUstavsson

Maria Dahl Karlgren är föreståndare på 
ett behandlingshem för kvinnor med 

missbruksproblem. Hon är övertygad 
om att det alltid går att förändra 

sitt liv, även om det ibland 
sker med små steg.

aLUmnI 
 
  socionom
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Det är från den utgångspunkten hon och 
hennes arbetskamrater vill arbeta.

Maria Dahl Karlgren är nyligen färdig
utbildad socionom. Hon tog sin examen i 
januari 2012 och blev föreståndare på Oasen 
efter några månader.

– Jag har jobbat här som behandlare 
under de senaste åren, parallellt med utbild
ningen. 60 procent jobb, hundra procent 
plugg, två barn. Det har varit skittufft, 
men en spännande tid. Närheten till den 
praktiska verkligheten har gjort det lättare 
för mig att relatera till det jag lärt mig på 
utbildningen.

Det handlar om sådant som att stärka 
det kritiska tänkandet, lära sig mer om be
handlingsteorier, sätta ord på erfarenheter 
från det sociala arbetet och närma sig forsk
ningen.

– Vi är måna om att hålla oss uppdatera
de vad gäller aktuell forskning, det är viktigt 
för oss som jobbar här. 

Det hon skulle vilja ha haft mer av i 
 utbildningen är praktisk övning i samtal.

– Samtal är mitt arbetsredskap. Pratar 
man till exempel om vikten av att ställa 
öppna frågor som inte är ledande så behöver 
man träning i det. Det är först när man får 
ställa dessa frågor om och om igen som 

man kan uppleva skillnaden i samtalet och 
konsekvenserna av det.

samtaLen meD kvInnorna i behandlingen 
kan vara både tuffa och medkännande.

– Missbruk leder ofta till en massa 
lögner och manipulation. Men det funkar 
inte här, vi ser igenom det. Det är först 
när den missbrukande personen får insikt 
om sina egna beteenden, och hjälp att 
förändra dem, som hon kan gå vidare i 
 behandlingen.

Det handlar om att med stor respekt, 
med professionell kunskap och utan att 
kränka, sticka hål på lögner och manipula
tiva beteenden. 

Lika mycket som det handlar om att 
stärka kvinnorna i deras berättelser, betonar 
Maria Dahl Karlgren. Både i enskilda samtal 
och i grupp.

– Missbruket i sig leder till mycket skuld 
och skam. Till det kommer våldet som 
många varit utsatta för och som ofta är än 
mer skamfyllt. Vi har kunskap om de här 
mekanismerna och är inte rädda för deras 
berättelser. 

När en person vågar öppna sig i det 
gemensamma samtalet är det enklare för 
andra att följa efter.

– I missbrukarkretsar förstärks ofta de 
traditionella könsrollerna.  En grund i be
handlingen är därför att kritiskt reflektera 
över dem. Varför har kvinnorna ofta en så 
nedvärderande, självföraktande syn på sig 
själva? Och varför tar de många gånger på 
sig skulden för det våld de utsatts för?

I samtalen lyfts strukturerna fram, 
övergripande mönster görs tydliga och 
 analyseras.

– Vi vill ge kvinnorna kunskap och 
 insikter om beroende och våldsutsatthet. 
Men också förmedla hopp, att det alltid går 
att förändra sitt liv på något sätt, även om 
det ibland är med små steg.

seDan säger Maria Dahl Karlgren något 
oväntat. Hon berättar att hon ibland lekt 
med tanken på att bli brottsutredare, helst 
förhörsledare. Just med tanke på det där 
med samtalets kraft och dess möjliga 
 effekter.

– Det finns flera likheter. Samtal och för
hör kan båda handla om att avslöja lögner, se 
igenom, sticka hål på argument och komma 
igenom bubblan.  För att på så sätt få ett brott 
uppklarat. Eller för att få en människa att 
komma till insikt och ta ett steg framåt i sitt 
liv. Det tilltalar mig.  

	 Namn	 Maria	Dahl	Karlgren
	 Studier	 Socionomprogrammet	2008-12
	 Fritid	 Spelar	i	band,	tränar,	pratar	vid	köksbor-

det	med	mina	vänner.
	 Läser	just	nu	 Mest	jobbmail
	 Familj	 Man	Johan	och	barnen	Zelda	och	Kai	
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aLUmnI 
 
  litteraturvetare

IstanbUL väntar. Om några veckor ska 
Elnaz Baghlanian, litteraturvetare från 
 Linköpings universitet, iväg på sitt första 
kampanjuppdrag för Svenska PEN.

Genom en manifestation på plats vill 
PENcenter runtom i världen uppmärksam
ma situationen för Turkiets förföljda förfat
tare, skribenter och journalister – och de är 
många hundra. Fler än i Ryssland eller Iran, 
påpekar Elnaz:

– Så vi har planerat att uppvakta politi
ker, arrangera författaruppläsningar och 
stötta utsatta skribenter genom att till exem
pel beställa texter till Dissidentbloggen som 
är ett rätt nytt projekt Svenska PEN driver.

I januari 2011 blev Elnaz Svenska PEN:s 
första anställda personal, dessförinnan 
gjordes allt arbete ideellt. Jobbet på kontoret 
(också det nytt) i Gamla stan har hon fått 
utforma från grunden, uppbackad av styrel
sen och ordföranden Ola Larsmo.

Förutom rutinjobb med medlemsregister 
och liknande ansvarar hon för hemsidan 
och är redaktör för Dissidentbloggen.

jUst Denna LörDag är Elnaz i Linköping för 
att fira sin pappas födelsedag. Hon har hun
nit springa en vända utefter Stångån och nu 

sitter hon i lugnet på Stadsmissionens café 
i forna Metodistkyrkan. Långt från politisk 
förföljelse, kan tyckas, men Elnaz bär andra 
erfarenheter. 

– Min far var politiskt aktiv i Iran. Jag var 
fem när min familj fick fly, säger hon.

Familjens fortsatta kontakter med släkt 
och vänner i Iran gav henne en slags själv
klar vardagskunskap under uppväxten; poli
tiskt hot som realitet.

– Yttrandefrihet är grunden för demo
krati och det känns bra att få jobba för den. 
Och det Svenska PEN uträttar gör verkligen 
skillnad. Bland annat genom Dissidentblog
gen, där vi publicerar texter som skribenter i 
totalitära regimer annars inte kan publicera. 
De läggs ut på originalspråket, dessutom 
översatta till svenska och engelska.

Ingången till Elnaz arbete på Svenska 
PEN var på sätt och vis rena slumpen. Hon 
fick helt enkelt en förfrågan – och lägligt 
nog under en tuff period som arbetslös lit
teraturvetare.

– Och bättre jobb hade jag inte kunnat 
tänka mig. Här får jag kombinera mitt so
ciala engagemang med litteraturintresset.

så Långt tILLbaka Elnaz kan minnas har 
hon läst. Jämt, allt.

– Böcker har alltid haft en dragnings
kraft på mig. Jag ville bli författare redan 
som liten!

– Min familj var mer realistisk, de för
väntade sig att jag skulle bli jurist. Men de 
fick ge sig, säger hon och skrattar.

Drömmarna stärktes under gymnasie
åren på Folkuniversitetet, med författaren 
Maria Fagerberg som lärare i svenska.

– Hon gav oss redskapen att kunna ana
lysera det vi fick läsa, böcker som Candide, 
Främlingen och Brott och straff.

Elnaz började läsa litteraturvetenskap 
på LiU, med sikte på en framtid inom för
lagsbranschen eller som litteraturskribent. 
Hon kombinerade med genusvetenskap och 
sociologi, och att jobben kanske inte stod 

Hon försvarar  
det fria ordet

text gUnILLa pravItz
foto anna moLanDer

LiU-alumnen Elnaz Baghlanian 
arbetar för yttrandefrihet och 
stöd för fängslade författare  

i världen. Hon är spindeln  
i  nätet på Svenska PEN.
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och väntade efter den examen bekymrade 
henne inte alls.

men Det Fanns ett ärenDe som Elnaz mås
te uträttas innan studierna kunde ta vid.

Hon for till Iran. 
Dels för att få sammanhanget med sin 

bakgrund, dels för att få uppleva sig som en 
bland alla andra.

– I Linköping fanns invandrartjejen som 
en del av min identitet. I Iran blev jag identi
fierad som utlänning. Det kom som en över
raskning, inget blev riktigt som tänkt. 

Linköping var, trots allt, hemma. 
På universitetet överträffade den första 

terminens studier alla förväntningar.
– Jag har väl aldrig läst så mycket som 

då, hela världslitteraturen stod på läslistan … 
Som vi diskuterade!

– En universitetsutbildning innebär ju att 
man formas tankemässigt och lär sig tänka 
kritiskt, att förhålla sig till fakta och skriva 
vetenskapligt. Jag fick uppenbarelser hela 
tiden, säger Elnaz och skrattar.

Parallellt pågick det egna skrivandet. 
2004 blev hon en av sju vinnare i Wahl
ström & Widstrands debutanttävling med 
en prosalyrisk text om identitet och som 
trycktes i en antologi. Ung, begåvad och 
invandrartjej – den debuten resulterade i en 
rad intervjuer i media.

– Det ledde också till att jag fick vara med 
som bokrecensent i SVT:s Godkväll, som sän
des på fredagarna från Norrköping. Och det 

var riktigt kul. Jag beställde själv böcker från 
förlagen, läste och recenserade en hel höstsä
song innan programmet flyttades till Umeå.

Det FInns LItteratUr som i ett slag förändrar 
läsarens världsbild. Och författare som utma
nar makt och ifrågasätter världsordningen. 

– Censureras litteraturen, tar man ifrån 
människor en möjlighet att tänka. Yttrande
frihet är ju en förutsättning för demokrati, 
säger Elnaz, som under studietiden riktade 
in sig just mot litteraturens roll i samhället 
genom att läsa genusvetenskap och sociologi.

Fördelen med en egenhändigt utformad 
examen är möjligheten att göra uppehåll 
nu och då. För Elnaz blev några månader i 
Central afrikanska Republiken en slags kom
pletterande bildningsresa.

– Min dåvarande pojkvän var missionärs
son och ville vända tillbaka för att bygga upp 
turismverksamhet. Jag följde med för att 
skriva, berättar hon.

Det blev omvälvande. Plötsligt fann sig 
Elnaz leva i tydliga koloniala, patriarkala 
strukturer. Här sågs hon som den vita hus
trun, förväntades vara bräcklig och hålla 
tydligt avstånd till de anställda.

– Vi var ofta ute i väglöst land. Inte ens 
då var det tänkbart att vi skulle kunna äta 
tillsammans med de anställda afrikanerna.

Så mycket till skrivro blev det inte, men 
resan tillfogade ett nytt perspektiv på män
niskors livsvillkor.

– Jag hade dittills trott att kolonialismen 
var ett avslutat kapitel.

2008 var Det Dags för Elnaz att ta ut examen 
i litteraturvetenskap från LiU. Hon fortsatte 
till Lund för att läsa förlags och bokmark
nadsvetenskap, gjorde praktik inom Bon
nierförlagen och hade turen att få fortsätta 
med vikariat och projekt, bland annat på 
Bonnier Fakta.

Så kom hösten 2010 och det fanns plöts
ligt inga jobb.

– Jag gick på intervju efter intervju men 
inget hände. Det var det värsta halvåret i 
mitt liv, beskriver hon.

Då kunde hon kunde inte föreställa sig att 
det skulle sluta med kontor vid Skeppsbron 
och en arbetsuppgift som hon likaväl ser som 
en livsuppgift: att värna om det fria ordet.

– Nu känns det som att allt bara har fallit 
på sin plats.  

Svenska PEN driver Dissidentbloggen 
på www.dissidentblog.org

	 Namn	 Elnaz	Baghlanian
Utbildning	på	LiU	 Fil	kand,	litteraturvetenskap,	2008
	 Jobb	 Redaktör	och	kanslist	på	Svenska	PEN
	 Bor	 Södermalm,	Stockholm
	 Fritid	 Foto	och	löpning
	 Bästa	lärare	 Peter	Hansen,	Litteraturvetenskap	1
	 Bästa	minne	 Diskussionerna	första	terminen,	om	allt	

från	antiken	till	modernismen.	
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Elever som får en del av undervisningen 
utomhus blir mer engagerade, samarbetar 
bättre och lär sig mer. Det visar Emilia 
 Fägerstams uppmärksammade avhand-
ling som bygger på studier i Sverige och 
 Australien. 

Avhandlingen har fått stor uppmärksam
het i media och är den första i Sverige om 
utomhuspedagogik på högstadiet.

Under ett år har Emilia Fägerstam följt 
en grupp svenska lärare och elever som 
fick delar av undervisningen utomhus och 
jämfört med grupper som hade all under
visning inne i klassrummet.

– Lektionerna utomhus blev roligare och 
det sociala klimatet i klassen blev bättre. 
 Både lärare och elever tyckte att alla del
tog på ett annat sätt än inomhus, berättar 
 Emilia Fägerstam.

Och eleverna lärde sig också bättre. När 

Emilia Fägerstam exempelvis jämförde 
några ute och inneklassers kunskaper i 
 matematik visade det sig att de presterade 
lika bra, trots att uteklassernas elever var 
sämre från början.

– Utematten verkar ha bidragit till att de 
knappade in på innegruppens försprång. 

LInköpIngs UnIversItet 
 
  forskning

forskning

LiU-forskaren Klas Tybrandt har utvecklat 
en kemisk krets som kan användas för att 
styra nervceller. Arbetet presenterades 
nyligen i en doktorsavhandling i organisk 
bio elektronik.

 
Den kemiska kretsen innebär ett genom
brott som också lägger grunden för en 
helt ny kretsteknik som baseras på joner 
och molekyler. När de kemiska chipen 

kopplas till våra nerv
celler kan  signaler skickas 
ut som exempel vis kan mildra 
smärta  eller stoppa sjukdoms förlopp. 
 Tekniken kan också kopplas samman 
med befintliga elektrod system för att 
förbättra och utöka funktionen. Idag 
 används sådana system för att  behandla 
svåra fall av Parkinsons sjukdom och 
 kronisk smärta.

Kemisk krets  
kan lindra smärta

Visst vore det bra med en mjukvara som 
snabbt sammanfattar en lång text och 
som kan föreslå synonymer till ord du 
inte förstår? Den finns, är utvecklad på 
LiU och är dessutom öppen och gratis 
tillgänglig.

Tjänsten FriendlyReader är resultatet 
av ett tvåårigt forskningsprojekt under 
ledning av LiUprofessorn Arne Jönsson.

Tjänsten är enkel att använda. Den text 
man vill sammanfatta kopieras in i ett föns
ter och med musen kortar man sedan ner 
texten till önskad längd.  Stilen kan göras 
olika stor och en markering läggas över ra
den för ökad läsbarhet.  Ju mer man kortar, 
desto mindre innehåll finns givetvis kvar.

Håller man musen över svåra ord fö
reslår programmet synonymer, men välja 
får man göra själv.

Tanken är att FriendlyReader i en snar 
framtid ska finnas som mobilapp.

Undervisning ute ger bättre resultat Här finns läshjälpen

Emilia Fägerstam
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Spädbarnsdödligheten sjönk till hälften och 
andelen kvinnor som dog av graviditets- och 
förlossningskomplikationer minskade till en 
fjärdedel.

Det är resultatet av ett fyraårigt hälsovårds
projekt i ett av Indiens fattigaste distrikt.

– Det är glädjande att man med relativt 
enkla medel, som mobila vårdcentraler, 
kunnat minska mortaliteten. Det lyckades 
tack vare att gravida och nyblivna mammor 
fick möjlighet att aktivt söka vård.   

Det säger Siw Alehagen som nu tillsam
mans med AnnaKarin Johansson, Orvar 
Finnström och Göran Hermansson – alla 
vid Linköpings universitet – och indiska 
 kolleger publicerar resultaten i tidskriften 
Rural and Remote Health.      

Alehagen med en bakgrund som barn
morska och Johansson som distriktssköter
ska är båda forskare i omvårdnad. 2004 fick 
den indiska organisationen Pravara Medical 
Trust, Landstinget i Östergötland och Linkö
pings universitet finansiering från Sida för 

att starta en femårig interventionsstudie i 
distriktet Ahmednagar i mellersta Indien.

Projektet var inspirerat av den svenska 
modellen med mödra och barnhälso
mottagningar. Målet var att sätta upp nio 
fasta och fem mobila primärvårds centraler 
som kunde serva de mest isolerade byarna.

Effekten blev påtaglig. Snart ringlade 
köerna till vårdcentralerna. En viktig fram
gångsfaktor var att ändra förhållningssättet 
gentemot besökarna, som av tradition varit 
strängt auktoritärt.

Övergångsbesvären minskade till hälften 
hos kvinnor som fick genomgå gruppterapi 
och lära sig slappna av. Det är resultatet 
av en studie vid Linköpings universitet och 
Universitetssjukhuset.

Sju av tio kvinnor i klimakteriet har någon 
gång upplevt besvär med värmevallningar 
och svettningar. Hos drygt en tiondel varar 
besvären i fem år eller mer. De orsakar 
främst sociala obehag och sömnsvårigheter.

Hela bakgrunden är inte känd. Men 
man vet att de sjunkande halterna av det 
kvinnliga könshormonet östrogen, som in
träffar efter menopausen, påverkar hjärnans 

värme regleringscentrum i hypothalamus.
Medicinering med östrogen var tidigare 

vanlig och hade bra effekt. Men sedan nya 
rön visat att behandlingen samtidigt ökade 
risken för bröstcancer och hjärtakärlsjuk
dom minskade användningen drastiskt. 

Situationen triggade igång ett intresse 
för alternativa behandlingsformer. Elizabeth 
Nedstrand, överläkare vid kvinnokliniken 
vid Universitetssjukhuset i Linköping, lade 
för sin doktorsavhandling upp en studie där 
en grupp kvinnor lottades till tre olika be
handlingar vid sidan av östrogen: akupunk
tur, motion och tillämpad avslappning –  en 
metod baserad på kognitiv beteendeterapi 

utvecklad av psy
kologiprofessorn 
 LarsGöran Öst.

Eftersom resultaten 
var intressanta startades 2007 en större 
 randomiserad studie kring effekten av 
tillämpad avslappning. Resultaten var 
 slående. Hos kvinnorna i behandlings
gruppen minskade antalet vallningar per 
dygn från i genomsnitt 9,1 till 4,4, och 
effekten stod kvar tre månader efter sista 
terapitillfället.  Kvinnorna i terapi gruppen 
rapporterade också en förbättrad livskva
litet avseende minne och koncentration, 
sömn och  ångest.

LiU-forskare
i hälsoprojekt 

i Indien

Hälsoprojekt  räddade  mödrars och barns liv
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Avslappning bra mot vallningar
Elizabeth Nedstrand
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ForsknIng 
 
  män och maskulinitet

text anIka agebjörn
foto paULIna westerLInD

Mansbilden faller isär
Mannen som karriärist och som pappa, trans nationella män, 

den våldsamme och den älskande mannen. Infallsvinklarna är 
många för masku linitetsforskarna vid Linköpings universitet.

proFessor jeFF hearn talar om osynlighet 
när han ska beskriva hur män som kategori 
traditionellt har setts inom forskningen. 
Män, liksom andra traditionella eliter, är en 
omarkerad kategori, den som inte utforskas.

– När du forskar om etnicitet så blir 
»svarta« eller »invandrare« dina objekt, 
inte »vita«. I genusforskningen har det 
varit »kvinnor«. De som har makten 
 utforskas inte.

Han kallar det för en frånvarande när
varo. De mäktiga syns inte, men de styr – 
och så länge de förblir osynliga kan de styra 
ostörda.
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Nu riktar genusforskarna sökarljuset 
inåt, mot centrum och det osynliga nav som 
varit normen. Att forska om både män och 
kvinnor är lika viktigt som att granska både 
vita och svarta i Sydafrika för att få hela 
bilden, konstaterar Jeff Hearn. 2005 utsågs 
han till professor i Linköping i kritiska stu
dier av maskuliniteter och män, och blev 
därmed den förste i Europa att uppbära en 
sådan professur.

men Frågan är kontroversIeLL. Det fick 
han och hans kollegor erfara när de publi
cerade en debattartikel i Svenska Dagbladet 
nyligen. De uppmanade regeringen att inte 

missa den forskning som redan finns när 
den nu ska tillsätta en jämställdhetsutred
ning med fokus på män. Och de gav exem
pel från sin egen forskning. 

Reaktionen blev explosiv. Kommentars
fält och sociala medier fylldes av aggressiva 
uttalanden om genusforskare i allmänhet 
och mansforskare i synnerhet. »Genus
forskare är arroganta«, »Det är ett hittepå
system«, »De vill bara själva vara med och 
gama«, är bara några av de mer städade 
exemplen.

– Mycket intressant, säger Jeff Hearn. 
Just det här är ett av våra forskningsområ
den, män och internet. Unga arga män som 
fastnar framför datorerna och får utlopp för 
sina aggressioner på internet.

Mäns positioner i en globaliserad värld 

är ett annat forskningsområde. Från svensk 
utsiktspunkt kan det se ut som att jämställd
heten går framåt. Men lyfter man blicken 
ser det annorlunda ut. Jeff Hearn talar om 
det transnationella patriarkatet och exempli
fierar med multinationella företag, det inter
nationella finanskapitalet och militären – tre 
sektorer extremt dominerade av män.

– Och titta på den transnationella säker
hetsindustrin, en snabbt växande bransch 
– där nästan bara män är engagerade.    

I sverIge är Dock bILDen mer komplex, inte 
minst vad gäller ansvaret för hem och barn. 
En bidragande orsak är pappaledigheten, 
en företeelse unik för de nordiska länderna. 
Roger Klinth lade 2002 fram sin avhandling 
»Att göra pappa med barn«, vid Tema Barn, 
och den fick stort genomslag.

– Då hade föräldraförsäkringen, med 
möjlighet till pappaledigt, funnits i nästan 
trettio år, men den var fortfarande outfors
kad, säger han.

Han beskriver 1960talets kraftigt för
ändrade synsätt på familjen, från att man
nen är försörjaren och kvinnan omvårdaren, 
till att båda kan dela på ansvaret. Tanken att 
mannen skulle delta i vårdnaden av barnen 
var då ny och mycket radikal. Med föräldra
försäkringen 1974 blev det för första gången 
möjligt för män att vara hemma med sina 
barn på betald tid. 

Idag tas knappt 25 procent av föräldra
ledigheten ut av män. Det går långsamt 
framåt men pappapolitiken är fortfarande 
kontroversiell. Frågan om kvotering, inte 
minst, är ytterst brännbar. 

– I princip vill alla ha jämställdhet, men 
man värjer sig mot regleringar, säger Roger 
Klinth. Detta trots att vi vet att fördelningen 
av föräldraledigheten dramatiskt påverkar 
kvinnors löneutveckling och karriärmöjlig
heter i arbetslivet. 

Han har också visat hur budskapet om 
föräldraledighet sålts till män på ett i grun
den ojämställt sätt. I mycket av opinionsbild
ningen har argumenten varit att män kan ta 
ledigt på sina egna premisser, så det passar 
dem och deras karriär.

– Män ska kunna välja och planera 
 utifrån sina jobb, men det gäller inte 
 kvinnor. De förväntas ta det som blir över. 
Män har tilldelats handlingsutrymmet men 
har därmed också positionerats som andra
handsföräldrar.

Idag har försäkringskassans kampanjer 
tystnat. Målet att nå till 5050 i uttag av för
äldraledighet tycks ha övergivits.

män som varIt kvinnomisshandlare är före
mål för en annan studie vid LiU. Att slå en 
kvinna är bland det mest skambelagda en 
man kan göra, säger Lucas Gottzén som dri
ver projektet. Det gör det svårt för männen 
både att erkänna att de är våldsamma och att 
berätta det för andra. Hans studie omfattar 
män som går i terapi efter att ha varit våld
samma mot sin partner.

– För dem handlar det både om att förstå 
sig själva som våldsamma män och att kun

na kommunicera att de verkligen ångrar sig, 
så att de kan ses som »goda« män av andra.

Åldrande män och sexualitet är ytterliga
re ett projekt som drivits av Linn Sandberg:

– Mycket av det vi förknippar med mas
kulinitet försvagas med åldrandet, som styr
ka, fasthet, kroppskontroll. Män förutsätts 
alltid ha lust och att kunna få stånd.

Äldre män betonar mer intimitet och 
beröring, konstaterar hon. »Kroppen öppnar 
för nya möjligheter«.

I andra projekt studeras män och bilar, 
unga killar i mopedgäng, mäns vänskap och 
mäns sexuella aktiviteter på internet. 

Eller, som Jeff Hearn säger:
– De må finnas en dominerande bild av 

vad en man är, men när vi börjar granska den 
faller den snabbt ut i många olika bilder.  

Jeff Hearn Roger Klinth
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tänk DIg ett kLockarmbanD som tar upp 
värme från huden, omvandlar den till elek
tricitet och som driver själva klockan.  Eller 
ett par skor som tar upp fotvärmen när du 
springer och omvandlar den till elektricitet 
som laddar din mobiltelefon. 

De här applikationerna finns redan i dag 
och gemensamt för dem är att de bygger på 
termoelektriska material, oftast metaller 
som är så beskaffade att de leder ström olika 
väl beroende på temperatur.  Det är skillna
den mellan ledningsförmågan i den kalla 
och den varma delen som ger upphov till 
den elektriska spänning som utnyttjas för 
att ladda telefoner, klockor och annat smått 
och gott. Samma fenomen utnyttjas även i 
en vanlig stektermometer.

Fenomenet som sådant blir allt hetare 
och applikationer dyker upp inom allt fler 
områden.  Xavier Crispin, docent på Lin
köping universitet, har dock tänkt ett steg 
vidare. 

– Jag stannade till på väg till jobbet, det 
är lugnt och fri sikt där och jag behövde 
tänka, berättar han.

Han började fundera över all värme som 
spills ut till ingen nytta, från värmeverk, 
bilmotorer och på andra ställen där förbrän
ning sker. Och på hur man skulle kunna 
använda tryckt organisk elektronik för att 
ta tillvara värmen. Kunde rentav de ledande 
polymererna också bli termoelektriska? Och 
skulle det i så fall vara möjligt att ta tillvara 
spillvärme och omvandla den till elektricitet?

han börjaDe experImentera med olika 
 material och svaret på båda frågorna blev:  
Ja, det är möjligt.

Den värme som finns i heta rökgaser 
tas idag tillvara med hjälp av värmeväxlare, 
men de fungerar inte vid låga temperaturer, 
vilket däremot plastmaterialen gör. 

– Materialen degenererar snabbare ju 
hetare det är, men upp till 200 grader 
är det inga problem, försäkrar Xavier 
Crispin.

Termoelektriska generatorer som 
fungerar i temperaturer mellan 40 och 
250 grader finns också på marknaden, 
men de tillverkas av en legering av vis
mut och tellur, två ämnen som både är 
giftiga och sällsynta och därmed också 
rysligt dyra. Generatorerna används 
främst för att generera el i rymden. 

De ledande polymererna är billiga 
och termoelektriska generatorer skulle 
kunna tryckas inom Printed Electronics 

Framtidens el kommer 
från tryckt elektronik

text monIca westman
foto IDa LIng FLanagan

I ett labb på Campus Norrköping ligger 
ett rödrutigt plastark som omvandlar 
värme till elektricitet. Den tryckta  
termoelektriska generatorn är  
resultatet av forskning, ledd  
av docent Xavier Crispin. 

ForsknIng 
 
  tryckt elektronik



19LIU magasIn nr 4 2012

Arena i Norrköping, som drivs i samarbete 
mellan Linköpings universitet och forsk
ningsinstitutet Acreo. De låga kostnaderna 
innebär att man skulle kunna täcka stora 
ytor, till exempel kyltornen vid de stora euro
peiska kraftverken. Varje liten generator blir 
inte så effektiv, men med många tillsam
mans blir effekten desto bättre. 

– En mer näraliggande applikation finns 
kanske inom medicintekniken, där en mjuk 
termoelektrisk platta kan fästas på bröstet 
och där värmen från huden används både 
för att driva sensorerna och skicka informa
tionen från dem trådlöst till en dator, säger 
Xavier Crispin.

en annan, näraLIgganDe applikation, kan 
vara att utnyttja en större del av solinstrål
ningen och kombinera de termoelektriska 
materialen med solceller. 

En prototyp till en termoelektrisk genera
tor finns framme, den är ännu inte lika ef
fektiv som de kommersiella i vismut/tellur, 
men visar ändå att principen billiga material 
och enkel, billig tillverkning fungerar. 

Tack vare ett femårigt forskningsanslag 
från europeiska forskningsrådet, ERC, kan 
Xavier Crispin nu såväl köpa in labbutrust
ning för ett par miljoner kronor som utöka 
forskargruppen. Idag sysselsätter projektet, 
förutom Xavier Crispin själv, en forskare 
och tre doktorander, men inom kort ska 
gruppen bestå av ytterligare två doktorander 
och två disputerade forskare.

– Vi kommer att kunna sätta upp helt 
unika experiment för att karakterisera de 
termoelektriska egenskaperna hos tunna 
filmer av organiska ledande material. 

Hur lång tid tar det då innan de termo
elektriska generatorerna i ledande plast
material finns kommersiellt tillgängliga? 
Xavier Crispin väjer inte för frågan.

– Om man ser till de vita lysdioderna så 
tog det ungefär 20 år innan de kom ut på 
marknaden, men det här borde gå betydligt 
snabbare eftersom produktionsprocessen 
hos PEA redan är klar och dessutom desig
nad för just våra material.  

Rivstart  
för lovande  
forskare
Docent Xavier Crispin och professor Tino 
Ebbers fick i början av oktober klartecken 
till varsitt anslag på närmare 13 miljoner 
kronor under fem år, från Europeiska forsk
ningsrådet, ERC. Det handlar om så kallade 
starting grants som går till Europas bästa 
unga forskare. 

Det är femte 
gången ERC delar 
ut de eftertrak
tade anslagen, 
som ska hjälpa 
forskare i början 
av karriären att 
bygga upp egna 
forskargrupper. 

– Det här är 
ett viktigt stöd, 
inte bara för 

pengarna, utan också för att det innebär ett 
erkännande av vår forskning, säger Tino Eb
bers, professor i kardiovaskulär mätteknik 
på Institutionen för medicin och hälsa, IMH, 
men med en del av sin tjänst inom visualise
ring på Institutionen för teknik och naturve
tenskap, ITN.

Målet för hans forskning är att få fram 
bättre och enklare hjärtdiagnostik.  

Xavier Crispins forskargrupp består inom kort av 
fem doktorander och tre disputerade forskare. 

Xavier Crispin Tino Ebbers

Prototypen av den termoelektriska generatorn är ännu inte lika effektiv som de kommer-
siella, men visar att principen billiga material och enkel tillverkning fungerar.



20 LIU magasIn nr 4 2012

– jag ska bygga ett verktyg som visualise
rar rymdvädret både för NASA:s experter och 
publiken på Haydenplanetariet i New York, 
säger Martin Törnros, som gör sitt examens
arbete på Goddard Space Flight Center i sta
ten Maryland en bit utanför Washington D.C.

Den här intervjun gjordes per telefon 
 dagen innan det jordiska ovädret Sandy 
skulle slå till mot den amerikanska östkus
ten. All statlig verksamhet låg nere eftersom 
stora strömavbrott kunde befaras. Tack vare 
ett välutvecklat varningssystem visste man 
ganska väl vad som väntade.

På samma sätt vill man kunna förutsäga 
konsekvenserna av en solstorm, ett massivt 
utbrott på solens yta som skickar laddade 
partiklar ut i solsystemet. Om de är riktade 
mot jorden kan de ställa till stor oreda i det 
magnetfält som omger planeten.

Vid Goddard arbetar en grupp rymdfysi
ker med att ta emot och analysera data från 

sådana rymdhändelser. Under 2012 regist
rerades två ovanligt kraftiga solstormar av 
satelliterna Stereo A och Stereo B, som är 
placerade i jordens omloppsbana. De gav 
mängder med nya data till en tredimensio
nell matematisk modell som blir stomme 
till visualiseringsverktyget.

– jag arbetar meD två olika modeller, den 
ena för jordens magnetfält och den andra 
för själva solstormen. Att slå ihop dem med 
varandra är problematiskt eftersom det är 
en otrolig skillnad i skala – tre gånger jord

radien jämfört med tio gånger avståndet 
från solen till jorden, säger Martin.

Åskådaren kommer att få en illusion av att 
sakta flyga rakt genom solstormen i både tid 
och rum. Förhoppningsvis får också besöka
re på Visualiseringscenter C i Norrköping så 
småningom chansen att uppleva den resan.

Goddard Space Flight Center är något 
av en pojkdröm. Här arbetar mer än 10000 
 anställda med utveckling och drift av obeman
nade vetenskapliga rymdfarkoster och system, 
inklusive det berömda Hubbleteleskopet.

– I huset intill där jag arbetar testas alla 
satelliter i en enorm centrifug innan de 
skjuts upp, berättar Martin Törnros.

I mars 2013 räknar han med att vara 
färdig med sitt uppdrag. han ser fram emot 
en fast punkt i Sverige efter att ha levt i 
kappsäck en längre tid, först i Irland och så 
nu i USA. Men innan dess blir det en rejäl 
rundresa i Kanada.  

text åke hjeLm

Solstormar ger vackra norrsken på jorden. Men 
också störningar på kraftnät, satelliter, gps-system 
och flygtrafik. Den amerikanska rymdstyrelsen 
 NASA vill ha bättre koll och anlitade Martin 
 Törnros, medieteknikstudent vid LiU för jobbet.

Bjuder på en resa 
genom solstormen

UtbILDnIng 
 
  medieteknik 
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Största  
konferensen 
på LiU
Förskollärarutbildningen i Norrköping har 
stolta anor långt tillbaka i tiden, utbild-
ningen startade redan 1902. Som ett sätt att 
fira hundraårsminnet arrangerades 2002 ett 
jubileum, som sedan utvecklats till Förskole-
biennalen, Linköpings universitets största 
återkommande konferens. 

Årets biennal hölls i mitten av oktober och 
det var alltså sjätte gången som förskolefolk 
från hela landet samlades i Norrköping för 
ta del av seminarier och föreläsningar, fö
retags och idéutställningar och det senaste 
inom förskoleforskningen. Inbjudan går till 
landets alla förskolor och deltagandet brukar 
landa på mellan 800 och 1100. 

De frågor seminarier som verkade locka 
flest deltagare i år var dels de mer teoretiska 
frågorna om dokumentation, analyser för 
uppföljning, utvärdering och lärarbehörig
het. Men också de som tog upp hur man 
mer praktiskt kan arbeta med matte och 
naturvetenskap, ämnen som enligt den nya 
läroplanen ska lyftas i förskolan. 

Ett och ett halvt år tar det att arrangera 
biennalen. Och om det finns behov och 
önskemål så blir det en biennal igen om 
två år.  

små barn, många kvInnor, låga löner. 
Förskollärare har genom åren inte precis 
setts som något högstatusyrke. Men kanske 
håller något på att hända. Hösten 2012 är 
det 1,91 förstahandssökande till varje plats på 
Linköpings universitet.

Mia Thorell är utbildningsledare för för
skollärarprogrammet. Hon träffar regelbun
det förskollärarstudenter i student rådet. 

– När jag frågar dem varför de sökt till 
förskollärarutbildningen så säger de att det 
känns så fascinerande att få följa små barns 

lärande och att kunna påverka barnens ut
veckling. 

Kanske speglar siffrorna även den rikt
ning som förskolan tagit mot mer lärande 
och undervisning. 1998 fick förskolan en 
egen läroplan och samma år flyttades barn
omsorgen från Socialdepartementet till 
Utbildningsdepartementet. Från 1 juli 2011 
är förskolan en egen skolform. 

– Det visar att man ser förskolan som en 
del av utbildningsväsendet, säger Mia Tho
rell. Det gör att förskollärarna själva får en 
ökad yrkesstolthet. 

Från 90-taLet och Framåt har också forsk
ning om förskolan ökat. 

– Att det finns en forskningsöverbyggnad 
gör också att statusen på yrket höjs och det 
är också en möjlig karriärväg. Forsknings
resultaten i sig ger en ökad kunskap i synen 
på barn och på barns utveckling. Nu önskar 
vi bara att fler manliga studenter söker till 
förskollärarutbildningen också!  

text & foto eLIsabet wahrby

Fler vill bli förskollärare
På förskollärarprogrammet går det idag 
nästan två sökande på varje plats.

Mia Thorell 
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aLUmnI 
 
  namn & nytt

alumni

Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Camilla Smedberg
01328 24 20
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

jonas angantyr är nordisk 
produktchef på ALSO Actebis A/S 

i Danmark. Han har läst ekonompro
grammet, med examen 2001.

chrIster braaF är senior manager 
på konsultföretaget Accenture. Han har 
läst dataingenjörsprogrammet, med 
examen 2000.

Lars broman är enterprice architect 
på Forefront Consulting Group. Han är 
civilingenjör i teknisk fysik och elektro
teknik, med examen 1989.

aDIs DorIc är PAkonsult inom 
Landstinget i Jönköpings län. Han 
har läst masterprogrammet Human 
 Resource Management and Develop
ment, med examen 2011.

emeLIe erIksson är management
konsult på Centigo. Hon är civilingenjör i 
industriell ekonomi, med examen 2012.

kajsa erIksson är systemutveck
lingskonsult på Capgemeni Norge AS i 
Oslo. Hon är civilingenjör i medietek
nik, med examen 2012.

nIkLas erIksson är producent för 
de båda östgötska musikalartisterna 
Peter Johansson och Matilda Hansson, 
som för närvarande åker runt och ger 
julkonserter. Niklas Eriksson är i grun
den lärare, utbildad vid LiU.

marIa johansson är utvecklingskon
sulent för västra regionen av Scouterna, 
svenska scoutrörelsens riksorganisation. 
Hon har läst utbildningsprogrammet 
Kultur, samhälle, mediegestaltning, 
KSM, med examen 2012.

karIn knape arbetar med kundkon
takter på reklambyrån Valentin&Byhr 
Change i Göteborg. Hon är utbildad 
på musikproducentprogrammet, med 
examen 2007.

IDa LInDberg är processingenjör på 
Westinghouse Electric Company. Hon 
är civilingenjör i maskinteknik, med 
examen 2004.

magnUs moLIn arbetar på Nokas 
Värdehantering AB. Han läste till civil
ingenjör i industriell ekonomi i början 
av 90talet.

Förra numrets tema kring skrivande 
alumner och forskare från LiU väckte 
stort gensvar. Här kommer ytterligare  
ett par exempel – Caroline Leon och  
Mattias Kronstrand.

Caroline Leon blev färdig sjukgymnast 
2004 och har sedan dess arbetat som 
sjukgymnast i Jönköping. Nyligen gav hon 
ut barnboken »Mamman och kramarna«, 
som handlar om vardagsliv i familjen, 
om kramar och vänlig beröring. Hon vill 
visa vad beröring betyder för att bekräfta, 

trösta och ge trygghet. Som sjukgymnast 
vet hon också att vid beröring frisätts bl.a. 
hormonet oxytocin som gör oss lugna och 
hjälper oss att slappna av. 

För drygt tio år sedan blev Mattias 
Kronstrand färdig biomedicinsk analyti
ker vid LiU. Idag arbetar han på SKL men 
driver samtidigt Kroma Förlag, där han 
2009 gav ut barnboken »Kaj & Kajsa i 
Parkleken«. En uppföljare är under illus
tration. Mattias Kronestrand gör även en 
serie strippar om filosoferande spermier, 
som han kallar »Hänt i Skvättet«.

fler skrivande alumner
Caroline Leon med sin bok »Mamman och kramarna«

Av Mattias Kronestrand

LiU-alumner
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soFIa ramström är forskare i klinisk kemi 
och tycker att blodplättarna ibland är försum
made i såväl utbildningen som kliniken. De 
har nämligen en nyckelroll både vid läkning 
och sjukliga förändringar i hjärta och kärl.

– I hjärtats smala kärl är det de som först 
landar vid en skada i väggen och sätter igång 
läkningen. Men om kärlet är trångt finns 
risken att det i stället bildas en blodpropp 
som leder till infarkt, säger Sofia Ramström.

När patienten piggnat till efter propplös
ning eller kranskärlsoperation sätter läkaren 
in ett läkemedel som ska förhindra att nya 
proppar stöter till. Det klassiska »blodförtun
nande« preparatet är Waran som hämmar 
vissa faktorer som får blodet att koagulera, 
men vid hjärtinfarkter används Trombyl och 
Plavix/Brilique som agerar mot blodplät
tarna. Nackdelen med båda behandlingarna 
är att de samtidigt ökar risken för blödning.

– Det gäller att upprätthålla balansen 
mellan propp och blödning. Eftersom ingen 
människa är »normal« behövs det en indivi
danpassning, säger Sofia Ramström.

Men idag får patienterna en standarddos 
av blodplättshämmande läkemedel eftersom 
testmetoderna är krångliga och tidsödande.

Som klinisk kemist gillar Sofia att mäta 
saker. Med en grundplåt på 100 000 kronor 
ur LiU Fund of U – baserad på pengar som 

skänkts av före detta studenter – utvecklar 
hon ett test som hon började jobba med un
der sin tid som postdoktor i Dublin.

– Vi skapar en konstgjord yta som efter
liknar en skadad kärlvägg, och när vi leder 
ett blodprov över får vi en bild av hur aktiva 
just den personens blodplättar är, hur de 
 fäster sig på ytan, säger Sofia Ramström.

hon FascIneraDes av blodplättarna redan 
som färsk doktorand. Avhandlingen var en 
djupdykning i deras roll vid koagulation. 
Det ledde så småningom till ett jobb som 
»senior platelet biochemist« vid det anrika 
Royal College of Surgeons i Dublin, där ki
rurger utbildades under Napoleonkrigen för 
200 år sedan.

Sofia Ramström drog dit med hela famil
jen och upptäckte en underbar stad och ett 
generöst och frikostigt folk. Många skänker 
pengar till olika ändamål, ungefär som 
LiU:s alumner!

Hösten 2012 kunde hon själv lyfta ett 
bidrag ur fonden som står öppen för små 
och stora bidrag från tidigare studenter vid 
LiU. Samtidigt fick fysikern Edwin Jager 
bidrag till ett projekt om transplantation av 
stamceller.

– LiU Fund of U är en kul idé och det vi 
gör ligger nog nära många människor. Alla 
känner någon som drabbats av hjärtinfarkt, 
säger Sofia Ramström. 

text åke hjeLm
foto peter karLsson

Blodplätten är en mycket liten cellflaga som 
flyter fritt längs  väggarna i våra blodkärl 

med uppgift att laga hål och skador. Men 
ibland går det inte som det var tänkt ...

Vill undvika både  
propp & blödning
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• När blodplättarna, även kallade trombocyter, upp-
täcktes betraktades de som ett slags damm i blodet 
och vad de hade för uppgift visste man inte.

• Så småningom kunde forskare visa att de är 
avknoppade fragment från benmärgens megakaryo-
cyter, stora moderceller med många kärnor. De har 
inte själva någon cellkärna men är packade med 
andra nyttigheter.

• I en mikroliter blod finns 125 000–400 000 
 blodplättar med en livslängd på omkring en vecka.

• När de hittar ett sår sätter de sig på kärlväggen, 
plattar ut sig och skickar ut armar likt en bläckfisk.  
På sin yta binder de in koagulationsfaktorer som 
hjälper till att bilda ett fibrin-nätverk. Detta armerar 
blodkoaglet så att blödningen kan stoppas. De 
signalerar även till vita blodkroppar, som angriper 
bakterier, och till fibroblaster, celler som bildar ny 
bindväv för att slutligt läka skadan.



Posttidning B
LiU magasin
Kommunikationsavdelningen
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Det är inte så lätt alla gånger. Att komma till en ny plats, rota sig och 
försöka att göra sig förstådd. Nu söker vi dig som vill dela med dig av din 
historia om hur det är att fl ytta, eller fl ytta tillbaka, till Östergötland.

Du som redan kan snacket får gärna hjälpa oss att fylla på vår 
digitala ordlista med sköna östgötska uttryck.

Välkommen till www.eastsweden.se/glosoppa.
LINKÖPING

NORRKÖPING

Varje år hittar närmare 1 500 nyinfl yttade personer nya jobb, 
vänner, grannar och favoritfi k här hos oss i Östergötland. 
Här fi nns livet som du vill ha det. Helt enkelt.

Östgötsk språkskola #1521:

Va gloru på, 
haru käka 
glosoppa elle?


