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Då jag ögnar igenom innehållet i kom
mande LiU magasin är det några  

saker jag som jag ser upprepade goda  
exempel på, nämligen »internationella  
LiU«. Det handlar om framgångsrik  

forskning som skapar »genombrott« 
och gör »nytta«. 

TA TILL EXEMPEL FORSKNINGEN kring organiska solceller – där 
LiUforskare inom biomolekylär och organisk elektronik 
som länge legat i forskningsfronten tillsammans med 
forskarkollegor inom ytors fysik och kemi samt komplexa 
material och system. Till framgångarna bidrar även mycket 
kompetenta LiUdoktorander, flera av dem kommer från 
utländska universitet, och internationella samarbets
grupper i Kina, Tyskland och USA. Och det finns flera 
forskningsresultat som kan leda till genombrott när det 
gäller att finna bästa möjliga miljövänliga tekniska lös
ningar på världens energiutmaningar. Fönster med tryckta 
organiska solceller som ger både solskydd och genererar  
el är en verklighet som snart kan bli till stor nytta – runt  
om i världen. 

INTERNATIONELLT RELEVANTA FRÅGOR är högst aktuella också för 
de två som utsetts till »Årets alumn«. Båda drivs av glädjen 
och tillfredsställelsen att göra nytta. Den ena, Suad Ali, har 
studerat statsvetenskap vid LiU och är expert på Sveriges 
flyktingkvot vid Migrationsverket. Hon har som 26åring, 
genom stort engagemang och idogt arbete, redan hunnit 
göra utmärkta insatser när det gäller de många gånger 
svårlösta frågorna kring världens flyktingar. 

DEN ANDRE SOM UTNÄMNTS till årets alumn är den tvärveten
skaplige Thomas Lunner som pluggade till civilingenjör i 
teknisk fysik och elektrofysik vid LiU. Han var med om att 
lägga grunden till världens första digitala hörapparat som 
inneburit högre livskvalitet för miljontals människor. I dag 
är han chef för en stor internationell forskargrupp på ett 
danskt hörselteknikföretag. Där arbetar man med att få 
fram teknik där ögon och hjärna kan styra ljudet för att 
hjälpa den hörselskadade. Detta arbete kombinerar han 
med en professorstjänst i kognitiv hörselvetenskap vid LiU. 

SÅ TILL SIST: jag berättar ofta att studenterna från LiU för när
varande är snabbast i landet när det gäller att få jobb efter 
avslutad examen. Att karriärvägen kan gå åt oväntat håll  
visar artikeln om civilekonomerna som gör succé i Bollywood!

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se
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När hjärnan spjärnar emot
Varför är det så svårt 

med förändringar i  
arbetslivet? Svaret är 
ofta att våra hjärnor 

spjärnar emot. De är helt 
enkelt inte särskilt väl  

anpassade efter vår moderna tillvaro.
Människans hjärna är i stort sett likadan 

som för 40000 år sedan. Den är stöpt efter ett 
liv på savannen där det var en överlevnads
strategi att överskatta hot och underskatta 
möjligheter. Även idag präglar det mycket 
av vårt tänkande och agerande. 

För att lyckas med förändring krävs där
för tydlighet om vart vi är på väg. Vi behöver 
även bryta ner långsiktiga mål i konkreta 
delmål som vi kan checka av efter hand. 
Våra hjärnor älskar »belöningsduschar«! 

I sin nya bok »Våga leda med hjärnan« 
visar ledarskapsexperten och LiUalumnen 
Malin Trossing vad de senaste årens land
vinningar inom hjärnforskning betyder för 
synen på ledarskap. Hon bjuder på många 
tankeställare och ahaupplevelser – både 
för chefer och människor i allmänhet. 

Som mångårig chef med intresse för 
hjärnforskning var det spännande att  
intervjua henne för detta nummer av LiU 
magasin. Läs intervjun – och gärna boken.

I  DETTA NUMMER berättar vi också om årets 
alumner – Suad Ali och Thomas Lunner. 
Suad Ali är kvotexpert på Migrationsverket 

och arbetar för att göra skillnad för  
världens flyktingar. Thomas Lunner låg 
bakom världens första digitala hörapparat 
och fortsätter att arbeta för att underlätta 
för människor som hör dåligt.

Vad mer kan vi att bjuda på? Jo, en  
intervju med en världsmästare i oriente
ring. I augusti tog LiUstudenten Jerker 
Lysell hem guldet på sprintdistansen och 
fick därmed utdelning på många års trä
ning. Han ingår i en grupp av orienterare 
och löpare kallad LiU Elitidrott som ger 
möjlighet att kombinera en elitsatsning 
med akademiska studier. 

För en annan typ av tävlande står stu
denterna i föreningen Formula Student. 
Här handlar det om att bygga en racerbil 
som klarar sig i konkurrensen vid en årlig 
internationell studenttävling på brittiska 
Silverstonebanan. Studenterna lär sig 
massor om teamarbete, men också om 
hur sårbar tekniken kan vara.

TILL DETTA KOMMER även ett antal forsknings
reportage. Och missa inte berättelsen om 
de tidigare LiUstudenterna som gör succé 
med filmklipp från Indien! 

Trevlig läsning!
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och verkar i idag.
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»En vanlig   
 statstjänsteman«
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Varje år utses en kvinnlig och 
manlig tidigare student till årets 
alumn vid Linköpings universitet. 
Den ena av årets pristagare är 
Suad Ali, som arbetar för att göra 
skillnad för världens flyktingar.

TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA
FOTO VIBEKE MATHIESEN

SUAD ALI  •  ÅRETS ALUMN

A ntalet människor på flykt 
i världen har aldrig varit 
så stort som nu och fler än 
någonsin har sökt skydd i 
Sverige. I detta läge har 
Suad Ali, expert på Sveriges 

flyktingkvot, enträget arbetat vidare för 
världens flyktingar. För sitt engagemang 
utses hon till årets alumn vid Linköpings 
universitet.

– Titta på Malala och vad hon har ut
rättat. Hon visar att ålder inte betyder ett 
dugg, säger Suad Ali och går med raska 
steg genom Linköpings universitets cam
pus. Det är en för årstiden ljus fredags
kväll i september och hennes enda lediga 
tid den här veckan. 

– 90talister får hela tiden höra att det 
är en generationsgrej att vi tar humanitärt 
ansvar. Som att det därför är mindre  
viktigt. Men, det behövs ju, säger hon 

och sicksackar vägen fram. De hemåtvän
dande studenterna cyklar vilt runt henne. 

Suad Ali har precis avslutat ett 
sommar vikariat vid UD, där hon bland 
annat arbetat med förberedelserna av 
FN:s toppmöte om flyktingar och mig
ranter. Sedan en och en halv vecka är hon 
tillbaka på sitt jobb på Migrationsverket.

HON DRAR UPP EN DÖRR och går in i lokalerna 
där hon fyra år tidigare studerade stats
vetenskap. »Embassaden«, står det på en 
skylt på väggen. Ändra första bokstaven 
till ett A och det är en möjlig framtida  
arbetsplats för Suad Ali. Eller FNhög
kvarteret i New York. 

– Det viktiga är att jag är där jag gör 
mest skillnad, var det är vet jag inte ännu 
och det behöver jag inte heller bestämma 
just nu, säger Suad Ali.

Hon har tiden för sig, det har hon rätt i. 



Flyktinglägret Dadaab i Kenya. Det hade kunnat vara Suad Alis hem.
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Som 26åring har hon hunnit vara Migra
tionsverkets delegationsledare för förbe
redande insatser för 200 flyktingar i  
världens största flyktingläger, krönikör  
i tidningen Chef och bli utsedd till en  
supertalang av Veckans Affärer. Hon har 
dessutom ingått i, nu avgående, general
direktören Anders Danielssons stab på 
Migrationsverket. 

Tidigare i veckan gav regeringen  
beskedet att antalet kvotflyktingar ska 
höjas från 1 900 personer till 5 000  
personer fram till 2018. Genom att öka 
kvoten kan fler människor på ett säkert 
sätt ta sig till Europa. 

– Jag ser direkt vilken skillnad kvot
arbetet gör. När man är i ett flyktingläger 
är det tydligt hur olika beslut slår mot 

människorna där. Att se flyktingarnas 
vardag gör att jag får ökad förståelse för 
mitt uppdrag. 

Det är också på det personliga planet 
som Suad Ali har fått reflektera över vad 
flyktingskap innebär. Familjen lämnade 
inbördeskrigets Somalia när hon var 1,5 
år och flyktinglägret Dadaab, i Kenya, var 
ett möjligt hem i väntan på att konflikten 
skulle ta slut. 

– När jag var i Dadaab förra året träf
fade jag människor i min ålder. Deras  
liv kunde varit mitt. 

Istället hamnade familjen i Sverige och 
när Suad Ali många år senare besöker flyk
tinglägret är hon en välutbildad trespråkig 
expert anställd vid ett svenskt statligt verk, 
med kurser i fältsäkerhet i bagaget. 

Kunskaper som kom till nytta när en 
terrorattack inträffade i lägret. 

– Om jag var rädd? Nej, jag var försiktig 
och säkerhetsmedveten. Där och då var 
mitt fokus på att ta hem mitt team. Jag  
är en vanlig statstjänsteman som gör sitt 
jobb. Men det är tragiskt för de vars liv 
detta är, säger hon och puttar guldbågarna 
lite högre upp på näsan.

TROTS EN DEL RESANDE – mellan hemmet i 
Linköping och Migrationsverkets kontor  
i Norrköping, flyktingläger i Dadaab och 
UNHCR:s högkvarter i Genève – är det 
»på fältet« hon trivs bäst. När hon får 
möta människorna bakom siffrorna och 
se deras liv känner hon att hennes arbete 
gör nytta.



Suad Ali

Ålder: 26 år

Yrke: Expert på Sveriges flyktingkvot, krönikör för Chef och föreläsare om ungt 
ledarskap.

Familj: Föräldrar och tio syskon. »Jag är näst äldst, det har nog bidragit till mina 
ledaregenskaper«.

Bor: Tillsammans med familjen i två lägenheter i Linköping.

Motto: »Gör först, tänk sedan«. Det var en god vän som sa och jag tycker det är bra.

Förebilder: Malala Yousafzai, Anders Kompass och Jan Eliasson. »Jag träffade Jan 
Eliasson när jag gick på gymnasiet och var aktiv i Operation Dagsverke. Han var en 
av talarna på en konferens. Jag visste inte vem han var då men han har på senare 
år blivit en förebild«.

Fritid: Skriva, träna, träffa vänner.
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– Kanske mer nytta än på ett FN 
kontor i New York.

Det humanitära intresset kommer  
hemifrån. Föräldrarna, som själva varit 
engagerade, har alltid uppmuntrat dis
kussioner om världens tillstånd. De har 
också låtit henne veta vad hon är kapabel 
till »jaha, vill du skriva en bok, skriv ett 
bibliotek!«. Men även erfarenheter från 
skolåren gjorde att hennes sociala intresse 
vaknade tidigt. 

Suad Ali kom till Sverige som treåring. 
Trots sin uppväxt i Sverige placerades hon 
av skolan i svenska 2.

– I skolan trodde man att »one size fits 
all«. Alla invandrare sattes där, oavsett 
kunskaper. Inte förrän i högstadiet fick 
jag göra ett språktest – då blev jag fri.

Skolan lärde henne att hon var annor
lunda, därför skulle hon få det svårare  
än alla andra. 

– Det där var något jag utgick ifrån  
ganska länge, att allting skulle vara svårare 
för mig. 

Skolans pådyvlade utanförskap har hon 
skakat av sig. Idag är hon glad över att 
hon kan vara det hon själv saknade under 
skolåren – en förebild. 

– Jag satt på Linköpings resecentrum 
och jobbade för ett tag sedan. Då kom en 
tjej fram till mig och sa att jag var anled
ningen till att hon läste statsvetenskap. 
Sådant är kul, att kunna få någon annan 
att drömma. 

Inte dåligt för en vanlig statstjänsteman. 



I början av 1990-talet var Thomas Lunner med och la grunden till världens första 
digitala hörapparat. Sedan dess har det bara rullat på – bokstavligen. Flera av hans 

bästa forskaridéer har kommit när han cyklar. Nu blir han årets alumn.

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO ANNA NILSEN

FÖRST I VÄRLDEN 
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H an har en fin väg till  
jobbet, Thomas Lunner. 
En färjetur över sundet 
och dryga tre mil längs 
havet. På cykel. Varje 
dag, sommar som vinter.

– Cyklandet ger mig 
en kreativ vila, säger han.

Timmarna på cykeln ger honom tiden 
till reflektion i en annars hektisk tillvaro.

– Det är ingen slump att några av mina 
bästa forskaridéer kläckts där på cykeln.

Precis som att en och annan suverän 
idé också växt fram under bilresorna  
mellan familjens hem i Helsingborg och 
Linköpings universitet.

Thomas Lunner var bara 25 år när han 
gjorde ett genombrott inom hörselforsk
ningen med ett examensjobb i digital  
signalbehandling. Arbetet kom sedan  
att ligga till grund för utvecklandet av  
världens första digitala hörapparat.  
Ett tekniksprång som innebar en stor  
förbättring för världens miljontals hörsel
skadade människor med mer individ
anpassade hörapparater och bättre ljud.

ALLT BÖRJADE PÅ HÖGSTADIET hemma i Avesta 
i Dalarna. I klassen fanns en tjej med  
allvarliga hörselproblem. Thomas Lunner 
var redan då intresserad av både teknik 
och medicin.

– Jag blev jättefascinerad, tänk om  
det skulle gå att utveckla en teknik som 
kunde förstärka de ljud hon ville höra  
och sortera bort andra.

Intresset förde honom så småningom 
till civilingenjörsstudier inom teknisk  
fysik och elektroteknik på Linköpings 
universitet. Och det var där, i Bhuset,  
under mörka tysta kvällar som han och 
studentkompisen Johan Hellgren med 
hjälp av algoritmer och matematik
program la grunden till det som 1995 kom 
att bli den första digitala hörapparaten.  
Idéerna utvecklades vidare tillsammans 
med LiUprofessorn Stig Arlinger och det 
danska företaget Oticon, som arbetar 
med hörselteknik.

– Vi insåg tidigt att det var världens 
grej. Att det här var en världsuppfinning.

Sedan dess har Thomas Lunners forsk
ning inom området hörsel och hörappa
rater fortsatt och han är flerfaldigt pris
belönad för sina insatser. Idag är han chef 
för en stor forskargrupp på Oticon. Han 
har sin arbetsplats på företagets forsk
ningsavdelning Eriksholm någon mil 
utan för Helsingör och kombinerar arbetet 
där med en professorstjänst på deltid i 
kognitiv hörselvetenskap på Linköpings 
universitet. Den tjänsten är kopplad till 
Linnécentrum HEAD, ett fler vetenskapligt 
forskarcentrum inom området hörsel

nedsättning och dövhet som Thomas  
Lunner var med och startade. 

Kombinationen med en fot i närings
livet och den andra i akademin är  
perfekt, tycker han. Högkvalitativ forsk
ning kan direkt omsättas i utvecklingen 
av hörapparater.

– Vi har kontakt med de bästa forskarna 
i världen inom området. Många vill sam
arbeta med oss eftersom det ger resultat.

På Oticon har han hand om ett tiotal 
doktorander och postdoktorer från  
olika hörn av världen, alltifrån Holland, 
Frankrike och Danmark till Bangladesh 
och Kina.

Styrning av ljudet blir en del av framtidens hörapparater. Men ännu återstår mycket utveckling.
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– De är en väsentlig del av utvecklingen 
och driver arbetet framåt. Jag håller i  
20 projekt, det blir många möten världen 
över för att hålla fart på dem. Jag ser mig 
som en cirkusartist, en sån där som har en 
massa tallrikar i snurr på en pinne, samti
digt. De snurrar på fram till en viss gräns, 
och då måste jag gå in och stötta upp så 
att snurret kan fortsätta.

HÖRSEL ÄR IDAG ETT STARKT forskningsområde. 
Med en åldrande befolkning ökar antalet 
människor i världen som hör dåligt.  
Hörselskador är dessutom en riskfaktor 
för demens eftersom många som hör illa 
blir socialt isolerade och hjärnan därmed  
stimuleras mindre.

– Bortåt en miljon i Sverige hör så pass 
dåligt så att de skulle behöva en hörapparat, 
men det är bara 300 000 som har en.

»Vi insåg tidigt 
att det här var 
världens grej«

På Oticon har Thomas Lunner hand om ett 
tiotal doktorander och postdoktorer från olika 
hörn av världen.
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De övriga 700 000 – ja, de drar sig för 
att ta steget. Här handlar det ofta om ett 
stigma, en ovilja att inse att hörseln är  
allvarligt skadad, menar Thomas Lunner.

– Det har med självbild att göra. Att  
acceptera en kronisk sjukdom och fatta 
ett beslut om att man behöver hjälpmedel. 

Därför samarbetar han också med psy
kologiforskare på Linköpings universitet 
där bland annat internetbehandling av 
hörselskadade via kognitiv beteendeterapi, 
KBT, ingår.

IDAG LIGGER THOMAS LUNNERS fokus i skär
ningspunkten mellan hörselteknik och 
kognitiva funktioner. Dagens hörappa
rater anpassas alltmer efter 
en persons kognitiva för
mågor. Hörselskadade 
behöver anstränga 

sitt arbetsminne mycket mer än de med 
normal hörsel,till exempel i miljöer med 
mycket folk och brus. Det innebär att de 
ofta blir trötta och får ett sämre minne 
på grund av ansträngningen.

– Kopplingen mellan hjärnan och  
hörseln är högaktuell i forskningen, det  
är väldigt hett.

Inom tio år kommer tekniken att ha  
utvecklats i ännu ett tekniksprång, spår 
Thomas Lunner. Via tester i Eriksholms 
labbmiljöer prövar forskarna nu att få 
fram teknik där ögon och hjärna kan  
styra ljuden i en riktning som hjälper den 
hörsel skadade. Det sker med hjälp av 

elektroder kopplade till hör
apparaten. Om en hörsel

skadad till exempel vill lyssna 
på en person som sitter 

till vänster vid ett  

fikabord ska det via ögonrörelser gå att 
styra ljudet så att den personens röst blir  
tyd ligare än bruset runt omkring.

– Styrning av ljudet blir en del av fram
tidens hörapparat och det är en otroligt 
spännande utveckling. Men vi har långt 
kvar till det perfekta. Hörapparater ger 
inte tillbaks normal hörsel, men kompen
serar. Jag vill vidare tills vi får fram ännu 
bättre teknik.

Vad är det då som ligger till grund  
för Thomas Lunners fascination för just 
hörselområdet?

Han stannar upp ett ögonblick i tanken, 
återkommer till tjejen på högstadiet.

– Det var hon, faktiskt. Intresset väcktes 
där. Det känns som att jag har en mission. 
Jag vill hjälpa de som hör dåligt, för att 
jag kan. Göra mig själv nyttig. Det gör 
mig helt enkelt – glad.

Hörselforskningen är het. Bortåt en miljon svenskar skulle behöva en hörapparat.
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I toppskiktet  
bland unga universitet

Genusprofessor 
hedras

Årets fysioterapeut

Linköpings universitet har klättrat till 
plats 21 bland unga universitet i världen 
på en rankning av brittiska QS World 
University Rankings.

Nina Lykke, professor emerita vid Tema  
Genus, har blivit hedersdoktor vid  
Karlstads universitet.

Noterat

De listar universitet i världen som är yngre 
än 50 år. De sex första platserna innehas 
av asiatiska lärosäten, med Nanyang 
Technological University i topp.

Det har gått snabbt uppåt för LiU som 
så sent som för fyra år sedan gjorde entré 
på topp50listan i världen.

Bland de unga universiteten i Europa 

tar Linköpings universitet en sjunde plats.
QSrankningen baseras på indikatorer 

som lärosätets status, lärartäthet, cite
ringar av forskare samt grad av interna
tionalisering. I år har Linköpings univer
sitet bland annat gått framåt när det 
gäller lärartäthet och andelen lärare/ 
forskare med utländsk bakgrund.

Den fullständiga listan – oavsett läro
sätets ålder – domineras av amerikanska 
och brittiska universitet. Här ligger  
Linköpings universitet på plats 282.

Maria Landén Ludvigsson, medicine  
doktor i fysioterapi vid Linköpings  
universitet, har fått pris som Årets fysio
terapeut 2016. Hon fick utmärkelsen för 
att hon utmanat strukturer och visat hur 
fysio terapeuters kompetens kan användas 
för att öka patientnöjdheten och  
resurseffektiviteten inom primärvården.

Hon disputerade i maj på en avhand
ling om nackträning vid kroniska 
whiplash relaterade besvär.

I motiveringen pekar man fram hennes 
banbrytande insatser för att etablera in
ternationell feministisk forskning i Sverige. 
Hon har även spelat en viktig roll i att dra 
igång det gemensamma excellens centrat 
»GEXcel International Collegium for  
Advanced Transdisciplinary Gender  
Studies« där Linköpings universitet, 
Karlstads universitet och Örebro univer
sitet ingår samt för att etablera en tvär
vetenskaplig internationell forskarskola 
inom genusvetenskap.

Nina Lykke var med och startade Tema 
Genus vid Linköpings universitet 1999. 
Idag är det en internationell genus
forskarmiljö med fyra professurer. Den 
23–25 november är Tema Genus, tillsam
mans med Nationella sekretariatet för 
genusforskning, arrangör för Sveriges 
största genusforskningskonferens, g16.
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NOTERAT •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Tio år med GDK

Underlättar 
väg till arbete 

LiU-alumn rektor i Kina

I mitten av oktober firade kandidatpro-
grammet Grafisk design och kommunika-
tion, GDK, tio-årsjubileum. På programmet 
fanns bland annat föreläsningar av 
alumner om livet efter examen och en 
sittning med ett hundratal studenter,  
ett femtiotal alumner och några lärare.

I vår får GDK sin åttonde avgångsklass 
och studenterna kommer vara de första 
att ha chans till att direkt efter sin examen 
påbörja den nya masterutbildningen som 
startar hösten 2017. Det är en tvåårig på
byggnadsutbildning. Det befintliga 
kandidat programmet kommer samtidigt 
uppdateras.

– Programmets tre profiler kreation, 
management och produktion ska göras 

tydligare. Utbildningen kommer också 
innefatta mer om nya medieformer,  
arbetsroller och arbetsprocesser, säger 
Tommie Nyström, programansvarig.

I samband med jubileumssittningen 
tog Tommie Nyström upp förra årets 
Guldäggsgala, en gala för verksamma 
inom kommunikationsbranschen.

– Galan är en av de mest minnesvärda 
sakerna som jag varit med om under  
de här tio åren. Jag var på plats och fick 
se tio stycken GDKalumner ta emot 
guld och silverägg. Två stycken fick  
också kycklingstipendiet, ett stipendium 
som uppmuntrar nya, begåvade kreatörer.  
Då kände jag en oerhört stor stolthet 
över programmet och er studenter,  
avslutade han.

Zhong Zhihua har utsetts till rektor för 
Tongji University i Shanghai, som under 
flera decennier rankats som ett av landets 
ledande inom teknikvetenskaperna. 

Tongji University är ett av Linköpings 
universitets partneruniversitet. Här finns 
drygt 21000 studenter på kandidatnivå 
och 17000 studenter på masternivå.

Zhong Zhihua är alumn från Linköpings 
universitet, där han disputerade i hållfast
hetslära 1988 och därefter arbetade som 
lärare och forskare. 1995 återvände han 
till Kina och Hunanuniversitetet. 2005
11 var han rektor för detta universitet. 
Zhong Zhihua är medlem i den kinesiska 
ingenjörsvetenskapsakademien.

Linköpings universitet har fått i uppdrag av 
regeringen att starta en kompletterande 
utbildning till biomedicinsk analytiker för 
personer med utländsk examen. 

Det är ett led i arbetet med att under  
lätta för personer med utländsk utbild
ning att komma in på den svenska  
arbetsmarknaden. 

Totalt är det 19 universitet och högskolor 
som ska starta kompletterande utbild
ningar till apotekare, arkitekt, barnmor
ska, biomedicinsk analytiker, ekonom,  
fysioterapeut, ingenjör, psykolog, sjuk 
sköterska, socionom och systemvetare.
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Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Formula Student – projektet 
där studenter bygger racerbilar – ger bra träning i teamarbete, men också 
insikter om skakigheten vid teknikutveckling. 

INGENJÖRSDRÖ   MMAR FÅR FART
TEXT GUNILLA PRAVITZ FOTO GUNILLA PRAVITZ & PRIVAT

D
et är början av juli och  
är allt klart för avfärd.

I ett år har 40talet 
studenter i föreningen 
LiU Formula Student 
jobbat med att utveckla, 
konstruera och bygga 

årets racerbil.
Det ligger till och med lite hopp om  

rekordplacering i luften i verkstan i  
Ahuset på Campus Valla. 

Bara ett bromstest kvar.
Det görs dagen innan 16bilen ska iväg 

till anrika motorstadion Silverstone i Eng
land, där den ska möta konkurrenter från 
hela världen i tävlingen Formula Student.

Det är då de Aformade kolfiberarmarna 
som håller upp framhjulen kraschar.

– Vi hade en natt på oss att bygga om 
framvagnen, säger Vincent Liljeholm som 
i somras ännu var vice ordförande i före

ningen och en av fyra studenter som hade 
uppdraget att köra genom Europa, två 
med 16bilen på släp och två i en följebil.

Mycket till sömn blir det just inte. 
Men framvagnen blir förstås ombyggd 

och klar i tid, vad annat.

16-BILEN ÄR DEN ANDRA racerbil Vincent  
Liljeholm varit med om att bygga. När 
den tredje rullar iväg i juli nästa år har 
han förhoppningsvis sin examen som  
civilingenjör i maskinteknik klar. 

Nu sitter han i LiU Formula Students 
tillhåll i Ahuset för att förklara vitsen 
med att ägna större delen av fritiden åt 
att bygga racerbilar.
Det låter inte så värst samhällsnyttigt? 

Vincent Liljeholm plirar mot Casper 
Christiansen som sitter bredvid. Casper 
Christiansen började på Mlinjen  
förra hösten, gick omedelbart med i  

LiU Formula Student och kan efter som
marens tävlingar titulera sig racerförare.  
I år har han uppdrag som chefsingenjör 
för 17bilen. Han protesterar:

– Motorsport är teknikdrivande inom 
fordonsutvecklingen. En racerbil är  
multidisciplinär och jobbet innefattar 
allt: strömningslära, termodynamik,  
mekanik, hållfasthet, styrelektronik … 
den kunskap det ger oss kan vi använda  
i vilken riktning som helst.

– Så råkar det vara kul att bygga bilar 
också, det gör inte saken sämre, säger 
Vincent Liljeholm och skrattar.

TÄVLINGEN FORMULA STUDENT startades av 
Imec, Institution of Mechanical Engineers, 
och engagerar idag sådär 15 000 studenter 
i 47 länder. Tanken är att få studenterna 
att träna teamwork, designa saker och  
få förverkliga sina konstruktioner redan 
under studietiden. 

Föreningen på Linköpings universitet, 
LiU Formula Student, hade i våras ett  
60tal medlemmar från olika teknik
utbildningar och årskurser.   

– Nu till hösten har vi fått med 

STUDENT  •  LIU FORMULA STUDENT

LiU-gänget gör entré på Silverstone. Dags för start.
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INGENJÖRSDRÖ   MMAR FÅR FART
Norrköpings studenter som läser kommu
nikation och design också, säger Vincent 
Liljeholm.

Det behövs bredd på kompetensen, det 
är inget litet projekt som föreningen drar.

Att bara bygga en bil som accelererar som 
blixten duger inte för att ta hem tävlingen.

Lagen ska lämna in rapporter, redogöra 
för design och konstruktion, beskriva för
utsättningar och motivera val, visa ekonomi 
och göra en säljpitch. På hemmaplan  
gäller det att fixa hemsida, jaga sponsorer 
och få ekonomin att gå ihop.

– Det som ger allra mest är nog erfaren
heterna vi får av att driva ett så stort  
projekt, från start till mål. Vi jobbar  
visserligen i projekt under utbildningen, 
men de är liksom inte i samma skala,  
säger Vincent Liljeholm.

– Här är vi typ 40 man som ska hålla 
ihop hela vägen. Läser man om ritteknik 
eller tolerans kan det bli lite diffust och 
under studierna kommer vi sällan längre 
än till simuleringar. Nu ska det hela fak
tiskt resultera i en körbar bil, säger 
Casper Christiansen.

Och helst lite bättre än föregående år.

NÅGRA TUSEN TIMMAR i verkstan ger också en 
obetalbar erfarenhet, en kunskap som  
går från huvud till hand. Maskinvana  
och materialkännedom.

– Vi tillverkar så mycket vi kan själva 
här i verkstan och återanvänder allt som 
går från tidigare modeller. Men vi kan 
inte alla maskiner och en hel del måste 
göras med mikrometerprecision. Vi har 
stor hjälp av verkstadsteknikerna på  
Linköpings universitet, Per Johansson, 
Peter Karlsson och Thomas Larsson. 

Föreningen har över huvud taget ett 
gott stöd, från industri, från Linköpings 
universitet, från andra studentlag. En 
»Faculty Advisor« gör regelbundna av
stämningar. Professorer och doktorander 
brukar involveras och olika kandidat
projekt bidrar med delar till bilen.

– Vi får ge oss in i den praktiska 
ingenjörs konsten. Vi får helt andra verktyg. 
Bland det bästa är företagskontakterna, vi 
har ett helt industrikomplex vi kan vända 
oss till med våra frågor, säger Casper 
Christiansen.

Bra kontakter för framtiden, alltså, och 
en bra merit på CVet.

DET BLEV INGEN SEGER på Silverstone för LiU 
Formula Student 2016.

Ett sketet relä fick huvudsäkringen  
att utlösas lagom till finalheatet. Där rök  
förhoppningarna.

– Men vi förbättrade våra tider i de 
första fyra loppen, klarade redovisning
arna bra och plockade poäng på varje val 
vi gjort. Nästa år blir riktigt spännande, 
då kommer vi att pröva en ny, lättare motor, 
säger Casper Christiansen ingenjörs
optimistiskt. 

– Och det händer alltid grejer, hela ti
den och in i det sista. Det får man räkna 
med. På Silverstone är det en fantastisk 
sammanhållning så fort bilarna rullar in  
i garagen. Det flyger reservdelar mellan 
lagen. Det är först på banan som vi blir 
konkurrenter på allvar, säger Vincent  
Liljeholm.

För en tävlingsskalle kan det förstås 
vara lite surt med ett motorhaveri just i 
finalen. Men för en ingenjörsstudent kan 
perspektivet snabbt vändas.

– Jamen, vadå. Man får väl snarare 
 se det som en kontinuerlig kvalitets
utveckling.

LIU FORMULA STUDENT  •  STUDENT 

Dags för start. Vincent Liljeholm och Casper Christiansen. Ett trasigt relä satte stopp på bilen inför finalen.
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STUDENT  •  LIU ELITIDROTT

TEXT LENNART FALKLÖF FOTO PETER HOLGERSSON

Efter ett i det närmaste perfekt lopp kun
de han kliva allra högst upp på prispallen 
på sprintdistansen vid VMtävlingarna i 
orientering i Strömstad. 

– Det var en skön känsla. Det har  
varit mitt mål i sjutton år. Men efteråt 
kändes det mest som en sorts lättnad.

Jerker Lysell är hälsing och flyttade till 
Norrköping för att få ett miljöbyte och 
bättre träningsmöjligheter. På köpet  
håller han på att skaffa sig en akademisk 
utbildning. Han läser till byggnadsingenjör 
på Linköpings universitet.

– Men jag skyndar långsamt. Läser på 
högst halvfart, så det tar nog 7–8 år att bli 
klar, säger han med ett skratt.

Det är orienteringen som är och under 
lång tid har varit hans fokus. Han tränar 
ofta ett par pass om dagen.

– Men det är inte mängden som är  
avgörande, utan kvalitén, betonar  
Jerker Lysell.

Han trivs med träningsmiljön i LiU 
Elitidrott (se artikel intill).

– Det är bra att ingå i en större trupp 
som tränar seriöst. Vi sparrar varandra 
bra, inte minst Emil Svensk och jag som 
båda är med i landslaget.

GENOM ÅREN HAR JERKER LYSELL haft flera 
framgångar i världscupen och i inter
nationella mästerskap. Ifjol tog han en 
bronsmedalj på sprintdistansen vid  
VMi Skottland. Guldet i Strömstad blev 
pricken över iet.

– Allt måste stämma i sprint – det 

handlar om sekunder. Det gäller att hålla 
ihop och göra det perfekta loppet. Det är 
så mycket mentalt, säger Jerker Lysell.

Och han lyckades! Känslan var stark 
när han passerade mållinjen i Strömstad.

– Så skönt när all träning gett  
utdelning! Det här är ett fint minne.

Samtidigt pekar han på att vägen till 
målet varit väl så intressant. Han trivs 
med att vara ute och träna. Och han har 
inga planer på att lägga skorna på hyllan.

– Nej, nu vill jag bli ännu bättre.  
Bredda mig och utvecklas ytterligare  
på medel och långdistans. Det finns  
mycket kvar. Jag håller nog i tio år till  
på elitnivå, säger Jerker Lysell.

HAN NÅDDE SITT MÅL
I slutet av augusti nådde LiU- 
studenten Jerker Lysell sitt mål  
– bäst i världen.
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LIU ELITIDROTT  •  STUDENT  

»Bästa orienteringsmiljön i Sverige«

– Idag är vi Sveriges bästa orienterings
miljö på herrsidan, säger Krister Hultberg, 
som håller ihop verksamheten inom  
LiU Elitidrott.

Det låter sig sägas med inte bara en 
världsmästare i gruppen (se artikel intill), 
utan många av landets mest lovande 
orienterare. Flera har landslagsmeriter 
och har nått stora framgångar både natio
nellt och internationellt. Här finns även 
starka medel och långdistanslöpare, av 
vilka tre exempelvis representerade  
Sverige i den senaste Finnkampen. 

– Och vi är inte bara starka på herr
sidan. I år har vi bland annat fått in  
orienterarna Tilda Johansson och Pim 
Hedberg, som är Sverigeetta och tvåa i 
D20klassen, berättar Krister Hultberg.

LIU ELITIDROTT HAR FUNNITS i tio år. Idag består 
elitgruppen av 36 orienterare och löpare, 

ungefär lika många kvinnor som män.
– Vi har också ett nära samarbete med 

studentföreningarna LiTHe Vilse och 
LiTHe Syra i Linköping och med olika 
idrottsklubbar i Norrköpingstrakten,  
vilket gör att det är fler som berörs av 
verksamheten, berättar Krister Hultberg.

Det är tätt med träningspass både i  
Norrköping och Linköping. Det ska vara 
enkelt att skifta mellan studier och träning.

Deltagarna i LiU Elitidrott studerar  
på olika utbildningar. Exempelvis läser 
landslagsorienterarna Jerker Lysell och 
Erik Svensk till byggingenjörer, medan 
landslagslöparna Staffan Ek och Anton 
Danielsson går läkarutbildning och  
Andreas Åhwall ska bli civilingenjör  
i industriell ekonomi. 

– Många börjar med studier på  
helfart, men går sedan över till deltid.  
Det blir förstås en del pusslande. De  
kan exempelvis behöva flytta en tenta på 
grund av krock med en stor tävling eller 
ett träningsläger. Eller göra praktik i  
närområdet för att inte tappa tränings
tillfällen, berättar Krister Hultberg.

DE FÅR HJÄLP VID SKADOR och rabatt på viss 
friskvård. Sjukgymnaster eller naprapater 
tas med jämna mellanrum in för att  
ge tips och råd om hur man håller  
kroppen i form.

Fyra studentkorridorer i Linköping  
är reserverade för LiU Elitidrott. 

– Så sommartid är jag bostadsförmedlare, 
säger Krister Hultberg med ett skratt.

I tränarstaben har han sällskap av  
Michael Wehlin, Fredrik Johansson,  
Per Carlborg och Johan Persson, som  
tillsammans ser till att det blir ett  
allsidigt upplägg med både fysträning  
och orienteringsteknik. 

LiU Elitidrott har genom åren visat sig 
vara ett framgångsrecept. Man kan ståta 
med två världsmästare (förutom Jerker 
Lysell även Linnea Gustafsson i sprint 
2011) och massor orienterare och löpare 
som fått möjlighet att fullfölja sin elit
satsning samtidigt som de skaffat sig en 
bra grund för sitt yrkesliv.

– Numera är vi etablerade och välkända 
i hela orienteringssverige, konstaterar 
Krister Hultberg. 

På Linköpings universitet kan man 
kombinera akademiska studier  
med en elitsatsning på orientering  
eller löpning. 

Krister Hultberg håller i LiU Elitidrott. Emil Svensk, en av flera lovande orienterare i gruppen.
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FORSKNING •  SOLCELLER

Nya kombinationer av material ger organiska solceller som kan vara med och lösa världens  
energiproblem på ett miljövänligt sätt. Flera LiU-forskare ligger vid forskningsfronten.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO GÖRAN BILLESON & THOR BALKHED 
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  SOLCELLER  •  FORSKNING

F
orskningen kring organiska 
solceller har tagit stora kliv 
framåt de senaste åren. De 
är miljövänliga, kan tryckas 
på stora ytor och de ger helt 
nya möjligheter att ta till vara 
energin i solens strålar.

Vad sägs om tryckta organiska solceller 
på fönstren som både ger solskydd och 
genererar el? Eller inbyggda i väskan för 
laddning av telefonen? 

Två av de mest citerade forskarna i 
världen inom detta område finns vid  
Linköpings universitet. Fengling Zhang 
och Olle Inganäs är båda professorer i 
bio molekylär och organisk elektronik. De 
är inte ensamma, kring dem finns Feng 
Gao, universitetslektor inom samma om
råde, samt Mats Fahlman, professor i ytors  
fysik och kemi och Martijn Kemerink, 
professor i komplexa material och system, 
för att nämna några. Bara vid institutionen 
för fysik, kemi och biologi, IFM, finns 
hösten 2016 ett 20tal doktorander som 
forskar om organiska solceller.

Resultaten av forskarmödorna har också 
synts i de mest prestigefyllda tidskrifterna 
under året; Nature Energy, Science,  
Advanced Materials och flera andra. 
Forskningen bedrivs på många fronter 
och i samarbete med forskare i Kina, 
Tyskland och USA.

I ett nyligen avslutat EUprojekt,  
Sunflower, där Mats Fahlman och hans 
grupp deltog, visade forskningen att miljö
påverkan från de organiska solcellerna är 
mycket liten. Dessutom hittade de nya  
materialkombinationer för nästa genera
tions organiska solceller.

MATERIALEN ÄR NYCKELN i jakten på allt  
effektivare organiska solceller. Forskarna 
testar nya polymerer och söker efter  
effektivare så kallade acceptormaterial, 
material som hjälper till att frigöra ladd
ningsbärarna i solcellen och få igång  
elproduktionen.

Det är materialkombinationer av  
polymerer och en stabil acceptor som lett  
fram till de bästa solcellerna som finns 
idag, där Feng Gao, Fengling Zhang och 
Olle Inganäs är med och innehar världs
rekordet i energieffektivitet på 11 procent. 

Det betyder att 11 procent av energin  
i solen kan omvandlas till el med  
hjälp av solceller i plats. Men än bättre  
resultat väntar.

I somras kom nämligen nästa genom
brott. Forskarna har lyckats få fram  
kombinationer av material där man både 
snabbar upp transporten av laddningarna 
till elektroderna och minskar den så kall
lade drivkraften – den energi som går åt 
för att frigöra elektronerna i polymeren. 
Drivkraften i de organiska solcellerna  
ligger nu nära motsvarande drivkraft i de 
kiselbaserade solcellerna, vilket också gör 
dem allt mer intressanta att tillverka 
kommersiellt.

FENGLING ZHANG ARBETAR intensivt med att få 
solcellerna lätta att tillverka. Nya material 
i elektroderna och ett mycket tunt skikt 
intill elektroderna, som bara släpper  
igenom positivt laddade partiklar på ena 
sidan och negativt laddade på de andra, 
är två av hennes många bidrag som ökar 
effektiviteten i de organiska solcellerna. 

Hon arbetar även med nya metoder för 
att få en jämn kvalitet på det aktiva skiktet 
när solcellerna ska tryckas över stora ytor.

De tryckta flexibla organiska solcellerna 
är på väg ut ur labbet i samarbete med 
Tekniska verken i Linköping. Solmoduler 
finns monterade i fönster både hos dem 
och på Linköpings universitet. Det ger 
möjlighet att utvärdera tillverknings
metoder för halvtransparenta solmoduler 
på stora ytor. 

Olle Inganäs sätter upp dom första elproducerande solmodulerna på Tekniska verkens fönster 
sommaren 2016.

Fengling Zhang
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– Det är bara ett par år sedan vi började 
få upp effektiviteten i de organiska sol
cellerna från ett par procent till dagens  
11 procent och utvecklingen går snabbt, 
berättar Fengling Zhang, och visar upp 
den senaste kinesiska utlysningen där det 
finns stora pengar att söka för forskning 
inom optisk energiomvandling och flexibla 
organiska solceller. 

Många av de doktorander som arbetar 
med solcellsforskning vid Linköpings 
universitet kommer också från Kina. 
Även USA och EU satsar stort inom  
området, medan de svenska satsningarna 
är små.

– Den här forskningen skulle vi aldrig 
kunna driva med bara svenska pengar. 
Visserligen är detta en teknik som kan 

lösa världens energiproblem på ett miljö
vänligt sätt, men få svenska finansiärer 
har förstått det, konstaterar Olle Inganäs.

– Vi skulle gärna vilja ha fler svenska 
doktorander, instämmer Fengling Zhang.

DEN TEORETISKA GRÄNSEN för hur stor andel  
av solens energi som kan tas tillvara i  
solceller ligger runt 33 procent.  I labbet 
ligger solceller i kisel som bäst på 25 pro
cent. För de organiska solcellerna är den 
gränsen lägre.

– De flesta säger 15, men jag tror att vi 
kan komma upp till 20 procent säger 
Fengling Zhang.

Talar man i termer av energi, och inte 
effekt, är de organiska solcellerna mycket 
snart ifatt de kiselbaserade.

– De organiska solcellerna ger 1,3 gånger 
mer energi, i kilowattimmar, än de kisel
baserade. Kan vi ta tillvara 15 procent i de 
organiska solcellerna motsvarar det effek
tiviteten i de kiselbaserade där solpaneler 
idag har en effektivitet på 18–20 procent, 
säger Olle Inganäs.

Den dagen är förhoppningsvis inte så 
långt borta, inte med alla de satsningar 
som görs inom området runt om i världen 
och där Linköpings universitet, trots  
bristen på svensk finansiering, ligger väl 
framme. Inom ett par år kan de finnas i 
ett fönster eller på en väska nära dig.

FORSKNING  •  SOLCELLER

Fengling Zhang arbetar för att få jämn kvalité på det aktiva skiktet över stora ytor.

Solmodulerna kan tillverkas i olika färger

»Det här är en 
teknik som kan 
lösa världens 
energiproblem«
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ÅRHUNDRADETS EXPERIMENT  •  FORSKNING

Spöklik växelverkan bekräftas?

LiU-forskare är med när det som kallats århundradets experiment i slutet av november görs om på ett nytt sätt för 
att avgöra vem som hade rätt – Albert Einstein eller Niels Bohr.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO THOR BALKHED 

D et handlar om ett av 
kvantmekanikens klassiska 
mysterier. Kan så kallade 
snärjda par av fotoner ha 
kontakt med varandra på 
långa avstånd? Albert 
Einstein avfärdade detta 

som »spöklik avstånds verkan«. Men 
mycket tyder på att naturen är på samma 
linje som fysikern Niels Bohr. 

I ett experiment som utfördes i Wien 
hösten 2015 – och där LiUprofessorn i 
informationskodning JanÅke Larsson 
bidrog med teoretiskt underlag – visade 
nämligen forskarna att när man mäter 
polarisationen i en av fotonerna i ett 
snärjt par så verkar det som om den  
andra fotonen omedelbart antar motsatt 

polarisation – även på mycket långa 
 avstånd. 

I det experimentet användes bästa 
tänkbara slumptalsgenerator för att 
skicka ut fotoner med olika polarisation. 
Nu ska testet göras om, men denna gång 
med minst 30 000 människor som 
slumptalsgeneratorer. 

– Rent filosofiskt kan det ju vara så  
att slumptalen som genereras har en 
ordning som bestämdes en gång för  
alla i samband med the Big Bang. Men  
vi människor har en fri vilja, i alla fall  
tror de flesta av oss det. Den vill vi  
använda oss av denna gång, säger  
JanÅke Larsson.

Linköpings universitet är svensk nod 
för experimenten som genomförs på nio 

Fotnot: Experimentet kallas the Big Bell Test 
för att det bygger på en teori inom kvant-
mekaniken som formulerades av fysikern  
John Bell år 1964.

platser i världen den 30 november 2016.
Experimenten koordineras från ett 

spanskt forskningsinstitut och förhopp
ningen är att skolbarn, studenter och vuxna 
över hela världen ska vara intresserade 
av att bidra till vetenskapen genom att 
generera serier av slumptal. Det sker i en 
app som man enkelt laddar ner till sin  
dator eller telefon och från vilken slump
talen sedan går direkt in i något av de nio 
experiment som utförs exakt samtidigt  
på olika platser i världen.

Jan-Åke Larsson.
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FORSKNING  •  BERÖRING

Varför får vi behagliga känslor när 
en person vi gillar smeker vår hud? 
Årets Fernströmspristagare India 
Morrison vill ta reda på hur såväl 
beröring som smärta påverkar oss. N

erver i huden ger oss in
formation om vår omgiv
ning. När en geting lan
dar på armen tolkas det 
av hjärnan och beskriver 
vad som händer. Men en 
behaglig beröring mellan 

två människor ger något mer. 
– Vi är precis i början av att förstå 

känslo laddad – eller affektiv – beröring. 
Affektiv beröring i socialt samspel är mer 
sammankopplad med känslor. En stor 
fråga är varför vi har det här systemet,  
säger India Morrison, universitetslektor 
vid institutionen för klinisk och experi
mentell medicin och CMIV.

I sin forskning intresserar hon sig för 
både affektiv beröring och smärta. Det 
kan låta som att de är varandras motsatser, 
men India Morrison ser flera likheter.  
De följer samma signaleringsväg genom 
ryggmärgen och bearbetas i viss utsträck
ning i samma delar av hjärnan. Båda har 
också en emotionell komponent. 

FÖR SIN FORSKNING BLEV India Morrison nyli
gen 2016 års Fernströmspristagare vid 
Linköpings universitet. Hennes forskning 
är tvärdisciplinär och hon gillar när idéer 
och metoder från olika forskningsdisci
pliner korsbefruktar varandra.

– Jag vill ta reda på vad beröring och 
smärta får oss att göra. Smärta är inte 
obehagligt för sakens skull, utan den  
säger åt dig att agera. I stället för att bara 
titta på sinnesförnimmelsen vill vi se på 
det ur ett beteendeperspektiv.

Ofta väljer vi vad vi ska göra åt att något 
gör ont. Kostnad ställs mot nytta. Den 
som deltar i en tävling kanske väljer att 
fortsätta springa mot mål trots smärta. 

I en studie placerade India Morrison 
och hennes kollegor frivilliga personer i en 
magnetkamera. Försökspersonerna kunde 
agera eller inte när de utsattes för smärta.

– Vi såg att en del av hjärnans nätverk 
för smärta bara reagerar om det är en 
handling inblandad, som att välja att hålla 
i en varm kopp för att kaffet värderas  

Betydelsen av beröring

TEXT KARIN SÖDERLUND LEIFLER  
FOTO THOR BALKHED

India Morrison

En robot stryker en pensel över försökspersonens arm i olika hastighet. »Lagom fort« är behagligast.
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BERÖRING  •  FORSKNING

högre än obehaget. Så vissa delar av  
nätverket har som funktion att svara  
på smärtan genom beteende, inte bara  
känna eller dämpa smärtan.

FORSKARNA FÖLJDE UPP FYNDEN i en studie  
med individer som har ärftlig smärt
okänslighet, även kallad Vittangisjukan.

– Även om de känner smärtan, har de 
svårigheter att koppla upplevelsen av 
smärta till en lämplig handling. En del  
får problem med inflammerade leder på 
grund av att de inte justerar sitt beteende 
när de har ont. 

Vittangisjukan orsakas av en mycket 
sällsynt mutation. Anlagsbärarna har 
minskat antal av en sorts nerver som leder 
signaler om beröring och smärta till hjär
nan, så kallade Ctrådar. India Morrison 
och hennes medarbetare har visat att ju 
färre Ctrådar personerna har, desto mer 
avvikande är deras resultat på ett smärt
test. När de ombads föreställa sig olika 
händelser, som myggbett eller att få rot

fyllning hos tandläkaren utan bedövning, 
tenderade de att underskatta graden av 
smärta jämfört med andra personer.

Bristen på Ctrådar tycks även påverka 
upplevelsen av lätt beröring. LiUforskarna 
använder en »smekningsrobot«, som  
stryker en mjuk pensel mot huden i olika 
hastighet. De flesta människor tycker bäst 
om när penseln rör sig mellan en och tio 
centimeter per sekund. Vid de hastig
heterna är Ctrådarna som mest aktiva 
och leder signaler till ett litet område i 
hjärnan, insula, som är inblandat i upp
levelser av välbefinnande. 

Jämfört med kontrollpersoner skattade 
anlagsbärarna långsam beröring som 
mindre behaglig. När de fick se filmer 
där andra människor smektes tenderade 
de också att undervärdera hur behagligt 
personen i videon tyckte att det var.

– Det säger oss något om hur mänsklig 
empati fungerar. Vi använder våra egna 
erfarenheter som grund när vi ska värdera 
något som händer en annan människa.

DET VAR INTRESSET FÖR SOCIALT samspel som 
ledde in India Morrison på det här spåret. 
Med tiden har hon brutit ner forsknings
frågan i allt mindre bitar. För att förstå 
hur interaktionen mellan två människor 
påverkas av affektiv beröring behöver hon 
först veta mer exakt hur det fungerar i en 
enskild hjärna.

– Jag hoppas att jag, när pensionen  
närmar sig, kan lägga ihop alla pussel bitar 
igen för att se den större bilden. Jag skulle 
vilja bidra till att vi bättre förstår vilken 
betydelse den sociala omgivningen har 
för hur hjärnan fungerar.

Fernströmspriset
Erik K Fernströms stiftelse delar årligen 
ut lokala priser till yngre, särskilt lovande 
och framgångsrika forskare vid Sveriges 
sex medicinska fakulteter. Stiftelsen delar 
också ut det Nordiska Priset om en miljon 
kronor till en medicinsk forskare varje år. 

India Morrison följer försöket från kontrollrummet.India Morrison använder en magnetkamera för att studera hjärnans aktivitet i olika försök.

Elektroder läser av små muskelrörelser i  
ansiktet när penseln stryks över armen.
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DESIGN  
OKÄND LIU-PROFIL

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS 
FOTO THOR BALKHED, GÖRAN BILLESON M.FL

UTBILDNING  •  DESIGN
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Tre nya professorer i design och en helt nyutvecklad masterutbildning ska 
ytterligare stärka Linköpings universitets ställning inom svensk design. 

DESIGN  •  UTBILDNING

D esign håller på att bli en ny 
LiUprofil. 

Kandidatutbildningen i 
grafisk design och kommu
nikation har funnits i tio år, 
en utbildning som stadigt 

har fler än fem förstahandssökande per 
plats. Ännu mer eftertraktad är civil
ingenjörsutbildningen i design och 
produkt utveckling. Vid LiU Malmstens 
ges Sveriges främsta utbildningar i möbel 
design och möbelhantverk. Och i oktober 
korades kandidatprogrammet Slöjd, 
hantverk och formgivning till Årets form
bärare 2016 av Svensk Form Öst. Utbild
ningen är den enda i sitt slag i landet.

Även doktorandutbildningen i design 
möts av ett allt större intresse.

– Arbetsmarknaden för människor med 
en bred designutbildning har verkligen 
öppnats de senaste åren. Företagen har 
upptäckt att det är en kompetens de  
behöver i sina arbetsgrupper, säger Jonas 
Löwgren, sedan drygt ett år tillbaka pro
fessor i interaktions och informations
design vid Linköpings universitet. 

TRE TRENDER LIGGER bakom omsvängningen, 
anser han:

Med kommunikationstekniken och 
mobilt internet blev design en grundläg
gande förutsättning. Det ökade klimat 
och miljömedvetandet är ännu en faktor 
och den tredje är makerkulturen, som 
för med sig en uppgradering av det lokala 
hantverkskunnandet, liksom av intresset 
för design och innovation.

Vid Linköpings universitet finns en 
lång tradition av forskning och utbild
ning inom design. Den forskning som 
sedan länge bedrivits inom exempelvis 
design och kognition vid Institutionen 
för datavetenskap, inom design och kon
struktion vid Institutionen för ekonomisk 
och industriell utveckling och inom  
informationsdesign och visualisering vid 
Institutionen för teknik och naturveten
skap har under det senaste året förstärkts 
med tre nya professorer.

Förutom Jonas Löwgren även av  
Stefan Holmlid, professor i design med 
inriktning mot tjänster och Renee Wever,  
professor i industridesign med inriktning 
mot teknisk design. Till dem kommer 
adjungerade professorn i design med  
inriktning mot rumsgestaltning vid 
Malmstens, Kersti Sandin Bülow. 

INRIKTNINGARNA AVSPEGLAR sig också i den nya 
internationella masterutbildningen i design. 

Intagningen till masterutbildningen är 
bred, förhoppningen är att det ska komma 
sökande från många platser i världen, 
med grundkunskaper inom arkitektur, 
industridesign, interaktionsdesign, 
konsthantverk, med mera. Utbildningen 
ges sedan med tre inriktningar – mot  
industridesign (sustainable future),  
tjänster (transformative services) samt 
informations och interaktionsdesign  
(visual media).

– Men mycket läser de tillsammans  
för att få bredden och bryta perspektiven, 
berättar Jonas Löwgren.

RYGGRADEN I UTBILDNINGEN blir ett antal  
designstudios som bygger på viktiga 
samhällsutmaningar där flera olika  
kompetenser behövs för att finna lös
ningar som vi människor förmår ta till 
oss. Ett par exempel är matslöseri och 
hur vi beter oss i ett civiliserat samhälle 
med näthat med mera. 

En studio är en undervisningsform 
med en mästarelärlingrelation och där 
studenterna till en början lär sig genom 
att imitera. 

– Det betyder att man måste vara säker 
och trygg i sin lärarroll och släppa efter på 
stöttorna allt eftersom. Det gäller att stu
denterna känner till grundreglerna innan 
de kan bryta mot dem på ett begåvat sätt, 
förklarar Jonas Löwgren.

VAD SKILJER DÅ LIU:S internationella master
utbildning från övriga svenska design
utbildningar? Stefan Holmlid svarar: 

– Design är tvärdisciplinärt i ordets 
verkliga bemärkelse och styrkan vid LiU 
är att vi är ett fullt universitet, alla kom
petenser finns på plats. Vi har också stor 
vana vid tvärdisciplinärt samarbete.  
Våra studenter ska veta att de inte kan 
lösa samhällsproblem själva, men de får 
en både bred och djup kompetens för att 
kunna ge sitt bidrag till en lösning. 

I höst öppnar antagningen och i januari 
2017 visar det sig hur stort söktrycket är 
till de 30 platserna på den internationella 
masterutbildningen i design.

Jonas LöwgrenKersti Sandin BulowStefan Holmlid Renee Wewer
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Forskning

Hjärnan koncentrerar sig  
bara på en sak

Mångfald i tarmen  
skydd mot astma

Gener bakom 
hundars  
sociala förmåga

Det visar en studie som forskare från bland 
annat Linköpings universitet gjort. Studien 
hjälper forskarna att bättre förstå vad 
hjärnan gör när vi koncentrerar oss. 

 – Hjärnan är så smart att den hjälper 
oss att koncentrera oss på det vi behöver 

När vi är upptagna med en uppgift som bygger 
på att vi använder synen, dämpar hjärnan 
hörselintrycken för att underlätta för oss. 

göra. Samtidigt stänger den ute distrak
tioner som inte hör till uppgiften. Däre
mot klarar inte hjärnan av för många 
uppgifter, bara ett sinne är på topp åt 
gången. Att köra bil och samtidigt tala i 
telefonen är därför ingen bra idé, säger 
Jerker Rönnberg vid Linköpings universi
tet, professor i psykologi med inriktning 
mot handikappvetenskap. 

Barn som får astma och allergi i barn
domen har redan som spädbarn förändrat 
immunsvar vid slemhinnorna mot bakte
rier i tarmen. En ny studie från Linköpings 
universitet pekar även på att mammans 
immunförsvar kan spela en roll för  
utveckling av astma och allergi hos barnet.

– Fynden stärker vår bild av att tarm
floran tidigt i livet spelar en roll vid  

utvecklingen av allergiska symtom. Vi tror 
att en mångfald bland bakterierna bidrar 
till att stärka immunförsvaret i slemhin
norna. I vår nya studie såg vi skillnader i 
immunsvaret mot tarmbakterier hos barn 
som senare utvecklade allergiska symtom, 
säger Maria Jenmalm, professor i experi
mentell allergologi vid Linköpings univer
sitet, en av forskarna bakom studien.

Hundars sociala förmåga påverkas av 
gener som också tycks ha betydelse för 
människans beteende, enligt en ny studie 
av forskare vid Linköpings universitet. 
Forskarna har hittat ett samband där fem 
olika gener påverkar hundars förmåga att 
samspela med oss. Fyra av dem visade 
sig också vara inblandade i sociala  
funktionsnedsättningar hos människor, 
till exempel autism.

– Våra fynd avslöjar för första gången 
gener som kan ha orsakat den extrema 
förändring av socialt beteende som har 
skett hos hunden sedan den blev husdjur, 
säger Per Jensen, professor i etologi, som 
har lett forskargruppen.

Hunden är människans äldsta husdjur 
och har under tusentals år anpassats till 
att leva tillsammans med oss. Under denna 
period har hunden utvecklat en unik för
måga att kommunicera och samarbeta 
med människor. När det gäller samspelet 
med oss människor är hundar vida över
lägsna sina vilda förfäder, vargarna. När 
hundar ställs inför en svår uppgift söker 
de flesta kontakt med en människa,  
till synes för att få hjälp. I motsvarande  
situation försöker vargar i stället att  
lösa problemet själva.
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FORSKNING  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Därför får hiv  
tuberkulos att bryta ut

Det visar en ny studie av forskare vid  
Linköpings universitet. Upptäckten  
bidrar till att förklara på cellnivå varför  
hiv infektion kraftigt ökar risken för att 
tuberkulos infektion ska utvecklas till  
aktiv tbcsjukdom.

Hos de allra flesta personer som utsätts 
för tbcsmitta tar immunförsvaret hand 
om tuberkelbakterien genom att kapsla  
in den i en särskild ärrvävnad. Tillståndet 
kallas vilande, eller latent, tbc. Knappt 
var tionde person med vilande tbc blir  

senare sjuk. Samtidig hivinfektion är den 
största riskfaktorn för att infektion med 
tuberkelbakterien ska utvecklas till aktiv 
tuberkulossjukdom.

– Hivpositiva personer löper runt 30 
gånger högre risk att utveckla tuberkulos. 
Men varför det är så har hittills inte klar
lagts på cellnivå, säger biträdande univer
sitetslektor Robert Blomgran, som har 
lett studien.

Varje år insjuknar runt 9,6 miljoner 
människor världen över i tuberkulos, en
ligt världshälsoorganisationen WHO. Av 
dessa har 1,2 miljoner, eller var tionde per
son, också hiv. Bland de som dör i tuberku
los har var tredje hiv, men andelen skiljer 
sig mycket åt mellan olika världsdelar.

Barn med 
funktions-
nedsättningar 
mer utsatta
Det är sedan länge känt att barn med 
funktionsnedsättningar i högre grad  
utsätts för våld från jämnåriga, våld i 
hemmet, sexuella övergrepp, tvångs
sterilisering, tvångsaborter och våld som  
sker under behandling. Trots kritik från  
FN har Sverige länge saknat en samlad 
bild av hur dessa barn har det. Två LiU
forskare har nu på uppdrag av Social
departementet och Allmänna Barnhuset 
kartlagt kunskapsläget i en rapport. 

 – Barn med funktionsnedsättningar 
har samma rättigheter som andra barn, 
men det verkar inte som att rättigheterna 
följs. Vår rapport visar vad som kan vara 
ett första steg för att förbättra situationen, 
säger Carl Göran Svedin vid Barnafrid på 
Linköpings universitet.

Rapporten visar bland annat att barn 
med kronisk sjukdom eller funktions
nedsättningar dubbelt så ofta utsätts för 
mobbing. Studierna visar också att fysisk 
misshandel i huvudsak sker i hemmet, 
medan mobbingen sker i skolan eller på 
nätet.  Bland 20åringar med funktions
nedsättningar angav 15 procent att de  
blivit slagna, bitna eller sparkade av  
föräldrarna under uppväxttiden.

– Den ökade stressen hos föräldrar till 
barn med funktionsnedsättning behöver 
uppmärksammas tillsammans med det 
tabu som verkar finnas mellan professio
nella och föräldrar att tala om detta, säger 
Carl Göran Svedin.

Bättre lys -
dioder med 
nytt material?

LiUforskaren Feng Gao tilldelades  
ny ligen ett så kallat ERC Starting Grant  
på 1,5 miljoner euro från det europeiska 
forskningsrådet för att forska kring lys
dioder baserade på en grupp material 
som kallas perovskiter. 

Förhoppningen är att de ska bli en  
konkurrent till dagens vita LEDbelys
ning eftersom de lysdioderna fortfarande 
är dyra och kräver komplicerade tillverk
ningsmetoder.
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Hiv gör tuberkelbakterien, som orsakar 
tuberkulos, mer sjukdomsframkallande 
genom att störa en central funktion i 
immunsystemet. 
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UTBILDNING  •  LÄRARE

Snabbspår till  
skolans värld

En utbildning som snabbar på vägen ut i arbetslivet för nyanlända lärare och  
förskollärare – det är ett exempel på vad Linköpings universitet gör i flyktingfrågan.

TEXT ELISABET WAHRBY FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR

Åsa Larsson är kursansvarig. Clorin Malouhi är lärare från Syrien. Nu vill hon snabbt 
börja undervisa i Sverige.

Ett 30-tal studenter går den första kursen.
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LÄRARE  •  UTBILDNING

E
tt 30tal studenter strömmar 
in i lärosalen på Campus 
Valla. Män och kvinnor, i 
olika åldrar. Gemensamt  
är att de är nyanlända från  
Syrien och de första som 
går utbildningen snabbspår 

för lärare och förskollärare på Linköpings 
universitet. 

Det har gått några veckor in på termi
nen. Två dagars teori varvas med två  
dagars praktik. 

Dagens uppgift handlar om studiero. 
Studenterna har fått ställa frågor till sina 
handledare ute på praktikskolorna och  
nu ska de redovisa svaren i grupper. 

Två av deltagarna – Clorin Malouhi, 
lärare i bild och slöjd och Ahmad Said, 
lärare i filosofi – är överens om vad som  
är den största skillnaden mellan skolan  
i Syrien och i Sverige. 

– Respekten för läraren, säger de  
med en mun. I Syrien är man kanske  
inte precis rädd för läraren, sedan tio  
år tillbaka är det förbjudet att slå  
elever. Men man lyder läraren och det  
är också vad föräldrar kräver av sina  
barn. Och så är det inte lika mycket 
grupparbeten. 

DE TYCKER ATT SNABBSPÅRET är bra och hoppas 
att det ska hjälpa dem att snabbare få 
jobb som lärare. 

– Vi behöver komma tillbaka till våra 
yrken, snabbspåret är ett första steg på 
vägen, säger Ahmad Said. 

– Det är ett bra sätt att utvecklas, att 
lära sig yrkesorden, säger Clorin Malouhi. 

– I Syrien är det inte så vanligt att man 
byter yrke, fortsätter Ahmad Said. Vi är 
lärare, känner oss som lärare och vill jobba 
som det. Det är i klassrummet man  
känner sig hemma. 

– Jag har försökt jobba med andra  
saker men det går inte, instämmer  
Clorin Malouhi. 

De har redan idéer om hur utbildningen 
kan förbättras. Framför allt vill de läsa 
mer svenska. Och så är det viktigt att 
kommunerna får kännedom om att de 
gått snabbspåret så att de kan få jobb  
som vikarier i skolan. 

ATT STUDENTERNA ÄR ANGELÄGNA om att få  
börja arbeta kan kursansvariga Åsa  
Larsson intyga. 

– Alla visar oerhört stort engagemang 
och motivation och uttrycker tydligt att de 
vill ha arbete, säger hon. Det gör också att 
det är väldigt roligt att undervisa. 

De totalt 31 studenterna kommer fram
för allt från kommuner i Östergötland och 
Småland. Alla är utbildade lärare från  
Syrien och har anvisats till snabbspåret av 
Arbetsförmedlingen i sina respektive hem
kommuner där de också gör sin praktik. 

Linköpings universitet är ett av sex läro
säten i Sverige som utsetts av regeringen 
att anordna snabbspåret. Tillsammans  
har lärosätena arbetat fram utbildningen. 

Regeringens mål med snabbspåret är 
att nyanlända lärare och förskollärare 
snabbare ska kunna erbjudas arbete, 
praktik eller annan anställning. 

– Men det är ett snabbspår, inte en gen
väg, poängterar Åsa Larsson. Det ställs 
samma krav på lärarlegitimation som på 
andra lärarstudenter. Och här kan språ
ket vara ett hinder, många behöver kom
plettera sin svenska. Det som är snabbt i 
det hela är integrationsprocessen, de får 

LiU:s initiativ i flyktingfrågan
Linköpings universitet arbetar aktivt för att ta tillvara den potential som  
nyanlända människor har och möjliggöra deras etablering i det svenska samhället. 
Sedan slutet av 2015 finns en samordnare för LiU:s initiativ i flyktingfrågan. 

Målet är att synliggöra det som redan görs, skapa länkar mellan pågående  
initiativ, både inom och utanför universitetet, samt stödja nya idéer. 

Några exempel på initiativ i flyktingfrågan: 
• Kompletteringsutbildningar lärare och läkare
• Snabbspår för lärare 
• Kurser i svenska och aspirantutbildning 
• Korta vägen, arbetsmarknadsutbildning 
• Forskningsmiljöer med fokus på migration och integration 
• Studenter och anställda som engagerar sig genom föreningar.  

Det kan t.ex. gälla idrott, läxläsning, studiecirklar och språkträning. 

en tidig orientering i den svenska skolan. 
På schemat står ämnen som svenska 

skolans historia, organisation, styrning, 
värden, jämlikhet och jämställdhet, skol
juridik, pedagogiskt ledarskap, sociala 
relationer och konflikthantering, didaktik 
och lärande. 

UTBILDNINGEN ÄR 26 VECKOR lång, de flesta  
föreläsningar ges på svenska av lärar
utbildningens ordinarie lärare med hjälp 
av språkstöd av arabisktalande lärare.  
Seminariespråket är svenska och arabiska. 

– Det har fungerat över förväntan,  
säger Åsa Larsson. Man får tala lite lång
sammare, tydligare och inte använda så 
många ord. 

I november börjar ytterligare en grupp 
och 2017 fortsätter snabbspåret. Behovet 
av lärare är stort. Skolverkets prognos 
visar att 70000 nya lärare behöver rekry
teras fram till 2019. Inte minst inom  
matematik och naturvetenskap. 

– Och några av de nya lärarna sitter här, 
i den här salen, säger Åsa Larsson. 
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Vill du veta mer?
JESSICA PETERSON
013-28 56 38 
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet 
581 83 Linköping

LiU-alumner
PHILIP BROWN är laborant på Alcontrol.  
Han har läst miljövetarprogrammet, med 
examen 2015.
RICKARD FOLLSTEDT är verksamhetskoordinator 
i Filmföreningen Flimmer. Han har läst 
Kultur, samhälle och mediegestaltning, 
medan examen 2015.
VIOLA HÄGGSTRÖM är schemakonsult på  
Schemagi. Hon är civilingenjör i industriell 
ekonomi (internationell), med examen 2015.
ANDERS KOTTORP är forskare i arbetsterapi och 
sedan ifjol professor i Chicago vid University 
of Illinois i USA. Han läste till arbetstera
peut på LiU i slutet av 1980talet och dok
torerade senare på Karolinska Institutet.
EMMA LILJA är miljöinspektör i Vingåkers 
kommun. Hon har läst miljövetar
programmet, med examen 2014.
OLA LINDÉN är produktionsplanerare på 
Linde Material Handling AB. Han är  
högskoleingenjör i maskinteknik,  
med examen 2001.
BIRGITTA LJUNGGREN är Product Manager på 
elektronikföretaget CPAC Systems. Hon 
är civilingenjör i elektronikdesign, med 
examen 2005.
ALEXANDER BROBÄCK NYRÉN är renhållnings
ingenjör på Tekniska Verken i Kiruna AB. 
Han har läst miljövetarprogrammet, med 
en examen 2014.
FRIDA PERSDOTTER är utredare på Polismyn
digheten. Han har en kandidatexamen 
från miljövetarprogrammet 2006.
LADAN SHARIFAN är kvalitets, miljö och 
arbets miljösamordnare på Skanska Sverige 
AB. Han har en kandidatexamen från 
miljövetarprogrammet 2008.
JONAS SIGVARDSSON är laboratorietekniker 
på Atotech Skandinavien AB. Han har en 
kandidatexamen i kemi med inriktning 
mot molekylär design från 2012.
JOAR SOHL är sedan i maj senior developer 
på ITföretaget L Shift i London, Stor
britannien. Han är civilingenjör i teknisk  
fysik och elektroteknik, med examen 
2006, som han byggt på med en doktors
examen i datorteknik 2015.

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

Utemingel för alumner på Kalas

Premiär för Östgötamorgon

»Nolle-p är nog fortfarande det starkaste minnet från LiU«, sade Henrik Bäckman, nybliven  
alumn från Teknisk fysik och elektroteknik. Han och kurskamraten Adam Aili var två av gästerna 
vid alumniminglet. 

Årets mingel för nyblivna alumner på 
Kalasmottagningen bjöd på ett par nyheter. 
Det hade flyttat ut från Saab Arena till ett 
tält på uteområdet och slagits ihop med 
minglet för VIP-gäster.

ETT FEMTIOTAL TIDIGARE ÖSTGÖTAR kom till  
premiären för Östgötamorgon den 22 
september på Scandic Hotel Anglais i 
Stockholm. Många av deltagarna var 
alumner från Linköpings universitet.  
Efter frukost och mingel intervjuades  
ett par gäster med östgötakoppling:  
Lennart Ekdal, journalist och program
ledare, och Lina Skandevall, vd för kom
munikationsbyrån Skandevall Media. 

Alla som tagit examen vid LiU det senaste 
året var välkomna till evenemanget den  

7 september. Rektor Helen Dannetun 
hälsade gästerna välkomna och de bjöds 
på buffé. Därefter fick de möjlighet att 
blanda sig med resten av kalaspubliken 
och gå på konsert med Sabina Ddumba, 
en av Sveriges mest omtalade nya artister 
och årets nykomling på Grammisgalan.

Det är tolv östgötska kommuner och 
Region Östergötland som bjuder in till 
Östgötamorgon, en serie frukostmöten 
som ska inspirera deltagarna att flytta 
tillbaka till Östergötland. LiU:s roll är att 
skicka ut inbjudan till tidigare studenter.  
Nästa Östgötamorgon äger rum den  
24 november.

Läs mer på www.ostgotamorgon.se
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Polhems mekanik får nytt liv

Nyligen transporterades med stor försik
tighet fem närmast unika föremål från 
Stockholm till Campus US vid Linköpings 
universitet för att skiktröntgas i en maskin 
som normalt hanterar patienter eller  
personer som medverkar i forskning på 
Linköpings universitet.

Det mekaniska alfabetet är en fysisk sam
ling av principer för rörelseomvandling. 
Enklare uttryckt handlar det modeller av 
trä som visar hur olika formade saker som 
sitter ihop påverkar varandra när de rör 

sig. De kan till exempel visa kraftöver
föring med stång eller rotation, olika  
typer av hävstänger eller hur kugghjul  
i kombination snurrar. 

De små träpjäserna tillverkades ur
sprungligen av Christoffer Polhem, »den 
svenska mekanikens fader«, och hans lär
jungar i slutet av 1600talet. Unga blivande 
»ingenjörer« lärde sig då genom att  
studera originalen och tillverka kopior.

Träpjäserna är ofta tröga eller slitna och 
alltför bräckliga för att ta isär för att kunna 
rekonstrueras. Med röntgenbilder i tre  
dimensioner vill Tekniska museet låta fors
kare och allmänhet uppleva modellerna i 
rörelse, och »röra« modellerna på visuali
seringsbord. Man kan även återskapa  
modellerna med hjälp av 3Dskrivare och 
få dem att fysiskt komma till liv igen.

Tekniska museet har 31 modeller och 
samtliga kommer att skannas.

NORRKÖPINGSBASERADE visualiserings
företaget Interspectral är en avknoppning 
från Visualiseringscenter C på Campus  
Norrköping och drivs av alumner från 
Linköpings universitet; programmen  
medieteknik och kultur, samhälle och 
mediegestaltning.  

Bolaget hjälper museer världen över att 
skanna och visualisera allt från mumier 
till meteoriter. På kundlistan finns såväl 
lokala Kolmårdens djurpark som kända 
internationella institutioner som British 
Museum, Natural History Museum och 
Smithsonian.

TEXT & FOTO THOR BALKHED

Tekniska museet vill levandegöra Christopher 
Polhems mekaniska alfabet för besökare 
och forskare. De får hjälp av Centrum för 
medicinsk bildvetenskap och visualisering 
på Linköpings universitet och företaget 
Interspectral som drivs av LiU-alumner.

Överst: Modell XV kan vara ett original från Polhems tid.
Mitten: På väg in i skanningen. Nederst: Röntgad version. 

Interspectrals vd Thomas Rydell presenterar arbetsgången  
för Tekniska museets personal. 
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Två LiU-alumner i  

BOLLYWOOD
Ibland går karriären snabbt, rakt och åt ett oväntat håll. Så har det i alla fall 
blivit för Johan Bartoli och Hampus Bergqvist. Ett år efter sin civilekonom-

examen gör de succé i filmindustrins Bollywood i Indien.

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO PRATAP SINGH

H
elt galet. När vi la upp 
vårt mest populära klipp 
så fick vi 200 000 nya 
följare på tre dagar. Nu 
har vi 600 000 följare, 
säger Johan Bartoli på 
telefon från Mumbai där 

han och Hampus Bergqvist bor sedan ett 
drygt år tillbaka.

Deras idé, som från början mest var en 
kul grej, är att lägga ut filmklipp på sig själva 
på facebook och instagram på konceptet  
»2 foreigners in Bollywood«. De driver 
hejdlöst med sig själva. Filmsnuttarna 
handlar om kulturkrockar och visar deras 
hjälplöshet i vardagssituationer i den indiska 
storstaden, alltifrån kärleksaffärer till att 
lyckas med sin shopping. Ett av de mest  
populära klippen är när de båda ska ta sig 
över en gata i värsta rusningstrafiken.

– Vi spelar in med våra egna mobiler. 
Folk tror vi är ett helt team. Men vi är 
bara tre, Hampus, jag och vår indiska bästa 
vän Pratap Singh. Han lär oss mycket och 
kommer med bra idéer.

ATT JOHAN BARTOLI OCH Hampus Bergqvist 
överhuvudtaget åkte till Indien efter sin 
LiUexamen förra sommaren berodde på 

att de sökte efter den ultimata friheten.
– Vi började bolla olika idéer, tänkte att 

jobb det ska man hålla på med hela livet, 
varför stressa, det finns så mycket annat 
att göra. Vi hade båda en fascination för 
Indien så vi jobbade för att få ihop till 
flygbiljetterna och stack.

Väl på plats började de nätverka för att 
få in en fot i den indiska filmindustrin,  
de sprang på auditions och höll ögon  
och öron öppna.

– Ingen av oss har någon skådespelar
bakgrund men ibland måste man testa 
och se om det kan funka.

Det gjorde det. Via nyvunna vänner 
och bekanta kom de in i filmbranschen 
som statister. Västerlänningar är efter
traktade i indiska filmindustrin. Efter 
hand har de fått mer avancerade roller 
som inkluderar dialoger, både i reklam
filmer, långfilmer och teveserier. 

UR DETTA NYVUNNA självförtroende föddes 
idén med de egna filmklippen.

– Grundkonceptet är alltså att vi tar  
oss runt i Mumbai som två vilsna väster
länningar och där allt blir galet. Indierna 
bara älskar klippen, det blir bara för kul 
för dom, berättar Johan Bartoli.

Nu börjar det gå business i filmerna 
och både indisk och internationell media 
har uppmärksammat dem. Huvudförsörj
ningen för Johan och Hampus är fortfa
rande skådespeleriet, men succén med  
»2 foreigners in Bollywood« gör att pengar 
börjar trilla in på klippen. De kommer 
starta en youtubekanal och har planer 
för hur deras idé ska kunna utvecklas 
framöver. Civilekonomstudierna har  
de faktiskt också en del nytta av.

– Marknadsföringskurserna, till  
exempel. Och vi har ett businessöga på 
allt som händer.

Några planer på att återvända till  
Sverige? Knappast.

– Nej verkligen inte. Vi har så pass  
kul här.

Men, tillägger Johan Bartoli:
– Om några år kanske det är dags att 

starta ett Bollywoodprogram på 240  
poäng på LiU. Då kan jag komma tillbaks 
och vara professor för det.

Facebook:  
facebook.com/2foreignersinbollywood/
Instagram: instagram.com/ 
2foreigners_in_bollywood/
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Bättre ledarskap  
med koll på hjärnan 

Ledarskapsexperten och LiU-alumnen Malin Trossing har skrivit en bok där hon 
kopplar de senaste årens landvinningar inom hjärnforskningen till tankar kring 

ledarskap och hur man skapar en väl fungerande arbetsplats. 

TEXT LENNART FALKLÖF FOTO PETER KNUTSSON & ISTOCK
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H
järnforskningen har 
gjort det lättare att för
stå hur vi fungerar som 
människor. Den ger ex
empelvis förklaringar  
till varför det är så svårt 
med förändringsarbete, 

hur man skapar motivation och 
 minskar stress.

– Att lära mig mer om hjärnan har gett 
massor av ahaupplevelser. Det fick mig 
att förstå varför vissa saker fungerar och 
andra inte, säger Malin Trossing. 

Hon är ursprungligen civilingenjör, läste 
teknisk fysik och elektroteknik i Linköping 
i slutet av 80 och början av 90talet. Väl 
ute i arbetslivet insåg hon snart att hon 
helst ville leda andra, som projektledare 
eller chef. Det blev femton år i olika ledar
positioner, i stora och små företag, innan 
hon 2010 klev av och började skriva böcker 
och föreläsa om ledarskap.

Nyligen kom boken »Våga leda med 
hjärnan«, där hon enkelt och pedagogiskt 
pekar på vad hjärnforskningen lär oss om 
ledarskap och arbetsliv.

VÅR HJÄRNA ÄR I STORT sett likadan som för 
40.000 år sedan. Den är inte särskilt väl 
anpassad efter vår moderna tillvaro.

– Hjärnan tenderar att överskatta hot 
och underskatta möjligheter.  Negativa 
tankar dominerar. Det var en förutsätt
ning för att överleva på savannen, säger 
Malin Trossing.

Även förändring upplevs ofta som  
hotfull. Många har en mental uppförs
backe som man behöver ta hänsyn till  
vid förändringsarbete.

– För att lyckas med förändring i ar
betslivet krävs att man skapar trygghet 
och förutsägbarhet. Stärker delaktighet 
och inre motivation. Skapar målbilder 

som människor kan koppla känslor till. 
Och, inte minst, bryter ner målen i min
dre delmål som kan ge återkommande 
belöningsduschar, säger Malin Trossing.

För våra hjärnor söker snabba  
belöningar.

– Många av oss är »belöningsknarkare«, 
har stort behov av positiv feedback och att 
kunna checka av saker. Och kortsiktiga 
belöningar går före långsiktiga – inte 
minst när vi är stressade.

Hon betonar samtidigt att stress egent
ligen inte handlar om att arbeta hårt. 
Människor kan vara fokuserade, engage
rade, koncentrerade och resultatinriktade 
utan att vara stressade.

– Stress uppstår när hjärnan känner 
sig hotad. Till exempel när vi känner  
att vi inte klarar av att leva upp till våra 
egna och omgivningens förväntningar. 
Vi behöver bli mer uppmärksamma på 
vad som faktiskt stressar oss – och ta  
itu med det.

I SIN BOK TAR Malin Trossing även upp det 
omedvetnas starka inflytande, vårt behov 
av kontroll och att kunna påverka, hur vi 
kan bryta ovanor och skapa nya goda vanor 
och vilken betydelse det har att ingå i en 
grupp. Hon beskriver hur hjärnans eget 
spamfilter (det retikulära aktiverings
systemet) styr vad vi uppfattar. Och varför 
vårt beteende smittar av sig – det kan vi 
tacka spegelneuronerna för. 

Här finns gott om lärdomar att hämta, 
både för människor i allmänhet och för 
chefer i synnerhet.

– Det är intressant att konstatera  
att ledare som lyckas ofta har snarlika  
ledarstilar. Det allra viktigaste är att  
skapa tydlighet och trygghet, summerar 
Malin Trossing.

Tre tankar om ledarskap:
1. Var tydlig och skapa trygghet. Att vara lugn och positiv smittar av sig.
2. Fokusera på det du vill ha mer av. Hjärnans eget spamfilter styr vad vi  

uppfattar som viktigt.
3. Förstå hur mycket det omedvetna betyder. 

För att lyckas med förändring i arbetslivet 
krävs att man tar hänsyn till hur våra hjärnor 
fungerar, säger Malin Trossing

Nya perspektiv på ledarskap.
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Vi började 1975.  
Nu fortsätter vi.

Fredrik Gustafsson,
professor i sensorinformatik.

Läs mer om LiU 
och folket här på  
www.liu.se/viarliu

»Entreprenörskap syns. 
Och smittar!«

Han ligger bakom ett trettiotal patent och flera 
framgångsrika företag. Nu bl.a. engagerad i att 
med sensorteknologi skydda Kenyas hotade 
noshörningar mot tjuvskyttar. 


