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Ett företag som levererar 10 000 enheter i 
veckan, omsätter tre miljoner kronor per 

år och som funnit i 30 år – det måste 
väl beskrivas som framgångsrikt?

FAST ETT VANLIGT FÖRETAG skulle förstås 
inte komma undan med att enbart av

löna de anställda med gratis kaffe. Men om 
det är en förening som driver ett studentfik så går det 
bättre. Jag pratar naturligtvis om Baljan på Campus Valla 
som under så många år bidragit till att våra studenter fått 
en sista koffeinkick innan föreläsningarna och tentorna. 
Jag gissar att många alumner minns den speciella  
stämningen – och trängseln – i Baljan.

VI BEHÖVER MÖTESPLATSER som Baljan. Ställen där vi kan 
plugga, utbyta idéer eller erfarenheter och »bara ha kul« 
(vilket för övrigt är ett dumt uttryck eftersom det är viktigt 
att ha kul). När vi utvecklar våra campus på Linköpings 
universitet tänker vi extra mycket på detta, som nu när vi 
bygger det nya studenthuset i Valla.

NÄR EXPERTER FÖRSÖKER ANALYSERA varför vissa universitet, 
som Harvard och Cambridge, alltid får så många Nobel
pristagare kommer ofta samma svar upp: de har bra och 
naturliga mötesplatser. Ingen forskare, hur briljant  
hen än är, kan leva i ett vakuum. Det krävs möten med 
andra människor – gärna på »tvären« över respektive 
forsknings områden och discipliner.

I DEN HÄR TIDNINGEN kan du läsa om ett möte mellan en ung 
och en gammal student som pratar studentliv och studier. 
Jag ser det som en väldig tillgång för ett universitet att ha 
en mångfald bland studenterna. I det här fallet vad gäller 
ålder men det gäller i så många andra avseenden också.

SOFIE LINDBLOM OCH OSKAR HENRIKSON har nått stora framgångar 
efter sina studier på LiU. Det var väldigt inspirerande att 
höra deras tankar vid utdelningen av prisen som Årets 
alumner. Och faktiskt pratade även de om betydelsen av 
mötesplatser. Sofie gav fyra råd till studenterna i publiken: 
»Våga fråga och tala om vad du vill, jobba hårdare än alla 
andra och vägra bli placerad i ett fack. Och ha kul!«

Oskar var inne på samma tankebana: »Den här utmär
kelsen handlar inte bara om mig utan om de grupper som 
jag har hamnat i och gjort en massa bra saker med. Så 
fundera på vad det är för miljöer ni vill skapa och finnas i«.

JAG TROR ATT OCKSÅ kommande Årets alumner kommer att be
rätta om spännande möten och mötesplatser på Linköpings 
universitet. Och visst vore det häftigt om det en dag står  
en eller flera nobelpristagare framför TVkamerorna och 
berättar att grunden till deras framgångar föddes över en 
kopp kaffe på Linköpings universitet!

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se
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Till kunskapens försvar
Nyligen deltog jag i en  

internationell konferens 
om forskningskommu
nikation i San Francisco. 
Under några dagar möttes 

nära 1400 vetenskapsjour
nalister och forskningskommunikatörer 
från 70 länder i semi narier, föreläsningar 
och samtal om hur forskning kan för
medlas i en tid av faktaresistens och  
informationsbubblor.

På plats fanns också flera framstående 
forskare, som både bidrog med glimtar 
från forskningsfronten och med egna 
perspektiv på temat för konferensen.

Jag lyssnade bland annat på en av 2011 
års nobelpristagare i fysik, professor Saul 
Perlmutter, som med stor iver och entusi
asm berättade om hur han undervisar 
unga studenter i kritiskt tänkande på 
Berkeleyuniversitetet. I kursen »Sense 
and Sensibility and Science« visar han 
bland annat hur fördomar, grupptänkande 
och mentala fallgropar lurar vårt tänk
ande. Med kursen vill han dra sitt strå till 
stacken för ett mer vetenskapligt förhåll
ningssätt till problemlösning och bidra 
till en mer sansad samhällsdebatt.

FRÅGORNA OM RÄTT OCH FEL, sant och falskt,  
möter de flesta av oss oavsett var vi finns i 
vardagen. Tillsammans behöver vi hjälpas 
åt att avslöja myter och halvsanningar. 
Det kräver en god portion av klurig klok
skap och förmåga att värdera olika källor. 

Lite inspiration kan vi hämta från nya 
böcker av forskarna Emma Frans och Åsa 
Wikforss. Kanske något för julklappslistan?

I ÅRETS SISTA NUMMER av LiU magasin bjuder 
vi på ett varierat smörgåsbord. Vi berättar 
om forskare som tar oss med på en resa ut i 
universum, om ett dataspel som ställer kli
matförändringarna på sin spets och om hur 
en medicinsk forskningsupptäckt kan bli 
till ett läkemedel mot epilepsi. Vi lyfter fram 
nya sätt att för vård och lärarstudenter att 
genom simuleringar träna sig inför fra m
tida utmaningar i sjukhussalar och klass
rum. Och vi låter dig träffa två nuvarande 
LiUstudenter med 60 års åldersskillnad 
– men ändå med en hel del gemensamt.

Dessutom presenterar vi Årets alumner 
vid Linköpings universitet – innovations
experten Sofie Lindholm och psykologen 
Oskar Henrikson. Hon utvecklar innovatio
ner och han arbetar med psykologisk frisk
vård. Läs om två alumner som sticker ut!

TILL SIST EN ÖNSKAN om en vilsam julledighet. 
Passa på att göra sådant som ger åter
hämtning och ny energi. Snart vänder 
mörkret och vi går mot ljusare tider.

Trevlig läsning!  

7 12 16
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Går det inte vid första försöket? Då hittar hon en annan, bättre väg. 
Innovations experten Sofie Lindblom vill att fler tjejer ska bli häftiga 

problem lösare i teknikbranschen. Nu får hon utmärkelsen Årets alumn.

TEXT MARIA KARLBERG FOTO LENA KATARINA JOHANSSON

SOFIE LINDBLOM  •  ÅRETS ALUMN

Innovations 
experten 

LEVER SOM HON LÄR

D
et regnar i Stockholm och 
Sofie Lindblom kommer 
in på kontoret på Olof 
Palmes gata med paraplyet 
i handen. Här har hon sin 
arbetsplats sedan i våras, 
som vd för innovations

plattformen Ideation 360. Hon visar runt 
bland flirtkulor, Lego och annat som inte 
finns på alla kontor.

– Vi hjälper företag och organisationer 
att hitta strukturer för att ta vara på idéer. 
Det ska vara lika naturligt att bidra till sin 
organisations idéflöde som att lägga upp 
en bild på Instagram.

Att våga pröva nytt har Sofie med sig från 
början. Hon är uppvuxen i Täby som äldst 
av tre syskon och familjen reste mycket, ofta 
äventyrliga resor bortom Bamseklubbarna.

– Det har nog präglat mig. Jag vill fort
sätta se världen och försöka förstå den.

Efter gymnasiet bodde hon i franska 
Alperna där hon jobbade som bartender 
och åkte skidor och snowboard. Därefter 

reste hon runt i Australien i en gammal 
husbil innan hon bestämde sig för att söka 
till universitetet. Hon valde industriell 
ekonomi för att slippa »det nördiga« och 
få hög lön, men kom inte in. Snabbt kollade 
hon vilka utbildningar som hade platser 
kvar och hamnade på civilingenjörsutbild
ningen i elektronikdesign vid LiU. Den 
passade henne inte alls och i början ville 
hon flytta tillbaka till Australien och kasta 
passet i sjön.

– Mitt matematiska självförtroende var 
ganska dåligt efter två pausår. Dessutom 
hade jag missat att utbildningen fanns i 
Norrköping. Jag hade ju sett fram emot 
att bo i en studentstad! 

Som tur var visade sig studentlivet i 
Norrköping vara minst lika bra som i 
Linköping. Och via en gemensam matte
kurs fick Sofie upp ögonen för civil
ingenjörsutbildningen i medieteknik. 
Den kändes mycket mer rätt och hon 
lyckades få byta.

– Det viktigaste jag lärde mig under 

utbildningen var hur man löser problem 
och att inte vara rädd för det. Det har jag 
haft stor nytta av.

TREDJE ÅRET LÄSTE hon i Singapore. Där 
mötte hon drivna asiatiska studenter och 
kom hem full av ambitioner. Hon ville ha 
ett sommarjobb som var kopplat till det 
hon pluggade, sökte ett internship på 
Spotify och fick nej. 

– Då sökte jag dit som studentambas
sadör i stället. Jag jobbade hårt och testade 
nya idéer. Det var tråkigt att det nästan 
bara kom killar till våra event så jag drog 
igång hackathonet Diversify, där vi gick 
ut och sade att vi skulle ha femtio–femtio. 
Jag var övertygad om att det inte var tjej
ernas kompetens som var problemet utan 
upplägget. Så vi jobbade mycket med 
kommunikation och ett inkluderande till
tal och vi lyckades!

Diversify fick mycket uppmärksamhet 
och Sofie vågade fråga sin chef på Spotify 
om han kunde rekommendera henne för 



»Vi hade mycket diskussioner  
inom Spotify om innovation.  
Hur behålla en startupkultur  

när man växer snabbt?«
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ett internship nästa sommar. Hon blev 
intervjuad av Rochelle King, Spotifys vice 
president of data and insights. 

– Jag var väldigt nervös – som sig bör, det 
är då man vet att man utmanar sig själv.

Sofie Lindblom fick jobbet. Hon blev 
Rochelle Kings högra hand och lärde sig 
mycket om ledarskap och att bygga glo
bala team. Efter sommaren fick hon 
deltidsjobb inom design operations, 
samtidigt som hon fortsatte med plug
gandet och fram till jul även uppdraget 
som student ambassadör.

– Det var lite stressigt, säger hon med 
ett skratt.

Under våren gjorde hon sedan sitt exjobb 
hos Spotify och undersökte vad som gör en 
organisation innovativ. Hon bodde i San 
Francisco i tre månader och intervjuade 

företag som Google, Apple och Netflix. 
Det utmynnade i en ny roll efter examen 
som Spotifys Global Innovation Manager.

– Vi hade mycket diskussioner inom 
Spotify om innovation. Hur behålla en 
startupkultur när man växer snabbt? 
Min roll var att bygga upp strukturen för 
det globala innovationsarbetet. Jag hade 
ett tjugotal initiativ i min portfölj, till 
exempel hack weeks där hela organisa
tionen får ledigt för att utveckla något 
som de brinner för.

Mitt i alltihop kom ett nytt erbjudande. 
Innovation 360 Group skulle starta ett 
dotterbolag och behövde en vd.

– Jag hade inte planerat att byta jobb, 
men alltid tänkt att jag skulle vilja starta 
eget. Nu fick jag chansen att göra det 
inom min absoluta passion, innovation.

Det var inget lätt beslut, men är man 
äventyrlig så …

Innovation 360 omfattar tre bolag som 
jobbar tätt tillsammans med att hjälpa 
organisationer bygga upp sin innovations
förmåga. Ideation 360, bolaget där Sofie 
Lindblom är vd och medgrundare, kom
mer in i den sista fasen när organisationen 
har satt målen och ska ta sig dit. De har 
utvecklat en app för att strukturera och 
underlätta processen. Där kan alla lägga 
in idéer och reagera på andras.

EN HJÄRTEFRÅGA för Sofie är att inspirera 
fler tjejer att välja teknik. Hon har 
bland annat engagerat sig i föreningen 
Womengineer och hållit ett TEDxföre
drag med rubriken »IT girls are the new 
it girls«.

– Det finns så många förutfattade me
ningar om vad en ingenjör är och gör. 
Jag var själv nära att missa ingenjörsyrket 
för att jag inte trodde att det var för mig. 
Vi måste bredda bilden så att fler tjejer får 
möjlighet att bli häftiga problemlösare 
och förändra världen. Det är viktigt för 
samhället också. Vi står inför en extremt 
allvarlig kompetensbrist. 

Nu är hon själv en förebild som har fått 
en rad utmärkelser, senast Årets alumn. 

– Det är jätteroligt, jag är verkligen 
stolt! Jag tycker att LiU är modiga och 
häftiga som utser mig med min lite annor
lunda bakgrund och profil.

Sofie Lindblom är en person med 
många hattar. I bokstavlig bemärkelse, 
eftersom hon älskar att bära de hand
gjorda hattar en vän till henne tillverkar, 
och bildligt som vd för ett litet nystartat 
företag. Hon gör alltifrån finansiella 
rapporter till att rätta buggar på kvällarna 
till att föreläsa. 

Efter en snabb promenad genom ett 
fortfarande regnigt Stockholm ska hon 
nu upp på scenen på Human Tech Mingle 
och prata om innovation.

– Jag ska evangelisera lite. Innovation 
är affärskritiskt och fler och fler företag 
förstår det. Vi måste bli bättre på att ta 
vara på idéer. Det är så vi hittar lösningar 
på de stora problemen. Rent vatten, 
klimat frågan, utbildning till alla …

Årets alumn är redo att anta utmaningen.

Inspiratör på scenen.
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Han vill gympa 

Oskar Henrikson är psykologen 
som badade utomhus ett helt år  
– för att se hur lång tid det tar att 
skapa en vana. I ett samhälle där 
den psykiska ohälsan ökar vill han 
få oss att fokusera på det friska. 
Nu är han även årets alumn på 
Linköpings universitet.

TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA 
FOTO ANNA NILSEN

din hjärna

LIU MAGASIN #3 2017



LIU MAGASIN #3 20178

ÅRETS ALUMN  •  OSKAR HENRIKSON

Psykologen Oskar Henrikson gillar att föreläsa – och nyligen kom första boken.

I
en sekelskifteslägenhet med tre 
meter i takhöjd i Gamla stan stir
rar fem psykologer andäktigt på 
ett brunt kuvert.

Kollegorna arbetar på företaget 
Habitud och deras arbete är långt 
ifrån det som ofta antas vara psyko

logens – att ta emot klienter på vårdcentra
len, företagshälsan eller ett sjukhus. Före
läsningar, bloggande och marknadsföring 
utgör istället deras vardag.

Från högtalaren strömmar Yann Tiersen 
– kompositören till musiken i filmen 
Amelie från Montmartre – och det vilar 
lite Montmartrestämning över rummet. 
Tunga snirkliga möbler, underfundiga 
detaljer och så mystiken med kuvertet.

– Öppna det!
– Det är som julafton. Eller födelsedag. 

Fast alla fyller år samtidigt!
Kuvertet levererades med posten bara 

några minuter tidigare. Inuti ligger det 
slutgiltiga resultatet av boken de fem 

psykologerna skrivit tillsammans. Oskar 
Henrikson sliter upp kuvertet, tar upp 
några exemplar och delar ut dem.

– Oj, med guld! Visste du det Oskar?

OSKAR HENRIKSON ÄR VD och grundare av 
Habitud. Han startade företaget för att 
han tyckte att det saknades förebyggande 
åtgärder för psykisk ohälsa. De flesta söker 
upp en psykolog när de redan är sjuka. 
Oskar Henrikson menar att det är viktigt 
att stärka det som är friskt och att tränga 
ut det som inte funkar.

– Vad gäller fysisk träning så har det 
nått de flesta att man mår bra av att gå 
10 000 steg om dagen, stå upp framför 
skrivbordet en del av dagen och motionera. 
Genom att göra det kan man undvika 
fysisk ohälsa. Men att man kan träna 
mentalt för att slippa psykisk ohälsa vet 
inte lika många, säger han.

Det är för sitt engagemang för själslig 
friskvård och för att ha förnyat 

psykolog yrket som Oskar Henrikson 
2017 utses till en av årets alumner vid 
Linköpings universitet.

OSKAR HENRIKSON HAR sedan tonåren vetat att 
han vill bli psykolog och han beskriver sig 
själv som »sjukt målmedveten« i strävan 
att nå dit. Han upptäckte psykologin när 
mamman skolade om sig till gymnasie
lärare i psykologi och på så sätt fick till
gång till hennes kursböcker.

– För en vilsen tonåring uppenbarade 
sig de här böckerna som en skänk från 
ovan eftersom de satte ord på känslor och 
förklarade vad jag upplevde. Psykologi gör 
att du förstår dig själv, andra och världen.

Efter en hel dags pluggande var mam
man sällskapssjuk så när den 13åriga 
Oskar kom hem på eftermiddagarna 
testade hon olika övningar på honom.

– Jag bestämde mig för att jag ville bli 
psykolog och få andra att må bra.

För att hitta den bästa psykologutbild
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ningen gjorde Oskar en gedigen re
search. Eftersom psykologprogrammet 
vid Linköpings universitet använder sig 
av problembaserat lärande, där lärandet 
sker i verklighetstrogna situationer och 
studenten själv har stort ansvar för att 
hämta in kunskap, föll valet på LiU.

OSKAR HENRIKSON ÄR inte psykologen som 
sitter i stolen och väntar på att klienterna 
ska komma till honom. Han gör saker på 
sitt sätt och har alltid haft målet klart för 
sig. Han vill få människor att må bättre 
och han vill att det sker innan de börjar 
må riktigt dåligt.

Att Oskar Henrikson själv haft familje
medlemmar som drabbats av psykisk 
ohälsa tror han har påverkat hans yrkes
val. Men utöver det är det, som han själv 
uttrycker det, »ett nörderi« för psykologi, 
vanor och beteendeförändringar som 
driver honom vidare.

Men varför detta intresse för vanor?
– 45 procent av det vi gör sker på rutin, 

så självklart är vanor viktiga. Och om 
hälften av det vi gör går på rutin så är det 

ju viktigt att det är bra saker. Jag vill få 
människor och organisationer att bryta 
dåliga vanor och skaffa nya, bättre.

Men hur gör man för att skaffa en ny 
god vana?

– Man måste börja med ett litet steg. 
Vill du börja springa, gör det en gång i 
veckan. När man sedan lyckats med det 
kan man höja ribban.

Oskars företag Habitud är uppbyggt 
som ett psykologiskt gym. På hemsidan 
har forskning kokats ned till konkreta 
träningstips som besökaren kan göra för 
att träna sin hjärna – för att exempelvis 
bryta eller bygga en vana, eller att lägga 
märke till det positiva runtomkring sig.

OM MAN RÅDER ANDRA att förändra sitt liv, 
måste man då inte föregå med gott exem
pel? Det tycker i alla fall Oskar.

– Om personer med alkoholproblem 
eller ätstörningar klarar att bygga nya  
vanor, då måste ju jag klara det, tänkte jag.

Men det var svårt att hitta en ny god 
vana. Efter en titt i almanackan insåg 
han att han badat mycket den senaste 

tiden – kunde det bli till en vana?
– Det funkade, jag badade varje dag i 

ett år. Men, hade jag börjat i januari hade 
jag antagligen inte klarat det. Då hade 
steget varit för stort. Men jag började på 
sommaren och när kylan kom var vanan 
redan så pass etablerad att jag klarade 
den ökade svårighetsgraden.

Forskning har visat att när man skapat 
en vana så utsöndrar kroppen ett må
braämne redan innan man utfört aktivi
teten. Kroppen har lärt sig att belöningen 
kommer och då skapas ett sug. Vare sig 
det gäller chokladpraliner, löpning  
– eller bad.

– Att bada är en naturupplevelse och det 
är en övning i att vara närvarande. Sänker 
man ned sig själv i fyragradigt vatten 
tänker man inte på något annat. Efter 
badet får man en himla kick och inget som 
händer den dagen kan vara tuffare än det 
man redan gjort. Det är en skön vetskap.

HAN BADAR INTE längre varje dag – men han 
har fått några av kollegorna att gå med på 
att starta en badklubb. Förvånade gamla 
stanflanörer kan därför ibland få en 
skymt av Oskar Henrikson och hans 
badklubb när de i sina vita badrockar 
och tofflor är på väg ner till kajen.

Istället är det nya utmaningar som vän
tar Oskar Henrikson. Han har precis tagit 
över företaget Psykologifabriken, som 
han en gång var med och grundade, och 
ska väva samman det med Habitud.

Sedan är det ju den guldlaminerade 
boken.

– Jag räknade egentligen aldrig med att 
bli entreprenör, än mindre författare. Nu 
när det har hänt är det oerhört roligt. Jag 
hoppas att de som läser boken känner sig 
peppade på förändring.

Oskar Henrikson
Yrke: Psykolog med eget företag, föreläser bland annat om ledarskap  
och organisations utveckling.

Fritid: »Spela teater – min andra passion. Jag har ofta nytta av teater-
kunskaperna när jag föreläser för stora grupper«

Aktuell: Med boken Ensam eller stark: åtta principer för framgångsrika 
team. Som ny VD för Psykologifabriken, som ska väva samman med  
företaget Habitud.

Tips på gympa för hjärnan: »Ge någon en komplimang, håll en främling  
i handen eller tänk på tre saker du är tacksam för«.

»45 procent av det vi gör sker på  
rutin, så självklart är vanor viktiga.  

Och om hälften av det vi gör går på rutin,  
så är det ju viktigt att det är bra saker.«
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Stor spelmässa

Nyöppning för 
VilleValla pub 

Bland världens  
300 toppuniversitet

LiU Game Conference, tidigare LiU Game 
Awards, har vuxit konstant sedan starten 
för åtta år sedan. Från att vara ett litet 
studentevent med ett 15tal deltagare, 
hade man i år omkring 850 besökare.

Noterat

Under en torsdag i november fylldes 
Kårhuset Kollektivet i Linköping med 
allt från entusiaster och studenter som 
själva utvecklar spel, till personer från 
spelindustrin som har intresse av spel
teknologi och spelmetoder.  

– Vi hade ett fullspäckat program i år, 
med bland annat tre internationella före

läsare från spelbranschen som flugit hit 
från USA och flera forskare från Linköpings 
universitet. Det är häftigt att vi kunnat 
kombinera spelutveckling med akademisk 
forskning, säger Tomas Ahlström, projekt
ledare för LiU Game Conference och 
innovations rådgivare vid LiU Innovation. 

Under dagen avgjordes också den årliga 
tävlingen LiU Game Award, en tävling 
för de som studerar spelprogrammering 
vid Linköpings universitet. Vinnare blev 
Måns Gezelius med spelet Dragons 
Crypt. Förstapriset var 20 000 kronor. 

Den 4 november slog VilleValla pub upp 
sina dörrar i ny tappning.

De nya lokalerna i kvarteret Irrblosset i  
Linköping rymmer 250 personer, och till 
våren kommer man kunna utöka med 
ytter ligare platser när uteserveringen 
öppnar.

Nytt är bland annat den fasta á la carte
menyn, som erbjuder rätter den gamla 
puben inte hade förutsättningar för.

– Nu är det mer restaurangmässig mat. 
I köket har vi en industriell restaurang
ugn, istället för en halvtrasig ugn som vi 
hade tidigare.

Studiesugna studenter, boende i  
området, kan också nyttja lokalen som 
studie plats dagtid innan puben öppnar, 
och man har varit noga med att få till 
samma »hemmakänsla« som den gamla 
puben förmedlade.

– Vi är en studentpub, och här finns 
inget dansgolv eller hög musik. Vi har 
soffor, öl och sällskapsspel. Det är det som 
skiljer oss från alla andra ställen, säger 
Johan Heder.

– Hit ska man komma och lära känna 
nya personer. Vi är kända för att vara öl
nördar, men det behöver man inte vara. 
Är man däremot intresserad av att lära sig 
mer om ölsorter finns det folk som kan 
hjälpa till med det, säger Cecilia Persson, 
ordförande i föreningen VilleValla pub.

Linköpings universitet tog i höstas 
ett rejält kliv uppåt på den så kallade 
Shanghailistan, en global rankning som 
framför allt mäter forskningsstyrka. 
För första gången tog LiU plats bland 
världens tre hundra toppuniversitet.

Under flera år har Linköpings universitet 
stadigt förbättrat sin position på Shang
hailistan, trots hårdnande konkurrens 
inte minst från unga asiatiska lärosäten. 
I årets rankning hamnade LiU på plats 
294, jämför med 306 ifjol. Under den 
senaste femårsperioden har LiU avancerat 
cirka hundra platser.

Shanghailistan bygger bland annat på 
hur forskare publicerar sig i ansedda 
vetenskapliga tidskrifter och citeras av 
andra forskare. På listan över mycket högt 
citerade forskare återfinns sedan tidigare 
de båda materialforskarna Olle Inganäs 
och Fengling Zhang från LiU, som nu 
även fick sällskap av psykologiprofessorn 
Gerhard Andersson.

Shanghailistan toppas av Harvard 
University, följt av Stanford University, 
båda från USA.
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Johan Heder och Cecilia Persson.



11LIU MAGASIN #3 2017

NOTERAT  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

LiU-robotar  
i uppmärk-
sammat  
fotoprojekt
LiUstudenten och robotutvecklaren 
Fredrik Löfgren och hans fotbollsspelande 
robotar tog plats i årets mest uppmärk
sammade fotoprojekt – en bok och en ut
ställning på temat »Last night in Sweden«.

I projektet skildrar drygt hundra av landets 
bästa dokumentärfotografer vad som hän
der under kvällar i Sverige. Bilderna visar 
ett Sverige långt ifrån tidningarnas första
sidor. Här får i stället vardagen kliva fram i 
rampljuset. Industriarbetare på kvälls
passet, danskryssning på Östersjön, lägen
hetsvisning i Stockholm, förlossning på BB, 
asylboende i Fagersta, Sveriges ensligaste 
by men också festande på Stureplan.

Och mitt i allt detta alltså även de fotbolls
spelande robotarna och deras »tränare« 
 i ett labb på Linköpings universitet en 
måndags kväll. »Det häftigaste med robo
tar är att väcka liv i dem. Att man kan lära 
dem saker och att de själva lär sig saker 
genom att titta på andra«, säger Fredrik 
Löfgren i boken.

Projektet kan ses som ett svar på presi
dent Donald Trumps tal i februari då han 
varnade för att ta emot människor från 
andra delar av världen. »Look what hap
pened last night in Sweden« sa han efter 
att ha sett en dokumentär på amerikanska 
tvbolaget Fox News och tolkat det som att 
Sverige var utsatt för en terrorattack. 

Samtidigt som boken släpptes öppnades 
en utställning på Fotografiska i Stockholm. 

Popvecka väckte  
intresse för studier
Omkring 50 forskare och 3000 elever 
deltog i Populärvetenskapliga veckan på 
Linköpings universitet i oktober.

Under veckan, som anordnas för 15:e 
gången, hölls kortare seminarier i många 
olika ämnen. Syftet var att inspirera elev
erna till att läsa vidare efter gymnasiet.

– Vi är här för att lära oss mer om ve
tenskap, sa Linn Andersson som går i års
kurs nio på Berzeliusskolan i Linköping.

Tillsammans med hennes klasskam
rat Selma Ahlström deltog hon i flera 
seminarier. 

Entreprenörer från LiU prisas
Två företag med rötterna vid Linköpings 
universitet – Epishine AB och Worldish AB 
– tillhörde vinnarna i en nationell entre
prenörskapstävling för affärsidéer med 
potential att bidra till ett bättre samhälle. 
Företagen utvecklar en ny typ av solcell 
respektive en översättningstjänst som 
underlättar arbetet i vården.

Rivstart heter tävlingen som arrangeras 
av Swedbank. Av totalt 4321 tävlings
bidrag valdes tio ut, där var och en fick 
250 000 kronor och varsitt skräddarsytt 
upplägg för att förverkliga sina företags
idéer. I juryn ingick bland annat diplo
maten Jan Eliasson, miljöprofessorn 
Johan Rockström och entreprenören 
Sara Wimmercrantz.

– Vi övertygade juryn om att vi kan 
lösa ett stort socialt problem i världen. 
Vi kryddade vår presentation med ett 
rollspel där vi visade hur svårt det kan 
vara med kommunikationen i en vård
situation, berättar Abhishek Jacob 
Chethikatt, styrelseordförande och en  
av grundarna av Worldish AB.

Företaget tar fram en översättnings
tjänst för att överbrygga språkbarriärer 
mellan patienter och personal i sjukvården 
– något som är viktigt inte minst i nöd
situationer. Appen ger patienter snabbare 

och bättre tillgång till vård och under
lättar även personalens arbetssituation. 
Tjänsten utvecklas och testas i samarbete 
med Region Östergötland.

Det andra prisade företaget, Epishine AB, 
har utvecklat en metod för att tillverka 
tryckta organiska solceller. Tekniken 
möjliggör trådlös energiförsörjning till 
sensorer för den växande marknaden av 
fysiska föremål som kommunicerar med 
varandra över internet utan mänsklig 
inblandning (Sakernas internet eller 
Internet of Things) 

På sikt kan den nya typen av solceller 
även ge miljontals människor tillgång till 
billig och ren el. Tekniken bygger på mer 
än 20 års forskning kring organisk elek
tronik vid Linköpings universitet.

– Vi vill båda gå naturvetenskaplig  
inriktning på gymnasiet, så det här är  
intressant. Jag själv skulle vilja läsa till 
läkare framöver, sa Selma Ahlström.
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I verklighetsnära simulerings
övningar tränar vårdstudenter på 
Linköpings universitet för att för
bereda sig inför vårdens vardag.  
Här kan de testa det de är osäkra på, 
pröva sina vingar och få feedback på 
sitt agerande. Verksamheten har fått 
internationell uppmärksamhet.

TEXT SUSANNA LÖNNQVIST 
FOTO ANNA NILSEN 

H
elene Simuli Magnusson 
ligger på avdelning ett. 
Hon har kommit in akut 
för ont i buken. Bröst
korgen på patientdockan 
hävs och sänks sakta och 
snart kommer hon att 

jämra sig över illamående.
Åtta sjuksköterskestudenter i termin 

fyra gör sig redo. Det är dags för simule
ringsövning av ett akutfall. 

– Det är nu vi ska omsätta teori i prak
tik, och ni får gå in i rollen som sjukskö
terska, säger Katarina Karlsson, simule
ringsansvarig instruktör på Clinicum, 

Nära verkligheten. Det gäller att agera snabbt, men att ändå behålla lugnet.

Medicinska fakultetens kliniska tränings 
och simuleringscentrum. 

Halva gruppen får starta omhänder
tagandet av patienten och andra halvan 
sätter sig bakom spegelglaset i observa
tionsrummet intill. Här sitter också in
struktören Carina Hjelm. Det är henne 
som patientdockan Helenes röst tillhör.

– Dockan pratar och svarar på tilltal, så 
studenterna kan öva på att förhålla sig till 
patienten, säger Carina Hjelm.

Hon övervakar övningen och iscen
sätter att patienten plötsligt måste kräkas. 
Studenterna reagerar direkt, lägger dockan 
på sidan och håller fram en påse. 

LARMET GÅR 
– ÖVNING INFÖR VÅRDENS VARDAG
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PÅ LINKÖPINGS UNIVERSITET får alla studenter på 
sjukvårdsinriktade program träna med 
simulatorer under sin utbildning. Sjukskö
terskeprogrammet börjar med simulerings
övningar redan i termin ett. Studenterna får 
sedan testa scenarier under olika skeden av 
sin utbildning, även med simulerade pa
tienter. Det senare är personer som ställer 
upp som patient eller anhörig och som ger 
värdefull återkoppling på bemötande. 

– I termin tre fick vi öva på ett inskriv
ningsscenario där friska personer spelar 
sjuka. De gör det så bra – och det är bra 
att man får känna på att interagera med 
en person före man träffar patienter i 
ute i verksamheten, berättar Kristina 
Bergstedt Pettersson, en av studenterna 
i dagens övning.

Från sjukhussängen hörs ett svagt 
»Har någon ringt min man?«. Helene 
Simuli Magnusson har fortsatt lågt blod
tryck. Studenterna jobbar på. I scenariot 
ingår byte av arbetslag mitt i allt och en av 
studenterna i första gruppen får i uppdrag 
att rapportera till den nästa. Vad har gjorts, 
vilka är hennes värden just nu och har 

VÅRDSTUDENTER  •  UTBILDNING

någon kontaktat anhöriga? Arbetet fort
sätter, någon beställer en blodpåse och 
konsulterar läkare över telefon samtidigt 
som studenten Moa Wass lugnt förklarar 
hur det kommer att gå till nu när de ska 
sätta en magsond. 

»Det gjorde du bra« säger patientdockan 
efteråt och Moa Wass lyfter det som ett av 
de mest givande momenten i övningen: 

– Bekräftelsen man kan få i en simule
ring där dockan »pratar« är värdefull,  
det är tryggt att få direkt feedback på 
patient arbetet.

Carina Hjelm avbryter övningen när 
patientens läge är stabilt och blodtrycket 
höjts. Efter en kort genomgång av det 
medicinska läget och beröm för bibehållet 
lugn av Katarina Karlsson samlas studen
terna för en genomgång av övningen. Att 
bena ur vad som gick bra och vad som kan 
förbättras är en stor del av övningen.

SIMULERINGSÖVNINGEN HAR VÄCKT tankar hos stu
denterna även utanför det rent medicinska. 

– Att behålla lugnet när man utsätts för 
en krävande situation är det viktiga att 

öva på, säger studenten Teodor Lundblad. 
Och för att få ut det mesta ur en övning 

ska man kanske också våga prova på det 
man är osäker på.

– Ta inte på dig den roll du brukar ha. 
Testa det du får möjlighet till, det är under 
en simuleringsövning man kan göra fel, 
säger Moa Wass. 

– Ja, det är nu man ska testa sina vingar, 
säger Kristina Bergstedt Pettersson. 

Studenterna är överens om att de från 
dagens övning tar med sig vikten av kom
munikation – sjuksköterskor emellan, 
med patient, läkare och anhöriga. Att inte 
lämna patienten utanför. 

– Det är viktigt att inte prata över huvu
det på patienten. Någon i arbetslaget 
måste ta på sig uppgiften att berätta för 
patienten vad som pågår, säger Kristina 
Bergstedt Pettersson.

Moa Wass håller med. 
– Det är vår uppgift att skapa trygghet i 

akuta situationer. I ett riktigt akutfall blir 
kommunikationen med patienten lidande, 
men information och trygghet hinner 
man alltid med.

OVAN Sjuksköterskestudenterna Moa Wass, 
Theodor Lundblad och Ebba Johansson tar 
hand om en »patient« som kommit in akut 
med smärtor i buken.

HÖGER Patientens blodtryck är fortsatt lågt. 
Theodor Lundblad kontrollerar droppet.

Clinicum fick pris
Clinicum fick tidigare i år en internationell 
utmärkelse för sitt arbete. Den interna-
tionella organisationen ASPIRE bedömer 
årligen högre utbildning i hälsoprofessioner 
och Clinicum vann i kategorin simulerings-
baserad utbildning.



UTBILDNING  •  I KLASSRUMMET

Elever som avbryter lektionen, kommer sent eller inte dyker upp alls. Ledarskapet i 
klassrummet innebär ständiga utmaningar. LiUforskare har utvecklat en simulering 

där lärarstudenter och verksamma lärare ställs inför olika provokationer och kan 
reflektera över sina reaktioner och val.

TEXT MARIA KARLBERG FOTO ANNA NILSEN, MARIA KARLBERG & ISTOCK 

SIMULERING  
PROVOCERAR LÄRARE
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I KLASSRUMMET  •  UTBILDNING

D et är studiedag på De Geer
gymnasiet i Norrköping 
och lärarna där ska pröva 
simuleringen. De samlas  
i aulan och får en intro
duktion av Marcus 
Samuelsson. Han är  

biträdande professor i pedagogik vid 
Linköpings universitet och en av forskarna 
bakom simuleringen. 

– Ni ska sitta två och två vid datorerna 
och spela rollen som läraren Robert med 
femton års erfarenhet. Det är tisdag mor
gon, dagens första lektion, och två elever 
saknas. Lyssna på alternativen och fundera 
på hur ni vill göra.

Det fungerar lite som interaktiv radio
teater. När deltagarna har valt ett alterna
tiv möts de av en inläst elevreaktion. Om 
de inte gillar den kan de backa och välja 
ett annat sätt att hantera situationen.

IDÉN TILL SIMULERINGEN väcktes flera år tidigare 
i samband med ett då aktuellt dilemma: 
elever som filmade lärare och lade ut fil
merna på Youtube. Två LiUforskare 
hade börjat studera detta oberoende av 
varandra: Marcus Samuelsson och Gunnel 
Colnerud, numera professor emerita i 
pedagogik. De konstaterade att de var 

inne på samma spår 
och började disku
tera – hur går det till 
när man förbereder 
sig för en svår klass
rumssituation?

– Lärarutbild
ningen har svårt att 
ge tillräcklig förbe

redelse för ledarskap 
i klassrummet, det har konstaterats i in
ternationella forskningsstudier, säger 
Gunnel Colnerud. 

Att testa olika ledar stilar på elev erna i 
en reell klasrumssituation är inte prak
tiskt möjligt. Dessutom vore det oetiskt.

De funderade på hur andra profes
sioner som räddningstjänst och läkare 
gör när de behöver träna om och om igen 
under säkra förhållanden. Så väcktes idén 
om en simulering för lärare. Kanske kunde 
den göras som ett forskning s projekt?

Marcus Samuelsson och Gunnel  

Colnerud hade kunskapen om klass
rumsledarskapet, men inte om hur man  
tekniskt bygger en simulering. De fick  
med sig tre kollegor från Institutionen 
för data vetenskap: Mattias Arvola,  
Eva Ragnemalm och Mathias Nordvall. 
Tillsammans sökte de och fick pengar 
från Vetenskapsrådet. Projektet startade 
2011 och var klart 2014.

Nu är simuleringen en del av utbild
ningsvetenskaplig kärna, övergripande 
kurser för alla lärarstudenter vid LiU.  
Reaktionerna har varit positiva. Genom 
simuleringen kan studenterna träna,  
pröva, backa och göra om på ett sätt  
som är omöjligt i ett vanligt klassrum. 
»Detta borde alla lärare få vara med om«, 
säger många. 

– Jag tror stenhårt på det här. Simule
ringen ger möjlighet att anpassa under
visningen av blivande lärare utifrån det 
man faktiskt behöver träna, säger  
Marcus Samuelsson.

– Lärare känner inte till sina egna reak
tioner på provokationer förrän de möts av 
dem. Lärarstudenter bör få möjlighet att 
lära sig hur de reagerar så att de är förbe
redda, säger Gunnel Colnerud.

ÅTER TILL DE GEERGYMNASIET där två av lärarna, 
Maria Karlsson och Magnus Johansson, 
har gått igenom simuleringen och reso
nerat sig fram till hur de ska tackla 
provoka tionerna.

– Diskussionerna är det intressanta, 
säger Maria Karlsson. Det är svårt att 
efterlikna verkligheten, men vi får ett 
underlag att prata om.

Magnus Johansson håller med om  
att simuleringen är bra just som diskus
sionsunderlag.

– Jag tror jag skulle ha uppskattat detta 
under min egen utbildning. Simuleringen 
sätter fingret på att man som lärare gör 
många val hela tiden. Vi som har hållit på 
ett tag gör dem oreflekterat och det är bra 
att få ett metaperspektiv.

– Intressant också att det mynnar ut i en 
ledarstilsprofil, tillägger Maria Karlsson.

Simuleringen är uppbyggd kring fyra 
ledarstilar: auktoritär, auktoritativ, 
demo kratisk och låt gå. De allra flesta 
väljer en demokratisk eller auktoritativ 

ledar stil. Den senare är lite mer styrande 
än den demokratiska, men fortfarande 
lyssnande.

Det är en av de första gångerna som  
simuleringen genomförs med yrkesverk
samma lärare och Marcus Samuelsson 
lyssnar intresserat på deltagarnas syn
punkter när de samlas igen. Han betonar 
att simuleringen inte är tänkt att ersätta 
handledning och verksamhetsförlagd 
utbildning för lärarstudenter, utan ska 
vara ett komplement.

– Och vi har inte byggt den för att lära 
ut »rätt« sätt, som i vissa amerikanska  
simuleringar, utan för att läraren ska få 
syn på sig själv och sina egna reaktioner.

Gunnel Colnerud 

ÖVERST Lärare resonerar om hur de ska  
tackla provokationerna. 
NEDERST Marcus Samuelsson
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UTBILDNING  •  ÄLDST OCH YNGST

Det skiljer 60 år mellan Björne Erixon 
och Karin Blezell, men de har en hel 
del gemensamt rent åsiktsmässigt. 
Framförallt – de är båda studenter 
vid Linköpings universitet. N ågot jag försöker und

vika är att ge unga 
människor intrycket av 
att allt var bättre förr. 
Det var det inte alltid, 
men det var annorlunda, 
säger Björne Erixon.

Med sina 77 år är han den äldsta in
skrivna studenten hösten 2017, och han 
är långt ifrån en nybörjare när det kom
mer till studier. Genom åren har han läst 
teologi vid Uppsala universitet och folk
högskollärarprogrammet och fristående 
kurser vid Linköpings universitet. Den 
kurs han läser nu heter Kyrkans klassiker. 

– Jag tar en dag i taget, men vill läsa 
och reflektera så länge jag orkar. Sam
tidigt vill jag inse när det är dags att lägga 
ner, annars blir det lite pinsamt, säger 
han och skrattar. 

Jag träffar honom tillsammans med 
Karin Blezell, som var 17 år när hon  
hösten 2017 påbörjade sina universitets
studier. Vi pratar om vikten av det 
generation söverskridande samtalet,  

och styrkan med ett brett åldersspann 
bland studenterna.

– Det är häftigt att det finns kurser för 
alla, och möjlighet att kunna plugga oav
sett ålder, säger Karin.

– För mig är det fantastiskt att få läsa 
fristående kurser, hålla igång hjärnan, 
och diskutera med personer som har  
andra utgångspunkter, tillägger Björne.

NÄR MÅNGA SKOLTRÖTTA gymnasielever  
längtade efter ett sabbatsår, för att resa  
jorden runt, eller bocka av andra saker  
på »attgöralistan«, så valde Karin att  
direkt hoppa på programmet Högskole
ingenjör i kemisk analysteknik vid  
Linköpings universitet.

– Jag har bott utomlands så länge så jag 
behöver inte resa runt, det har jag redan 
gjort. När jag fick chansen att studera på 
en gång så ville jag ta den, och dessutom 
ville jag flytta tillbaka till Sverige för att 
uppleva studentlivet på riktigt. 

Karin flyttade med familjen till 
Frankrike när hon var 11 år, efter tre år 

TEXT HELENA JALKNER  
FOTO THOR BALKHED

GENERATIONSGRÄNSERNA
Studier över

Björne Erixon
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ÄLDST OCH YNGST  •  UTBILDNING

flyttade de vidare till Nederländerna för att 
efter ytterligare ett år flytta till Belgien. Det 
var där hon tog sin examen från det 2åriga 
internationella IBprogrammet, som mot
svarar en svensk gymnasieexamen. 

– Eftersom jag bara var 17 år när jag 
började på universitetet, var min familj 
lite rädd att jag inte skulle klara av det, 
men mest är dom glada över att jag får 
läsa det jag tycker om.

KARIN OCH BJÖRNE är båda överens om att 
det finns en styrka i att mötas över  
generationsgränserna i universitetsvärlden. 

– Det är viktigt med en djupgående 
respekt för varje människa. Jag som äldre 
måste inse att även om jag har mitt bagage, 
på gott och ont, så formas alla människor 
av sin egen tid, och vi har alla viktiga 
erfarenheter att dela, säger Björne.

Karin hittar inga direkta nackdelar med 
att vara yngst bland sina kurskamrater.

– Jag upplever inte att jag är yngst, men 
blir ibland behandlad lite som barnet i 
gruppen, men det har jag inga problem 

med. Alla har varit jättesnälla och om
händertagande mot mig från dag ett.

Björne kan dock känna av ålders
skillnaden. 

– De yngre har en helt annan närhet till 
det som sker, medan jag själv tänker mer 

GENERATIONSGRÄNSERNA
historiskt. Störst olikheter finns nog när 
det kommer till kunskap om populär
kultur, där hänger jag inte riktigt med. 
Jag läser också på ett annat sätt idag än 
när jag var ung. Då pluggade jag för att 
beta av kurser, idag reflekterar jag mer 
kring vad jag läser. Det positiva är att jag 
idag inte behöver känna någon press, mitt 
CV ligger bakom mig, så jag kan bara njuta. 

– Där har väl jag en annan press, fyller 
Karin i. Det är klart att jag vill lyckas med 
det jag gör och prestera maximalt, men 
den pressen ligger bara hos mig själv. Jag 
vet redan nu att jag vill bygga på med ett 
masterprogram och arbeta med miljö, för 
det är det som intresserar av mest. 

Har då studieveteranen Björne några 
tips och råd att dela med sig av till Karin?

– Att vara sig själv tror jag är viktigt. 
Det är en svår och spännande verklighet 
och man kan fundera över, men det är 
viktigt att hitta sig själv och en gemen
skap. Och att inse att kunskap gör oss 
ödmjuka. Ju mer man vet, desto mer inser 
man att man inte vet, säger han. 

Karin Blezell
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I 
mjukvaran OpenSpace samlas mäng
der av information om planeter och 
planetbanor, simuleringsdata, rymd
väder, bilder från satelliter, data från 
robotar som landat på planeternas 
ytor, data om stjärnornas och galax
ernas positioner och mycket mera.

– Informationen kommer från en 
mängd olika källor och är i olika format. 
Plattformen vi utvecklar gör det möjligt 
att studera fenomen med vitt skilda skalor 
i tid och rum, i en och samma kontext, 
förklarar Emil Axelsson, forsknings
ingenjör vid Avdelningen medie och 
informationsteknik.

Han är en av de forskare som arbetar 
med utveckling av OpenSpace.  Det gör han 
tillsammans med forskare vid University of 
Utah, New York University, American 
Museum of Natural History och NASA.

Till sin hjälp har det internationella 

RESAN TILL MARS 
startar i Norrköping

forskarteamet även ett antal LiUstuden
ter, blivande civilingenjörer i medieteknik, 
som får åka till LiU:s samarbetspartners 
och göra sina examensarbeten. 

–  Vi hade sex studenter ute i våras och 
ännu fler åker nästa vår. Jag har vecko
möten med dem via Skype så att de får 
den handledning de behöver, berättar 
Emil Axelsson.

EN RESA TILL MARS är resultatet av just ett så
dant examensarbete, utfört av Karl Bladin 
och Erik Broberg som reste till New York 
och American Museum of Natural History. 
Den vetenskapliga artikel som blev ett av 
resultaten av examensarbetet prisades på 
en av de stora forskningskonferenserna 
inom området i USA.

I artikeln visar de hur man kan välja ut 
och integrera data från ett antal olika käl
lor och med hjälp av visualiseringsmeto

der få fram högupplösta terrängmodeller 
av ytan på planeten Mars. Visualiseringen 
är interaktiv, vilket betyder att man kan 
flyga runt helt fritt på planeten. I artikeln 
fanns även andra applikationer med, som 
rymdsonden New Horizons arbete med 
att fotografera ytan på Pluto. 

Detta och flera andra examensarbeten 
har integrerats i den stora OpenSpace
miljön, vilket innebär att vi kan starta på 
jorden och flyga runt i universum, titta till 
Pluto och sedan landa på Mars.

OPENSPACE ÄR I FÖRSTA HAND ett verktyg för 
forskningen. Men det är också synnerli
gen lämpligt för visning i domteater
miljöer som i Visualiseringscenter, i 
VRglasögon eller på visualiseringsbord. 

– Vi kan visualisera det vi vet, men vi 
kan också visa hur vi vet det, säger  
Emil Axelsson.

Kom med på en tur till Mars och trampa runt i den röda 
sanden, och varför inte titta till Pluto på vägen? Tack vare 

forskningsprojektet OpenSpace, lett av LiUprofessorn 
Anders Ynnerman, och mjukvaran med samma namn är nu 

universum öppet för besökare.

FORSKNING  •  VISUALISERING

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO THOR BALKHED
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VÄNSTER Med hjälp av data från många olika 
källor kan Emil Axelsson och Patric Ljung 
skapa visual liseringar som öppnar universum 
för besökare.

NEDAN Landskap på planeten Mars. Nu kan 
man göra interaktiva resor i terrängen bland 
annat genom att ett examensarbete av 
medieteknikstudenterna Karl Bladin och 
Erik Broberg integrerats i den stora Open 
Space-miljön.

VISUALISERING  •  FORSKNING  
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Rymdfärjan Columbia genomförde 
28 uppdrag. I februari 2003 brann 
den upp vid återinträdet i jordens 
atmosfär och alla sju rymdfarare 

inuti omkom. Katastrofen blev 
också inledningen på Sciss arbete 

med trygga virtuella rymdresor.
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stora bolag och häng
de med på deras till
växtresa, säger han.

MEN EFTER HAND föddes 
tanken att ta fram en 
egen teknik för pla
netarier. 2012 bygg
de de sitt första egna 
planetarium på en 
high school utanför New York, med hjälp 
av Carter Emmarts kontakter. Sedan 
öppnades dammluckorna.

– Vi sålde planetarier till städer och 
länder som Macao, Vancouver och Malta 
och företaget växte snabbt.

2015 lämnade Staffan Klashed bolaget 
efter 12 år som vd och lämnade över till 
Johan Sköld. Idag finns Sciss planetarie
teknik på fler än 150 science centers runt
om i världen, exempelvis hos NASA och 
ESA liksom på planetarier som Hayden 
Planetarium i New York, planetariet i 
Moskva och California Academy of Science 
i San Francisco.

Känslan och erfarenheten från den allra 
första demovisningen har drivit Staffan 
Klashed vidare mot nya satsningar, denna 
gång på VR, virtuell verklighet.

– Jag vill erbjuda människor häftiga 
upplevelser som berör, säger han.

D en 1 februari 2003, vid 
slutet av sitt 28:onde 
uppdrag, förintades 
rymdfärjan Colombia vid 
återinträdet i jordens 
atmosfär. Sju rymdfarare 
omkom. Dagen efter skulle 

demon av den första virtuella rymd resan 
visas i Paris.

Mjukvaran till den första demon var 
utvecklad av Staffan Klashed som ett 
examens arbete vid Linköpings universitet, 
utfört vid American Museum of National 
History i New York. Den 2:a februari 
fanns därför Staffan Klashed på plats i 
Paris tillsammans med museets chef för 
visualiseringar Carter Emmart.

– Jag hade slitit hårt för att få demon 
klar i tid och hade inte sovit på flera nätter. 
Carter Emmart talade på scenen medan 
jag satt bakom och fixade det sista för att 
få allt att fungera. Carter, som verkligen 
älskar rymden och var skakad av olyckan, 
började med att tända ljus för de sju om
komna astronauterna. Föreställningen 
som följde blev magisk, tårar rann nerför 
kinderna på flera i publiken, minns  
Staffan Klashed.

I PUBLIKEN I PARIS satt bland andra vd för 
Silicon Graphics.

– Det var han som fick mig att tänka i 
termer av en produkt och ett företag. 
Silicon Graphics drog i oss, men det var 
det även andra som gjorde, berättar 
Staffan Klashed.

Det som skilde mjukvaran, Uniview, 
från konkurrerande mjukvaror var att den 
kunde hantera skalor, både i tid och rum, 
från det minsta till det oändliga. 

– Det var vi ensamma om, säger Staffan 
Klashed.

Han reste tillbaka till Norrköping och 
började arbeta tillsammans med professor 
Anders Ynnerman för att bygga upp det 
som skulle bli Visualiseringscenter.  
Under tiden åkte två blivande civilingen
jörer i medieteknik, Per Hemmingsson 
och Martin Rasmusson, till naturhistoriska 
museet i New York och fortsatte utveckla 
mjukvaran inom ramen för sina respek
tive examensarbeten. 

– När de kom hem vågade vi ta språnget 
och startade företaget Sciss. Att vi vågade 
beror nog också på den entreprenö riella 
miljön i Norrköping. Det fanns ett sug 
efter allt det nya, säger Staffan Klashed.

Till en början handlade företagandet 
om att utveckla och sälja Uniview till 
planetarier, om att skapa relationer och 
att hålla leveranstider. 

– Vi blev underleverantörer till ett antal 

Staffan Klashed

VISUALISERING  •  FORSKNING  

Sciss för trygga 
rymdresor

Företaget Sciss föddes i dyningarna efter katastrofen med rymd
färjan Colombia år 2003. LiUalumnen Staffan Klashed ledde 

företaget de första 12 åren och idag säljer Sciss egenutvecklade 
planetarier och upplevelser över hela världen.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO NASA
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D en biologiska mångfalden 
minskar i hastig takt när 
djur och växtarter av olika 
anledningar inte kan fort
sätta existera i sina ur
sprungliga områden. Till 
exempel leder föränd

ringar i klimatet till att en del arter söker 
sig norrut och etablerar sig i områden 
utanför sin ursprungliga livsmiljö.

Om arten har en skadlig effekt på eko
systemet, oftast genom att äta upp eller 
konkurrera ut befintliga arter, kan nytill
skottet ses som en invasiv art. Den span
ska skogssnigeln, i folkmun känd som 
»mördarsnigel«, är ett exempel på en 
inte särskilt uppskattad sådan. 

För andra arter kan klimatförändring
arna leda till att de får svårare att över
leva, så att populationerna blir mindre 
eller dör ut helt.

– Vi vill ta reda på vilka konsekvenser 
det får när olika ekosystem störs. Vår 
forskning baseras på ekologiska nätverk, 
som beskriver hur arter interagerar med 
varandra, genom att de äter varandra eller 
konkurrerar med varandra, men också 

Förutser skador i 

EKOSYSTEM 
som störs

påverkar varandra positivt. Med kun
skapen om hur dessa ekologiska nätverk 
är uppbyggda och varför de ser ut som de 
gör kan vi göra förutsägelser och förstå 
vad som kommer hända vid olika stör
ningar i ett ekosystem, säger Anna Eklöf, 
universitetslektor i teknisk biologi.

En djur eller växtart kan förstås vara en 
ofrivillig del av menyn för andra djur. Men 
arter kan också fylla många andra funktio
ner i det komplicerade nätverk som ett eko
system är, exempelvis att pollinera växter, 
rena vatten eller skydda en kustremsa mot 
stormar. De olika funktionerna som arterna 
bidrar med kallas ekosystemtjänster. 

Anna Eklöf och hennes forskargrupp 
studerar bland annat Östersjöns eko
logiska nätverk. 

– Det uppenbara i Östersjön är att vi 
fiskar ut de stora rovfiskarna, som torsken. 
Då försvinner den förstås som matkälla 
för oss människor och andra djur, men 
det får också andra följder. Det måste 
inte vara de arter som torsken har direkta 
interaktioner med som påverkas mest, 
utan konsekvenserna kan uppstå på andra 
geografiska platser i Östersjön eller på 

andra platser i det ekologiska nätverket 
både på högre och lägre nivåer i närings
kedjorna. De effekterna vill vi kunna 
förutse, säger Anna Eklöf.

DET VAR JUST TJUSNINGEN i möjligheten att 
med ganska enkla medel kunna förutsäga 
saker som lockade henne till forsknings
området teoretisk ekologi. Intresset för 
ekologi väcktes redan i elvaårsåldern, 
när en broschyr som hette »Det naturliga 
steget« landade i brevlådan där hemma. 
I den läste hon om klimathot, som uttun
ningen av ozonlagret, som var en stor fråga 
på 1980talet, men det fanns också texter 
om ekologi. 

Anna Eklöfs intresse för djur och miljö 
höll i sig. Veterinäryrket lockade efter 
gymnasiet, men i väntan på att komma in 
på veterinärutbildningen började hon 
läsa biologi. En av kurserna tog upp teo
rierna bakom ekologiska modeller.

– På den kursen kände jag »det här vill 
jag hålla på med«. Jag tycker om mate
matik och jag tycker om ekologi, och här 
kunde jag få båda i ett paket. Det var 
spännande att kunna använda matema

Vad händer när balansen rubbas i ekologiska nätverk? Anna Eklöf kombinerar 
matematik och ekologi för att förutse vilka konsekvenserna blir för hela  

ekosystemet när en art dör ut eller klimatet förändras.

FORSKNING  •  EKOSYSTEM

TEXT KARIN SÖDERLUND LEIFLER FOTO ANNA NILSEN
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tiska modeller för att förstå varför arter 
påverkar varandra på de sätt de gör och 
att kunna förutsäga hur det kan se ut om 
tio eller hundra år.

Fiskeriverksamheten är ett exempel där 
fiskekvoterna beräknas utifrån matema
tiska prediktioner av hur fiskbestånden 
kommer att växa eller krympa. Men lik
nande förutsägelser kan göras för mycket 
mer än fiske, så länge det finns data att 
utgå från.

Till grund för de avancerade simule
ringar som Anna Eklöfs forskargrupp 
gör i superdatorer ligger data från 
verklig heten, som andra forskare har 
samlat in. Uppgifter om arternas mag
innehåll, storlek, levnadsplats och en 
mängd annat samlas i en stor databas. 
För forskningen om Östersjön har 
forskar gruppen tillgång till detaljerad 
information om runt 6000 arter.

Forskarna letar också efter generella 

mönster för hur arters egenskaper hänger 
ihop med vilka ekosystemtjänster de bidrar 
med. Går det att i vilket ekosystem som 
helst säga att arter med vissa egenskaper 
– som kroppsstorlek, nivå i näringskedjan 
eller sätt att röra sig – har specifika funk
tioner i det ekologiska nätverket? För att 
komma närmare svaret på frågan gör 
forskarna breda analyser i en samling 
ekosystem som sträcker sig från Weddell
havet i Antarktis, över tropikerna och upp 
till Arktis på norra jordklotet.

I SIN FORSKARGRUPP har hon medvetet 
blandat personer med kompetenser 
inom olika fält. När hon återvände till 
LiU efter en postdoktorsvistelse vid  
University of Chicago och fick möjlighet 
att starta en egen grupp var målet att 
mixa ekologisk expertis med personer 
med matematisk kompetens och skick
lighet inom programmering. 

– Blandningen leder till ett nytt sätt att 
angripa frågor. Förutom att det ger väl
digt roliga diskussioner, kan det också 
göra att vi har lättare att ta in tekniker 
från andra forskningsområden än man 
kan som renodlad ekolog. 

Hon tycker att den roligaste delen av 
att forska är att få starta igång en helt ny 
fråge ställning, det där första stadiet när 
hon och kollegorna kan tänka helt fritt. 

– Att kunna tänka innovativt är viktigt 
som forskare. Dessutom är det vår uppgift 
som forskare att föra resultaten vidare. 
Man måste kunna paketera den nya kun
skapen på ett sätt så att det blir intressant 
både för andra inom akademin och för 
samhället runt oss. Sedan tror jag att en 
avgörande egenskap för att bli en skicklig 
forskare är att kunna se vad som är intres
sant. Informationen finns i regel runt om 
oss, men det gäller att hitta viktiga sam
band som andra inte ser.

– Vi står inför enorma utmaningar i 
de olika ekologiska systemen och vi 

måste göra något. Det som driver mig 
är att vara med och lägga en liten pus-

selbit i det arbetet, säger Anna Eklöf.
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Forskning

Miljardsatsning 
på svensk 
AI-forskning

Autonoma och självkörande bilar, Google 
translate och medicinska expertsystem är 
bara några exempel på genombrott som 
baseras på artificiell intelligens. 

De senaste åren har stora framsteg 
gjorts inom maskinlärning med hjälp av 
neurala nätverk. Tekniken i sig är inte ny, 
det nya är att dagens dator kraft tillsam
mans med metodutveckling gör applika
tioner möjliga till en rimlig kostnad.

– Anslaget från Knut och Alice  
Wallenbergs Stiftelse ger oss en fantastisk 
möjlighet att både bedriva grundläggande 
forskning för dessa nya system och att 
samtidigt bygga upp forskningsområdet 
i Sverige. Två aspekter som är avgörande 
för att förstå, vidareutveckla och nyttig
göra den nya tekniken, säger WASP:s 
programdirektör Lars Nielsen, professor 
vid Linköpings universitet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse avsätter 
ytterligare en miljard svenska kronor för en 
utökning av WASP, Wallenberg Autonomous 
Systems and Software program, genom en 
bred satsning på artificiell intelligens.

Bara hälften lämnar ut  
allmänna handlingar skyndsamt

Tänkte du begära ut allmänna handlingar 
från kommunala bolag eller förvaltningar?  
Ha tålamod. Det kan nämligen ta tid. Det visar 
en studie från Centrum för kommunstrate
giska studier vid Linköpings universitet.

Bara hälften av de undersökta kommunala 
bolagen och förvaltningarna klarade av 
att lämna ut allmänna handlingar inom 
fyra arbetsdagar med epost eller sex 
arbets dagar med vanlig post. Enligt 
Tryckfrihetsförordningen ska allmänna 
handlingar på begäran tillhandahållas 

och överläkare i kardiologi, som har lett 
studien.

Forskarna vill nu fortsätta att under
söka om ökat intag av luteinrik mat har 
positiva effekter på immunförsvaret hos 
patienter med kranskärlssjukdom. Fram
för allt grönsaker med mörkgröna blad, 
som spenat, är rika på lutein.

Färgämne i grönsaker  
kan dämpa inflammation
Näringsämnet lutein, som finns i flera 
färgstarka grönsaker och frukter, kan 
dämpa inflammation, visar forskare vid 
LiU. Fynden pekar på att lutein i sig självt 
har antiinflammatoriska effekter hos 
patienter med kranskärlssjukdom.  

Vid kranskärlssjukdom, som hjärtinfarkt 
och kärlkramp, är inflammation en viktig 
komponent.

– En betydande andel av patienterna 
som har haft hjärtinfarkt har kvar en låg
gradig, kronisk inflammation i kroppen 
trots att de får en bra behandling som 
innefattar både kärlingrepp, läkemedel 
och livsstilsprogram. Vi vet att kronisk 
inflammation är förknippad med sämre 
prognos, säger Lena Jonasson, professor 
vid institutionen för medicin och hälsa 

IS
TO

CK

»genast« eller »så snart som möjligt«. 
– För en enskild medborgare som begär 

ut en allmän handling kanske några  
dagar extra inte spelar någon roll. Men till 
exempel journalister behöver ha tag i all
männa handlingarna i sin yrkesutövning, 
inte minst för att kunna granska makten, 
säger Gissur Ó Erlingsson, biträdande 
professor i statsvetenskap.

Offentlighetsprincipen i Sverige fyllde 
250 år förra året och är en hörnsten i den 
svenska demokratin. Den innebär exempel
vis att journalister och allmänhet har rätt 
till tillgång till information om den offent
liga verksamheten i stat, kommuner och 
landsting. Principen tar sig bland annat ut
tryck i allmänna handlingars offentlighet. 

– Möjligheten att granska makten på 
det sättet utgör en viktig förutsättning  
för ansvarsutkrävande och ansvars  
ut krävande är i sin tur en förutsättning 
för en välfungerande demokrati, säger 
Gissur Ó Erlingsson.

IS
TO

CK
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Flytande bostäder nästa steg?
När klimatet omkring oss förändras 
påverkar det våra städer. Om ett plötsligt 
skyfall eller en värmebölja drar fram, 
måste invånarna ändå kunna hantera sin 
vardag. I Sverige arbetar man på flera 
sätt för att klimatanpassa städerna. 

I Sverige är det kommunerna som ansva
rar för att klimatanpassa våra städer. Det 
är ett arbete som har pågått sedan ungefär 
2005 och med varierat resultat. Ofta står 
olika slags kort och långsiktiga mål mot 
varandra och hur olika åtgärder ska bekos
tas är ofta ett problem för kommunerna.

I Norrköping är man just nu i full gång 
med att analysera på vilket sätt staden 
kan påverkas av klimatförändringar.  
Universitetslektor Mattias Hjerpe vid 
Linköpings universitet är en av dem som 
hjälper kommunen att undersöka hur 

hemtjänst, gruppboenden, förskolor och 
skolor är sårbara inför höga temperaturer 
och skyfall.

I Karlstad har olika åtgärder vidtagits 
sedan de svåra översvämningar staden 
drabbades av år 2000. Bland annat har 

Nya rön om känslig tarm

IBS, en förkortning av engelskans irrita
ble bowel syndrome, är en störning i tar
mens funktion. Tillståndet innebär åter
kommande smärta i buken och kan ge 
förstoppning och diarré. IBS drabbar 

runt var tionde svensk och är ungefär 
dubbelt så vanligt hos kvinnor.

– IBSdrabbade har setts som en diffus 
grupp. Vår studie visar att patienter 
med IBS faktiskt skiljer sig från friska 
när det gäller hur tarmen reagerar på 
bakterier, säger Åsa Keita, forskare vid 
Institutionen för klinisk och experimen
tell medicin.

Han fick 
Fernströmpriset

Lilla Fernströmpriset delas ut årligen till 
»yngre, särskilt lovande och framgångsrika 
forskare« vid medicinska fakulteter i 
Sverige. Dick Wågsäter får priset med 
motiveringen »för att ha byggt upp en 
framgångsrik forskning kring aorta
aneurysm och arterioskleros«.

Tarmslemhinnan från personer med tarm
sjukdomen IBS är mer genomsläpplig för 
bakterier än frisk tarm, enligt en studie 
ledd av forskare vid Linköpings universitet.

Dick Wågsäter, professor i biomedicinsk 
laboratorievetenskap, fick 2017 års 
Fernströmpris vid Linköpings universitet.

det kommunala bostadsbolaget byggt  
flytande bostäder. Bostäderna, som  
klarar vattenståndsskillnader på upp  
till 2,5 meter, är samtidigt attraktiva då 
många vill ha lyxen kunna blicka ut över 
en glittrande vattenyta.
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Forskning

Kort och snabb löptur 
stressar kroppen ordentligt

Oxytocin på- 
verkar hundars 
samspel

»Det går inte bara att förbjuda dubbdäcken«

Sjutton friska försökspersoner i 20års
åldern, som alla hade löpvana, deltog i 
undersökningen. En dag fick de springa 
fem kilometer i full fart på fastande 
mage, en annan dag fick de vila lika länge 
före frukost. Ordningen på dagarna för 
varje del tagare avgjordes av lottning. Vid 
båda dagarna tog forskarna blodprover 

Fynden ger ökad kunskap om hur hun
dar har förändrats under utvecklingen 
från varg till husdjur.

Under domesticeringen från sin vilda 
förfader har dagens husdjur utvecklat en 
unik samarbetsförmåga med människor. 
Bland annat är de snabba på att be om 
hjälp när något problem tycks dem för 
svårt. Men variationen är stor även inom 
en och samma ras, vilket LiUforskarna 
nu alltså kan koppla till genetiska skill
nader ifråga om känslighet för oxytocin.

Partiklarna hamnar i luften vi andas in, 
blandat med andra luftföroreningar.  

I laboratorietest har Anders Ljungman, 
universitetslektor i neuro och inflamma
tionsvetenskap, kunnat visa att vägpartik
lar har potential att ge upphov till inflam
mation i luftvägarna. Inflammationen 
kan i sin tur exempelvis förvärra astma.

Att springa en relativt kort sträcka, men 
så snabbt man kan, stressar kroppen mer 
än man kan tro, enligt en studie ledd av 
LiUprofessorn Fredrik Nyström. Resul
taten visar bland annat att nivåerna av 
stresshormonet kortisol är förhöjda flera 
timmar efteråt.

Hundars benägenhet att söka kontakt med 
matte eller husse är kopplad till genetiska 
variationer i känsligheten för hormonet oxy
tocin. Det visar en studie från Linköpings 
universitet, ledd av professor Per Jensen. 

Biltrafiken river upp hundra tusen ton 
partiklar från vägbanorna om året. Störst 
påverkan har dubbdäcken.
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relaterade till stress, hjärthälsa och dia
betesrisk vid upprepade tidpunkter fram 
till eftermiddagen.

Deltagarna fick bland annat mäta stress
hormonet kortisol i blodet och i saliven.

– Vi fann överraskande nog att kortisol i 
blodet steg snabbt av löpningen och att 
kortisol i saliven förblev högre på löp dagen 
ända fram till man gick och lade sig på 
kvällen, säger professor Fredrik Nyström.

Det andra fyndet som forskarna lyfter 
fram är att den hjärtskademarkör som idag 
används i sjukvården för att ställa diagnosen 
hjärtinfarkt, troponin T, gick att detektera i 
blodet hos de flesta deltagarna efter loppet. 

Kan man lösa problemet genom att 
förbjuda dubbdäck?

– Nej, de gör naturligtvis nytta på isiga 
vägar. Och om vi inte skulle använda 
dubbdäck skulle vi vara tvungna att riva 
upp mycket asfalt och lägga ny, mjukare 
asfalt som ruggas upp av däck utan dub
bar. Annars skulle vi få problem med att 
däcken i stället polerar asfaltsytan så att 
den blir hal. Så lösningen är inte så enkel 
som att bara förbjuda dubbdäcken rakt 
av, säger Anders Ljungman.

Per Jensen forskar om hundars beteende.

THOR BALKHED
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FORSKNING  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Markus Heilig får  
stort drogforskningspris

Visualisering gör antibiotika-
resistens begriplig

– Jag är mycket glad och faktiskt lite rörd 
över priset. Beroendesjukdomar är ett 
område där debattlusta och ideologiska 
uppfattningar ofta varit mer uttalade än 
omtanken om patienterna. CAN, som är 
en sammanslutning av folkrörelser, har 
genom åren lyckats höja sig över detta. 
Man har varit en viktig källa till kunskap 

Det menar forskaren Gustav Bohlin 
(bilden) i en ny doktorsavhandling.

Han pekar på att det i dagstidningar i 
princip aldrig förklaras hur resistensen 

om drog och alkoholproblemen i Sverige, 
säger Markus Heilig.

I motiveringen pekar man på hans 
mångåriga arbete med drogforskning i 
såväl Sverige som USA. Idag är han chef 
för Centrum för social och affektiv neuro
vetenskap vid Linköpings universitet. 
Han betonar vikten av samarbete mellan 
olika forskningsdiscipliner, som psykiatri 
och hjärnforskning, som enda vägen 
framåt för att tackla de beroende
relaterade sjukdomarna.

Molekylär-
medicinskt  
centrum  
växlar upp

Det kallas Wallenberg centrum för mole
kylärmedicinsk forskning (WCMM) och 
är en tioårig satsning finansierad av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, 
tillsammans med Linköpings universitet 
och Region Östergötland. 

Genom att sätta ljuset på molekylär
medicinska frågor i gränslandet mellan 
människa och teknik ska WCMM hjälpa 
till att ta in Sverige i finrummet igen 
inom livsvetenskaperna.

Sedan starten har WCMM rekryterat sju 
unga lovande forskningsledare, så kallade 
fellows, inom det prekliniska området.

– Nu siktar vi på att också få in ytter
ligare fellows med klinisk bakgrund, säger 
Stefan Thor, professor i utvecklings
biologi och centrumledare.

Den officiella invigningen var i december 
ifjol med ett tvådagarssymposium. Nu gör 
man symposiet till ett återkommande 
arrangemang. Den 78 december är det 
åter dags med flera toppnamn inom det 
molekylärmedicinska området på plats.

Markus Heilig, professor i psykiatri, har fått 
Centralförbundet för alkohol och narkotika
upplysnings (CAN) drogforskningspris för 
sin forskning om beroendesjukdomar.

Vi kan bidra till att hindra spridningen av 
antibiotikaresistenta bakterier om vi har 
kunskaper om och förståelse av mekanis
merna bakom. Men varken medier eller 
läromedel i biologi ger de bakgrunds
kunskaper vid behöver.

Efter ett drygt år är flera nya forsknings
ledare på plats och forskargrupperna 
börjar formera sig på det stora  
molekylärmedicinska centret på 
Linköpings universitet.
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uppstår utan bara att den finns och orsakas 
av överförskrivning av antibiotika, till 
människor och djur. Okunskapen hos 
gemene man är stor, menar han.

– Många tror att antibiotika hjälper mot 
virus och det finns en spridd missuppfatt
ning att det är människor som blir resi
stenta, inte bakterier, säger Gustav Bohlin.

Han har även undersökt läroböcker i 
biologi och videor utlagda på youtube. 
Även här ser han många brister. Gustav 
Bohlin sätter sitt hopp till visualiseringar.

– Med hjälp av visualisering kan vi vidga 
våra sinnen och förstå komplicerade 
samband som sträcker sig över tid och 
rum, som evolutionen. Vårt tidsfönster är 
så litet medan evolutionen omfattar 
miljontals år och en utveckling över alla 
kontinenter, säger han. TH
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KOMMERSIALISERING  •  LÄKEMEDEL

Från forskningsfynd 
till företag

Hur kan medicinska forskningsupptäckter  
hitta ut på marknaden?

Oräkneliga företag har startat med en lovande forskningsupptäckt 
eller riktigt bra idé. Men vad krävs för att omvandla den till en produkt 
eller tjänst och nå ut på marknaden? LiU magasin har träffat två neuro

biologiska forskare som tagit på sig entreprenörshatten.

TEXT KARIN SÖDERLUND LEIFLER FOTO THOR BALKHED

Fredrik Elinder och Nina Ottosson.
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V id ett epileptiskt anfall 
skickar en större mängd 
nervceller i hjärnan elek
triska impulser på ett 
okontrollerat sätt. Fler 
än 60 000 personer i 
Sverige har epilepsi,  

varav många är barn.
I många fall kan nya epilepsianfall före

byggas med läkemedel som påverkar hur 
lätt nervcellernas elektriska impulser utlö
ses. Vid Linköpings universitet har elektro
fysiologer, molekylärbiologer och kemister 
slagit sig ihop och skapat nya substanser, 
som de hoppas ska kunna utvecklas till nya 
läkemedel mot epilepsi i framtiden.

– Det finns ett stort behov av nya  
epilepsiläkemedel. Runt 30 procent av 
de drabbade blir inte anfallsfria av sin 
medicinering och många har problem 
med biverkningar. Nya läkemedel skulle 
kunna göra nytta för många och det  
motiverar oss något enormt, säger Nina 
Ottosson, förste forskningsingenjör vid 
Institu tionen för klinisk och experimen
tell forskning.

HON OCH DE FEM andra LiUforskarna har 
nyligen startat ett aktiebolag för att kunna 
ta sina forskningsupptäckter vidare. 
Under hela vägen har de haft en dialog med 
LiU Innovation, som ägs av Linköpings 
universitet och stöttar studenter, forskare 
och anställda i frågor kring innovation 
och entreprenörskap. 

Professor Fredrik Elinder, som leder 
forskargruppen som studerar jonkanal
ernas funktion, tog kontakt med LiU 
Innovation för flera år sedan för att under
söka möjligheterna och få rådgivning 
kring sina idéer. Processen har inte följt 
en rät linje, utan forskarna har haft kon
takt med innovationskontoret i flera om
gångar. I dag får de stöd av Ali Moshfegh, 
som är innovationsrådgivare på LiU 
Innovation. Steg nummer ett är att inno
vationsrådgivaren utvärderar projektet.

– Vi ser på hur det kan komma samhället 
till nytta och hur hett ämnet är inom om
rådet. Går det att patentera, eller kan det 
ligga till grund för ett företag även utan 
patent? Det är också viktigt att det är ett 
engagerat team som har ett intresse av att 

starta ett företag, säger Ali Moshfegh.
LiU Innovation kan hjälpa företag tills 

de är redo att stå på egna fötter och gå 
vidare till en företagsinkubator.

– Vi har fått ekonomiskt stöd i flera 
omgångar för att göra det här. Vi kan ju 
inte använda forskningsmedel och det är 
svårt att ha privata pengar till så här kost
samma processer, säger Fredrik Elinder.

Genom LiU Innovation har forskarna 
fått hjälp av experter att skriva patent
ansökan. Nina Ottosson beskriver paten
teringsprocessen som en djungel. De har 
haft mängder med frågor, som de har fått 
svar på längs vägen.

– Vägledningen från LiU Innovation 
har varit det mest värdefulla, även i det 
riktigt tidiga skedet. I början vet man ju 
inte om det finns ett värde i att patentera 
och då gäller det att avvakta med att visa 
något för andra, säger Nina Ottosson.

– Om LiU Innovation hade gett oss 
pengar men ingen hjälp, då tror jag inte 
att det hade blivit något av detta, säger 
Fredrik Elinder.

DET ÄR MYCKET vanligare att forskare startar 
företag för att utveckla medicintekniska 
lösningar än läkemedel. Det är krasst ut
tryckt större chans att lyckas. Processen 
att utveckla ett läkemedel från en intres
sant substans är komplicerad och minst 
sagt kostsam.

– Kostnaden från idé till produkt brukar 
ligga på 10–15 miljarder svenska kronor. 
Om det ser lovande ut efter de första ut
vecklingsfaserna kan läkemedelsföretag 
komma in och hjälpa till att ta substansen 
ut till marknad, säger Ali Moshfegh.

De flesta företagen med läkemedels
forskning finns i Stockholm, Uppsala, 
Göteborg och Lund, så det nystartade 
bolaget i Linköping är något av en upp
stickare. Hur det kommer att gå är förstås 
för tidigt att veta. I dag är det forskarna 
själva som är ägare i aktiebolaget. Fredrik 
Elinder ser flera möjliga sätt för företaget 
att utvecklas.

– En variant är att vi jobbar på en tid 
och sedan kan företaget vara värt för 
någon annan att ta över. Men jag tror att 
det kan vara mer inspirerande och roligare 
för alla inblandade att etablera någon 

form av samarbete med andra partner, 
säger han.

Oavsett vad som väntar i framtiden är 
Nina Ottosson och Fredrik Elinder överens 
om att de har lärt sig mycket av processen.

– En sak som jag slagits av är hur den 
vetenskapliga världens sätt att tänka på 
många sätt är väsensskilt från kommer
sialisering. Den viktiga frågan för kom
mersialisering är om det går att sälja. 
Finns det någon som vill ha detta? Det 
kan vara viktigt för forskare att ha med 
sig det tänket, för jag tror att forskningen 
blir lättare att göra en användbar produkt 
av då. Men vi måste ha fri och kreativ 
forskning också, som kan generera nytta 
långt senare, säger Fredrik Elinder.

Under åren har forskning vid LiU 
resulterat i många framgångsrika 
medicinteknikföretag. Några exempel:

• Perimed – sysslar med mätning 
av flödet i kroppens minsta 
kärl och i dag är ett globalt 
medicinteknikföretag

• Sectra – arbetar med medicinsk 
teknik och informationssäkerhet

• Amra – har en metod för att mäta 
kroppsfett i muskler

Nina Ottosson skapar substanser som 
kan bli läkemedel mot epilepsi.

LÄKEMEDEL  •  KOMMERSIALISERING  
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SAMVERKAN  •  KLIMATSPEL

Klimatspel  
utmanar ungdomar 

Kan du rädda din stad? Dataspel väcker frågor om vårt klimat.

TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA 
FOTO GÖRAN BILLESON, DAVID EINAR & SMHI

D et är år 2047. De senaste 
30 åren har din stad drab
bats av 13 värme böljor, ett 
stort skyfall och tre min
dre. Sjukhuset är byggt i 
en svacka och risken för 
översvämning vid nya 

skyfall är överhängande. Vad gör du? 
Scenariot är taget från ett dataspel som 

håller på att utvecklas av SMHI tillsam

mans med Linköpings universitet. 
Klimat anpassningsspelet är ett tillägg 

till det populära spelet Minecraft, som är 
som ett digitalt lego där man kan bygga 
sin egen värld med hjälp av block.

– Vi har byggt tre världar.  Storstaden, 
Kuststaden och Älvstaden och alla påver
kas de av klimatförändringar. Det är upp 
till spelarna att överväga hur de vill möta 
dessa utmaningar, vad det får kosta och vad 
man vill prioritera, säger Lotta Andersson 
som arbetar på kunskapscentrum för kli
matanpassning vid SMHI och är adjung
erad professor vid Linköpings universitet.

TANKEN PÅ ETT KLIMATDATASPEL har Lotta  
Andersson och Tina Neset, universitets
lektor vid Linköpings universitet, bollat 
under åren. När man på SMHI diskute
rade hur man skulle bredda sitt arbete 
med att anpassa samhället till klimat
förändringar, dök tanken på ett klimat
dataspel upp hos Lotta Andersson igen. 

– Vi frågade oss vilka vi borde vända oss 
till med den här frågan och insåg att det 
är ungdomar. Och vad gör ungdomar? 
Spelar! säger Lotta Andersson.

Tidigare har hennes arbete främst 
riktat sig mot kommuner och hur de kan  
anpassa sig inför kommande klimat
förändringar, men ungdomar identifieras 
som en lika viktig målgrupp. Under deras 
livstid kommer effekterna av klimat
förändringar att bli mer och mer synbara. 
Därför har spelet utvecklats för att kunna 
användas i skolan. 

– Seriöst spelande kan vara en resurs 
för undervisning och lärande. Det ingår i 
läroplanen att ge eleverna verktyg för att 
förstå hållbar utveckling: social, ekono
misk och ekologisk. Här passar spelet in, 
säger Tina Neset. 

Hon menar att det inte bara är kun
skaper om klimatförändringar som spelet 
ska ge elever. Genom att spela i skolan 
kan eleverna sitta i grupper och ta 
gemen samma beslut. Ska man satsa på 
den mindre kostsamma lösningen för 
sjukhuset med mobila översvämnings
skydd? Eller ska man investera i mer 
omfattande åtgärder? Spelet ska träna 
eleverna i helhetssyn, att sätta in fenomen 
i ett större sammanhang, engagemang 
och handlingskraft.Tina Neset
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I SOMRAS DRABBADES USA och Puerto Rico av 
tre stora orkaner med stor förödelse som 
följd. Gymnasieläraren Ola Uhrqvist 
diskuterade förstörelsen i Texas och 
Florida, och dess orsaker, med sina elever 
på Folkungaskolan i Linköping. Till sin 
hjälp hade de klimatdataspelet. 

– Spelet passade bra in i den här dis
kussionen. Vi pratade om hur man kan 
säkra städer för klimatförändringar och 
genom spelet fick eleverna fundera kring 
det mer praktiskt. Det var nyttigt för dem 
att i spelet tilldelas en pengapåse som 
skulle räcka för olika ändamål, säger 
Ola Uhrqvist. 

Han har tidigare disputerat vid LiU 
och också gjort uppdrag för SMHI.  
När det var dags för dataspelet att testas 
av ungdomar var det Ola som Lotta  
Andersson kontaktade.  

Ola Uhrqvists elever fick se spelet på 
en storskärm och spela i smågrupper. 
Vissa fick representera näringslivet, 
andra hyres gästföreningen, PRO eller  
en miljögrupp.

– De var väldigt engagerade. De gick 
in i sina roller, förberedde sig noga och 

byggde under spelets gång koalitioner, 
säger han. 

Den eventuella svårigheten att använda 
spelet i undervisningen tror Ola Uhrqvist 
inte ligger hos eleverna, utan hos skolorna. 

– I skolan är klimatfrågan inte så stor 
som för några år sedan och klimatanpass
ning har skolan inte fått upp ögonen för 
än. Dessutom tror jag tanken på att an
vända dataspel kan skapa otrygghet hos 
en del lärare, säger han.

I SVENSKA KOMMUNER går klimatanpassningen 
också långsamt.  Även om det finns en 
medvetenhet saknas det ofta en tydlig 
politisk förankring.

Därför är också kommunpolitiker en 
grupp som Lotta Andersson och Tina 
Neset ser som potentiella spelare. Politiker 
i Norrköping, Finspång och Kungsör har 
valts ut för att testa och de kommer att få 
spela under handledning av gymnasie
elever från sina kommuner.

– När vi visat spelet har det inte varit 
svårt att få med ungdomar på det här. Vi 
hoppas deras entusiasm kan smitta av sig 
på de vuxna, säger Tina Neset. 

Lotta Andersson

Politikerna kommer att få spela som 
ett rollspel och det man hoppas de ska 
få med sig är förmågan att förstå varan
dras perspektiv. 

– Spelet skulle kunna fungera som en 
igångsättare för diskussion. Visst är det här 
bara ett spel. Samtidigt är det på riktigt. Det 
är nu vi har möjlighet att ta många viktiga 
beslut, säger Lotta Andersson.

Gymnasieläraren Ola Uhrqvist använder dataspelet i sin undervisning om klimatförändringar.
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STUDENT  •  FÖREBILD

För sex år sedan kom Kazem Bahadori 
till Sverige. Då kunde han inte ett 
ord svenska. Nu läser han tredje 
året på Industriell ekonomi. Med 
sin egen framgångssaga är han en 
förebild för de ensamkommande 
ungdomar som han är god man för. 

TEXT ELISABET WAHRBY 
FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR

D et är mörkt i Sagateaterns 
salong där runt 200 per
soner samlats för Röda 
Korsets temadag om  
Afghanistan. En ensam 
spotlight och publikens 
uppmärksamhet är riktad 

mot två personer på den lilla  
scenen. Ramin Malekzade, en ensam
kommande 17årig pojke som väntar på 
besked om uppehållstillstånd, och hans 
gode man Kazem Bahadori är här för att 
berätta om sina erfarenheter av att komma 
till Sverige.

Kazem Bahadori var 16 år när han kom 
med sina föräldrar till Malmö. Fast be
sluten om att lära sig svenska så fort som 
möjligt tillbringade han hela dagarna 
på biblioteket. 

– Jag lyssnade på nyheter i hörlurar, 
följde med i texten och slog upp orden jag 
inte förstod. 

Mitt emot biblioteket låg en stor byggnad, 

FÖREBILD I NYTT LAND

LIU MAGASIN #3 201732

Utbildning är viktigt för att 
komma in i det svenska 
samhället, betonar  
Kazem Bahadori.
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Kazem Bahadori med Ramin Malekzade, som 
är flykting från Afganistan.

FÖREBILD I NYTT LAND
vacker som ett slott, tyckte Kazem. 

– Jag fick veta att det var ett av Malmös 
bästa gymnasier, Sankt Petri. Där och 
då bestämde jag mig för att en dag också 
gå där. 

På egen hand ordnade Kazem så han 
fick byta skola och kunde börja på natur
programmet på Sankt Petri. Han engage
rade sig i både studier och andra frågor. 
Till exempel drev han igenom förlängd 
svarstid på proven för elever med svenska 
som andraspråk, något som sen infördes 
på alla skolor i hela Malmö. Själv utnyttjade 
han det bara en gång. Han satte ihop ett 
fotbollslag från språkklasserna och vann 
hela skolturneringen. Sista året på gymna
siet utsågs han till Malmös mest fram
gångsrika elev och belönades med ett 
Rotarystipendium på 10 000 kronor. 

– Jag kommer inte från ett hem med 
studietradition, mina föräldrar är analfa
beter. Men de förstod att utbildning är 
viktigt och det är jag enormt tacksam för. 
Att se min egen utvecklingskurva blev i 
sig en ytterligare motivationsfaktor. 

EFTER TVÅ ÅR I SVERIGE utbildade sig Kazem 
till tolk och arbetade under sommaren. 
Det var då han kom i kontakt med gode 
män för första gången. 

– Vissa kunde ha hand om så många 
som 40 ensamkommande unga, ett par 
var tillsammans god man för 80 ungdomar. 
De kände inte ens igen dem eller kom 
ihåg vad de hette. Jag avskydde det och 
såg hur dåligt ungdomarna mådde. 

Sedan dess har Kazem varit god man 
för tre unga ensamkommande pojkar från 
Afghanistan och kontaktperson för två. 

– Att vi har samma bakgrund tror jag 
betyder mycket, jag kan bli deras förebild 
i det nya landet. De ser att om man 
kämpar och pluggar så uppnår man sina 
mål, även om det är svårt och jobbigt 
ibland och man får offra sitt sociala liv. 
Jag kan också de kulturella och sociala 
koderna i båda samhällena och kan 
bättre förklara skillnaderna. 

Flytten till Linköping och studierna här 
var svårare än Kazem hade trott. 

– Jag hade svårt att vänja mig vid att 
inte ha min familj här, jag kände mig en
sam. Nu kan jag jämföra känslan med hur 
de ensamkommande ungdomarna känner, 
att inte ha sin familj i ett land där man 
varken kan språket eller kulturen. 

Nu har han vant sig, familjen finns bara 
några timmars resa bort, och den svenska 
kulturen är inte främmande. Över en 
kopp kaffe på Campus Valla berättar han 
på felfri svenska om hur svårigheter och 
möjligheter har gett honom drivkraften. 

– Jag har mitt ursprung i Afghanistan 
men är född i Iran där min pappa arbetade 
som förman på byggen. Afghaner i Iran är 
diskriminerade av systemet. Vi fick gå i 
skolan, men vi fick inga betyg. Till och 
med i sport diskriminerades man. Jag 
vann till exempel en schackturning i sko
lan men fick inte gå vidare i turneringen. 
Den iranska killen som jag vann över fick 
tävla istället.

FÖREBILD  •  STUDENT

ATT HAN LYCKATS så bra i Sverige tror Kazem 
beror på den diskriminering han upplevt. 

– Jag hade aldrig kunnat uppnå mina 
mål i Iran, samhället satte begränsning
arna. När jag fick se friheten här och 
möjligheterna det gav kunde jag inte 
missa det. Jag vill testa gränserna, både 
mina egna och samhällets. När blir det 
stopp? Hur mycket klarar jag själv och 
vad tillåter samhället? 

Just nu funderar Kazem på vilken 
master utbildning han ska välja. Produk
tionsledning eller logistik, båda handlar 
om planering och det är han bra på. 

– Utbildning ger en säker framtid,  
man blir självständig. Men det ska vara 
en utbildning man väljer själv, inte vad 
samhället eller föräldrar tycker.
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ter Ibrahim Baylan. 
Innan politiken tog 
över påbörjade han 
en polmagutbild
ning på Linköpings 
universitet 1995.

Alumni

Vill du veta mer?
JESSICA PETERSON
013-28 56 38 
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet 
581 83 Linköping

LiU-alumner
MATTIAS AHLSTRÖM är trafikplanerare på AB 
Dalatrafik. Han har läst kandidatpro
grammet i samhällets logistik, med  
examen 2016.
CHRISTIAN BEHRBOHM är sjuksköterska inom 
Region Östergötland. Han har läst sjuk
sköterskeprogrammet, med examen 2017.
TOVE BERGSTRÖM är juridisk rådgivare på 
Swedbank. Hon har läst masterprogram
met i affärsjuridik, med examen 2016.
LINDA EKVALL är HRassistent på ICA Sverige. 
Hon har läst masterprogrammet Human 
resource management and development, 
med examen 2016.
SARAH FELLDIN är projektledare på Volvo 
Group Trucks Technology. Hon har läst 
civilingenjörsprogrammet i industriell eko
nomi (internationell), med examen 2016.
EMMA HALL är trainee på ABB. Hon har läst 
civilingenjörsprogrammet i industriell 
ekonomi, med examen 2016.
JONATHAN HELLMAN är Solution Engineer på 
SEB. Han har läst kandidatprogram i 
system vetenskap, med examen 2016.
VERONICA LINDEBRING är miljösamordnare på 
Leca. Hon har läst miljövetarprogrammet, 
med examen 2016.
NICLAS LINDEGREN är departementssekrete
rare på Finansdepartementet. Han har 
läst internationella civilekonompro
grammet, med examen 2016.
SIMON LINDÉN är Internal account manager 
på Dell AB. Han har läst civilingenjörs
programmet i informationsteknologi, 
med examen 2016.
SARA SJÖBERG är förskollärare på  
Björkbackens förskola i Kolmården.  
Hon har läst förskollärarprogrammet, 
med examen 2016.
MADELEINE STEIN är algoritmutvecklare på 
Autoliv. Hon är civilingenjör i medicinsk 
teknik, med examen 2017.
JESSICA STRÖMBERG är socialsekreterare i 
Linköpings kommun. Hon har läst 
socionom programmet, med examen 2016.

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

Alumner på Kalas

Statssekreterare hos Löfvén

I samband med Kalasmottagningen för nya 
studenter arrangerades även en träff för 
tidigare studenter. I ett tält på området 
samlades inbjudna alumner för att mingla, 
lyssna på tal av LiU:s rektor Helen Dannetun, 
och musik med Timo Räisänen.

LIUALUMNEN NILS VIKMÅNG har tagit över som 
statssekreterare hos statsminister Stefan 
Löfvén, efter det att Emma Lennartsson 
fick lämna på grund av itskandalen på 
Transportstyrelsen. Nils Vikmång var 
tidigare statssekreterare hos energiminis

– Att studera vid LiU är något man inte 
bör missa, det var de roligaste åren i mitt 
liv, säger Minh le Tran som utbildade sig 
till civilingenjör i teknisk fysik och elektro
nik, och som tog sin examen i fjol.

Idag arbetar han som ITkonsult på Saab, 
och där har också hans tidigare kurs
kamrat Jonas Hertman hamnat, fast i 
rollen som mjukvaruingenjör.

– Studentlivet på LiU var mycket trev
ligt, och jag var med i många sektioner 
som hittade på saker. En annan sak som 
är bra med Linköpings universitet är att 
allt är samlat på samma ställe och inte 
utspritt på olika håll i stan, säger han.

Nils Vikmång
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Inget giftermål utan LiU

I somras återvände Lui Cheuk Yiu (Charles) 
och Yong Shunzi (Vanessa) till platsen där 
de träffades, Linköpings universitet. Till
sammans med en fotograf och en make up 
artist reste de från Singapore, enbart för 
att ta sina pre wedding pictures. 

– Jag tror att pre wedding pictures är en 
asiatisk tradition, säger Charles. Och själv
klart ville vi ta bilderna här, där vi träffades.

DET VAR I JANUARI 2014 som Charles och  
Vanessa, tillsammans med 30 andra  
utbytesstudenter, kom till Linköping för 
en utbytestermin. Han läste till ingenjör, 
hon läste sociologi. 

– De första dagarna var hela gruppen 
samlad för introduktion och gruppfoto, 
minns Charles, som då inte lade märke 
till Vanessa. Sedan splittrades gruppen, 
var och en läste och umgicks med sina 
kurskompisar. 

Det skulle dröja fram till april innan de 
lärde känna varandra bättre. Inför en stu
dentfest köade de tillsammans för biljetter 
en hel natt. Det fanns mycket tid för prat 
och det var då de märkte att de var på sam
ma frekvens, som Charles uttrycker det. 

– Singapore är väldigt livlig stad, det 
finns så mycket som distraherar, säger 
Charles. Linköping är lugnare, mer frid
fullt. Man kan umgås, prata och verkligen 
lära känna varandra här.

IKEA BLEV PLATSEN för första dejten. 
– Vanessa behövde köpa några saker 

och jag föreslog att vi skulle åka dit till
sammans och äta lunch, säger Charles. 

– Det var inget märkvärdigt alls, vi åt 
bara köttbullar, säger Vanessa. Men vi 
älskar Sverige och IKEA är det svenskaste 
vi kan tänka oss. 

– Men du ignorerade mig ganska länge, 
tittade knappt på mig, skrattar Vanessa. 
Jag tänkte alltid »där är han som bara 
ignorerar mig«. 

– Det var medvetet, svarar Charles 
och ser lite lurig ut. För att du skulle bli 
mer intresserad.

NÄR TERMINEN VAR SLUT i juni åkte Charles 
och Vanessa på rundresa i Europa, han 
med sina vänner och hon med sina. Charles 
var i Österrike och visste att Vanessa då 
befann sig i Venedig. I hemlighet gjorde 
han upp med hennes vänner om att komma 
till Venedig för att överraska. 

– Det var då som jag frågade henne mer 
officiellt om hon ville bli min flickvän,  
säger Charles. 

Att Linköpings universitet och Sverige 
har en särskild plats i Charles och Vanessas 
hjärtan är helt klart. De har pratat om att 
komma tillbaka och ta sina masters här. 
Men inget är ännu bestämt. Bröllopet är 
däremot bestämt. Det blir i september 
nästa år. Med kyrkbröllop på förmiddagen 
och bankett på kvällen. 

– Det är då man visar upp sina pre 
wedding pictures för bröllopsgästerna, 
förklarar Charles och Vanessa.

I januari 2014 kom två studenter från två 
olika universitet i Singapore till Linköping för 
en utbytestermin. Tre och ett halvt år senare 
var de tillbaka för att ta sina »pre wedding 
pictures«. »Vi skulle aldrig träffats om det 
inte varit för LiU.«

TEXT & FOTO ELISABET WAHRBY

»Vi skulle aldrig 
träffats om det 

inte varit för LiU.«
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Mer kaffe åt folket!
I september firade studentfiket i kårhuset Kårallen 30-årsjubileum med 
disco, tivoli, tuff-tuff-tåg, tårtkalas, lyxfrukost och jubileums priser på 
kaffe. Vi ser fram emot trettio år till av billigt kaffe med klägg i Baljan.

FOTO: CHARLOTTE PERHAMMAR


