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Vår värld förändras så snabbt att det 
inte alltid finns »gamla« ord som 
räcker till för att förklara föränd-
ringarna. Därför uppfinns ständigt 
nya ord, som raplex, en samman-

slagning av de engelska orden rapid 
och complex. Innebörden av ordet är att 

utvecklingen ständigt går snabbare och verkligheten 
blir allt knepigare att förstå. Vi är nog många som 
känner igen den känslan – något håller på att hända, 
men vad? Och vem vet? 

NÅGRA EXEMPEL PÅ RAPLEX: i Kina investeras oerhörda 
mängder pengar i rasande fart i artificiell intelligens 
(AI), på Arlanda landar hundratusentals paket varje 
dag som ska skickas vidare till mottagare i Sverige. 
Samtidigt upplever arbetsmarknaden en accelererande 
brist på kompetens och traditionella butiker tvingas 
stänga igen eftersom kunderna köper över nätet. 

Det här är bara ett mycket litet utsnitt av stora globala 
förändringar, det finns så många fler. Ibland hänger de 
samman, ibland sker de oberoende av varandra men 
slutsatsen är densamma: vår värld blir allt mer raplex. 

DET HÄR NUMRET AV LIU MAGASIN handlar till stor del om 
utbildning och det som är, har alltid varit och kommer 
alltid att vara, svaret på hur vi ska kunna förstå för-
ändringar och vår omvärld, nämligen kunskap. Det är 
genom kunskap – förmågan att erövra, pröva och 
värdera kunskap – som våra studenter både kan delta 
i utvecklingen och bidra till att förklara vad som håller 
på att hända och varför. 

Formerna för och innehållet i vår utbildning kan 
förändras men målet står fast; erövrandet av kunskap. 
I tider av fake news, faktaresistens och polarisering, 
måste dessutom målet att kunna bidra till en kritisk 
analys som är baserad på kunskap understrykas  
alldeles särskilt. 

I år försöker vi att belysa framtidens utmaningar i 
vår studentrekrytering med hjälp av »världens svåraste 
tipspromenad« där forskare samtalar i poddar om stora 
samhällsfrågor. Du hittar tipspromenaden under 
»Utbildning« på vår hemsida.

SÅ NÄR NÅGON FRÅGAR VAD SOM HÅLLER PÅ ATT HÄNDA är det vår 
uppgift att försöka svara efter bästa förmåga, oavsett 
hur raplex världen har blivit! 

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se

Innehåll
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6 Historien ger nycklar till samtiden
LiU-alumn driver populär historiepodd.
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Starkt gensvar värmer
Rektorn för ett av Kinas 

topprankade universitet 
pratar alldeles utmärkt 
svenska. Han heter  
Zhihua Zhong och har 

en speciell relation till  
Linköpings universitet. I slutet av 
1980-talet disputerade han i hållfasthets-
lära i Linköping och var senare även uni-
versitetslektor här under flera år.

Efter återkomsten till Kina har han 
gjort en kometkarriär och är sedan 2016 
rektor för ansedda Tongji University i 
Shanghai. Nyligen var en delegation från 
Linköpings universitet på besök för att 
diskutera samarbeten och då fick LiU 
magasin en intervju med honom.

EN ANNAN AV VÅRA ALUMNER – gymnasieläraren 
Daniel Hermansson – driver en av landets 
mest populära poddar. Historiepodden når 
i genomsnitt 50.000 lyssnare per program 
och föddes för att Daniel Hermansson 
och poddkollegan Robin Olovsson ville 
väcka människors intresse för historia  
– samtidigt som de själva får utlopp för 
behovet att snöa in på ett ämne.

Så nu kommer ett nytt program en 
gång i veckan, där de diskuterar stort 
och smått genom historien. Vi har träffat  
Daniel för att prata med honom om hans 
poddande och intresse för historia. 

I detta nummer berättar vi även om en 
kurs där man lär sig att gräva i historiska 
arkiv. Kursen ges av Linköpings universitet 

i samarbete med Landsarkivet i Vadstena.
Läs också om Världens svåraste tips-

promenad som är en både fysisk och digital 
tipspromenad med samhällsaktuella frågor, 
kryddade med poddavsnitt där forskare 
diskuterar de olika ämnena.

Svåra frågor har inte några enkla svar.

UNDER ARBETET MED DETTA NUMMER kom resul-
tatet av en läsarundersökning som vi låtit 
ett externt undersökningsföretag göra. 
Deras rapport är uppmuntrande läsning! 
Totalt har man genomfört 400 telefon-
intervjuer, som visar att LiU magasin 
både läses och uppskattas av många.  
Det värmer ett redaktörshjärta.

Hela 82 procent av dem som läser tid-
ningen tycker att den är mycket bra eller 
ganska bra. Den ses som informativ, 
lättill gänglig och trovärdig. Störst intresse 
väcker artiklar och notiser om ny forskning, 
men många vill också läsa om vad som 
händer med tidigare studenter och på 
vilket sätt universitetets forskning och 
utbildning gör avtryck i samhället.

Vi gläds över det starka gensvaret och 
tar med oss idéer och synpunkter om 
fortsatt utveckling av tidningen.

Trevlig läsning!

4 1812

LENNART FALKLÖF, REDAKTÖR 
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ETT MAGASIN FÖR ALUMNER
LiU magasin är Linköpings universitets tid-
skrift för sina tidigare studenter (alumner) 
och andra som är intresserade av univer-
sitetets verksamhet. Den berättar om stort 
och smått som händer på universitetet, 
gör nedslag i forskningens värld och söker 
upp gamla studenter i de miljöer de lever 
och verkar i idag.

Innehåll
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SAMHÄLLE  •  FORSKARPODD

SVÅRA FRÅGOR 
har inga enkla svar

Med Världens svåraste tipspromenad tar Linköpings universitet ett 
nytt grepp när det kommer till rekrytering av nya studenter. En fysisk 
och digital tipspromenad med samhällsaktuella frågor, kryddas med 

poddavsnitt där forskare diskuterar de olika ämnena.

TEXT HELENA JALKNER FOTO THOR BALKHED
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FORSKARPODD  •  SAMHÄLLE

D
et här är något annat än 
en reklambroschyr med 
glassiga bilder, och signa-
lerar precis det vi vill att 
Linköpings universitet 
ska stå för. Att vi tar de 
stora samhällsutmaning-

arna på allvar, och att vi vill stimulera till 
eftertanke, reflektion och kunskaps-
sökande, säger Björn-Ola Linnér, klimat-
forskare vid Linköpings universitet.

Världens svåraste tipspromenad gick 
att uppleva i fysisk form i Norrköping, 
Linköping och Stockholm under några 
veckor i början av 2018. Den går också att 
ta del av digitalt via universitets hemsida. 
Tipspromenaden består av tio frågor med 
tre olika svarsalternativ, och det som skiljer 
den här tipspromenaden från de traditio-
nella är att det inte bara fanns ett korrekt 
svar, utan alla svar kan vara rätt, beroende 
på hur man angriper frågan. Till varje fråga 
finns ett poddavsnitt där forskare för en 
tvärvetenskaplig diskussion om respektive 
ämne. Björn-Ola Linnér och Malin  
Granath, universitetslektor i informatik 
vid Linköpings universitet, diskuterar i sitt 
poddavsnitt kring vad vi måste göra för att 
nå klimatmålen och överleva på lång sikt. 

– Att mötas under de här formerna var 
jättespännande. Det är alltid nyttigt att 
möta forskare från andra vetenskapsfält, 
eftersom det gör att man tvingas tänka 
ytterligare ett varv kring sin forskning. 
Björn-Ola och jag har forskningsområden 
som går att »gifta samman« på olika sätt, 
och som kompletterar varandra, vilket 
gör det extra roligt, säger Malin Granath. 

IDAG SPRIDS MÅNGA nyheter via sociala medier, 
och fake news har blivit ett begrepp som 
används för att beskriva fenomenet med 
vilseledande nyheter. Det har blivit än 
viktigare, att stå upp för kunskap  
grundad i vetenskap. 

– Absolut är det så, och framförallt är 
det viktigt att förmedla kunskap som tränar 
folk till att reflektera, värdera kunskap 
och fatta egna välavvägda beslut. Genom 
den här kampanjen kan vi väga kunskap 
mot varandra, och det behövs i de här 
tiderna när det är mycket twitterpolitik, 
säger Björn-Ola Linnér.

Syftet med tipspromenaden är att 
dels väcka ett intresse för den forskning 
Linköpings universitet bedriver, och 
samtidigt avdramatisera forskningen, för 
att få presumtiva studenter intresserade 
av samtidens stora utmaningar. 

– Ser jag till mitt eget forskningsfält, 
som handlar om klimatomställning, så 
krävs det nya kompetenser, och ett 
enormt engagemang för att nå klimat-
målen. För unga människor idag är det 
viktigt att den utbildning och det jobb de 
väljer ska göra skillnad, och det är hopp-
ingivande, säger Björn-Ola Linnér.

ATT DISKUTERA ETT ÄMNE i poddavsnitt där tiden 
var begränsad till cirka tio minuter var för 
de deltagande forskarna en utmaning, 
men de tvekade inte till att vara med när 
de fick frågan.  

– Det ligger helt i linje med vad jag håller 
på med dagligen, eftersom jag kommer 
från ett ämne där vi studerar design,  
användning och konsekvenser av IT.  

Jag lyssnar själv på poddar, och skulle 
gärna se att utbudet av forskningssamtal 
var större i denna kanal. En svårighet var 
att frågeställningarna inte helt matchar 
den forskning jag själv bedriver, så i mitt 
fall försökte jag hela tiden omtolka frågan 
så att jag skulle kunna ge så konkreta  
exempel som möjligt från min vardag, 
säger Malin Granath. 

Vad betyder då vetenskapen för 
samhälls utvecklingen?

– Det korta svaret är att det är viktigt 
att den forskning som bedrivs kommer 
samhället till nytta. Jag tänker att vi bidrar 
till samhällsutvecklingen på många olika 
sätt. Ett sätt är att vi direkt bidrar till  
utvecklingen i de projekt vi deltar i som 
forskare, både till den verksamhet vi stu-
derar men också i mer generella termer. 
Ett annat sätt är att vi utbildar studenter, 
det vill säga vi omsätter kunskapen i olika 
forskningsprojekt i vår undervisning och 
på så vis för vidare kunskap och lärdomar, 
säger Malin Granath.

– Jag ser det som en av de viktigaste 
hörnstenarna för att skapa ett hållbart 
samhälle i framtiden. Vi måste skapa ett 
så bra kunskapsunderlag som möjligt, 
både för beslutsfattare och praktiker, 
tillägger Björn-Ola Linnér.

Lyssna på forskarpoddar
Samtidens svåraste frågor har inga enkla 
svar. Gå in på webben och lyssna när 
experter diskuterar ämnen som klimat, 
robotisering, AI, demokrati, identitet och 
annat som vi brottas med idag. 

www.liu.se/utbildning/tp-poddar 

Björn-Ola Linnér och Malin Granath.

Vill du pröva tipspromenaden?  
Gå in på www.liu.se/utbildning/tp



»Känner man inte till historien är det 
svårt att förstå sina medmänniskor 

och de förutsättningar de har.«

ALUMNI  •  HISTORIEPODDEN

Han startade 

Alumnen Daniel Hermansson är historieläraren som 
inte fick tillräckligt utlopp för sitt historieintresse 
under lektionerna och startade en podd. Den är nu en 
av de största i Sverige. Han menar att kunskap om 
historien gör att man bättre förstår saker i samtiden.

TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA FOTO LENA KATARINA JOHANSSON

en historiepodd
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D
agen jag träffar Daniel 
Hermansson är en histo-
risk dag. Den femte febru-
ari var det 200 år sedan 
den första ur Bernadotte- 
ätten satte sig på den 
svenska tronen. Det är en 

sådan dag som inte går obemärkt förbi en 
historieintresserad. Ett avsnitt av Daniels 
podd har tillägnats händelsen och tidigare 
på dagen har han suttit i TV 4 och berättat 
om hur fransmannen Jean Bernadotte 
blev kung i Sverige, efter att Gustav IV 
»sjabblat till det« och förlorat Finland.

 – Känner man inte till historien är det 
svårt att förstå sina medmänniskor och de 
förutsättningar de har. Jag tänker att man 
måste känna sig ganska frågande kring 
många saker i sin omvärld om man inte 
kan sin historia, säger Daniel Hermansson.

Han sitter i ett tomt klassrum på 
Manilla skolan på Djurgården. Elevernas 
skrik tränger in genom den stängda dörren, 
en hopknölad mössa ligger bortglömd vid 
hans fötter. Det är här han tillbringar sina 
dagar som historielärare. 

Svenskarnas historiekunskaper kunde 
vara bättre, tycker Daniel. Som historie-
lärare vet han att det inte är lätt att få elever 
att lära sig »allt« på de historie timmar 
som finns på schemat. Det han hoppas att 
de får med sig är en nyfikenhet och förstå-
else för vad som hände och varför. 

HISTORIEPODDEN FÖDDES FÖR ATT Daniel  
Hermansson och poddkollegan Robin 
Olovsson ville väcka människors intresse 
för historia – samtidigt som de själva fick 
utlopp för behovet att snöa in på ett ämne. 

 – I ett klassrum kan du inte prata om 
samma sak i 80 minuter. Det gör vi i 
podden. Mina elever gillar när 
människor som levt förr – eller för den 
delen djur – blir personer av kött och 
blod. Vem gillar inte Karl XII:s hund 
Pompe, exempelvis? 

Plötsligt böjer Daniel sig ned och tar 
upp den kvarglömda mössan från golvet 
vid sina fötter. Sekunden senare öppnas 
dörren och ett huvud tittar in. Daniel 
håller upp mössan, som om han redan 
visste vad saken gällde, huvudet nickar 
»den är min, tack.« 

I podden tillåter sig Daniel och Robin 
lyxen att vara smala i sina val av ämnen. 
Och de verkar tänkt rätt när de tänkte att 
de ville göra något »skojfriskt« av histo-
ria för podden har i genomsnitt 50 000 
unika lyssnare per program och är en av 
de mest populära i Sverige.

Den framgången räknade de inte med 
för fyra år sedan när de spelade in det 
första avsnittet i ett litet kök i Gävle,  
staden de då båda arbetade i.

MÅNGA AV LYSSNARNA ÄR VÄLDIGT ENGAGERADE 

och skickar tips på ämnen. Men önske-
målen är ofta stora och svepande som 
»Gustav Vasa« eller »andra världskriget«. 
Daniel och Robin gör hellre nedslag och 
fördjupar sig i olika aspekter av exempelvis 
andra världskriget, än att berätta en  
kronologisk historia.

Trots att de båda numera bor i Stockholm 
är det ingen stockholmssvenska som talas i 
podden. Från sin Skåne-bördiga mamma 
har Daniel fått sina tungrots-r, östgötskan 
har han Ringarum att tacka för. 

 – Jag har fått kritik för min dialekt, folk 
klagar och säger att de inte orkar lyssna på 
grund av den. Men, vad kan jag göra åt det? 

Robin står för norrländskan. 
 – Jag kanske har dialekt, men jag är i 

alla fall inte lika lokalpatriotisk som Robin. 
Fick han bestämma skulle vartenda avsnitt 

handla om Norrland, säger Daniel  
och skrattar.

DANIEL HERMANSSON LÄSTE till lärare på  
Linköpings universitet, något som inte är 
obekant för hans lyssnare. Att valet föll på 
Linköping beror på att han är hemmakär, 
menar han. 

 – Mina elever väljer utbildning på helt 
andra grunder. Här är det ofta Harvard 
eller andra utländska lärosäten som gäller. 
Men, jag lämnade ju i alla fall Ringarum!

Reser i tiden gör han i alla fall, även om 
han inte tycker sig ha rest så långt geogra-
fiskt. Podden innebär också att han får 
vidga sina vyer. Han är nyss hemkommen 
från en helg i Frankrike med mediebolaget 
som podden numera ingår i. Daniel har fått 
lära sig om lyssnarsiffror och konkurrens 
och podden spelas inte längre in och klipps 
dagen innan den ska sändas.

 – Det upplägget förutsatte att man inte 
hade något liv för övrigt – vilket vi försöker 
skaffa oss!

 Några särskilda planer för podden just 
nu, mer än att göra »bra« podd, har de 
inte, säger han. 

 – Det ska vara lite svårt och teoretiskt, 
fast samtidigt kul. Populärvetenskapligt, 
men inte fördummande. 

Vart han tar historien – och historien 
tar honom – återstår att se.

Robin Olovsson och Daniel Hermansson tar upp ett nytt ämne i varje program.
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D
et är examination för den 
tredje kullen studenter på 
arkivkursen. Alla har de 
grävt i historiska arkiv på 
ämnen som intresserar 
dem. Det kan vara en 
kyrka, en släktgård, skils-

mässor, mjältbrandsgravar eller kartor. 
Men det viktiga i den här kursen är inte 
vad man kommit fram till utan hur. 

Åsa Berger är arkeolog och går kursen 
för kompetensutveckling. 

– År 2014 fick kulturminneslagen en 
tydlig tidsgräns, lämningar äldre än 1850 
räknas nu som fornlämning. Det innebär 
att vi arkeologer numera måste titta även 
på skriftliga källor. Kursen ger mig den 
formella kompetensen. Sen handlar om 

att bara öva och öva. 
Det finns så mycket 
material. Men vad 
är viktigt? Vad är 
intressant? Vad är 
rimligt? Även om 
jag hade önskat lite 
mer praktiska öv-
ningar har jag fått 
ut väldigt mycket på den här korta tiden. 

OM SLÄKTGÅRDEN BENGTSGÅRDEN handlar  
Carina Åsmans examensarbete. Men hon 
tänker använda arkivkunskapen till något 
helt annat. 

– Jag går en guideutbildning i Vadstena. 
Som guide får man inget färdigt manus 
utan man gör sin egen guidning. Det här 

DE LÄR SIG GRÄVA  
I HISTORISKA ARKIV
De svenska historiska arkiven är 
en outsinlig källa för den som vill 
gräva i historien. Men det gäller att 
veta var man ska börja. I samarbete 
med Landsarkivet i Vadstena ger 
Linköpings universitet kursen  
»Att arbeta med historiska arkiv«.

TEXT ELISABET WAHRBY 
FOTO PETER HOLGERSSON

Åsa Berger

Arkivarien Claes Westling visar några pärlor bland dokumenten. Kursen hålls i Vadstena slott.
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HISTORISKA ARKIV  •  UTBILDNING

är ett sätt att inte 
bara berätta skrönor 
utan faktiskt hitta 
källorna bakom. Att 
det fanns så många 
ställen att leta på 
överraskade mig. 
Och hur lätt det är 
att gå fel.

KURSEN ÄR ETT SAMARBETE mellan Linköpings 
universitet och Landsarkivet i Vadstena, 
en del av Riksarkivet som i år fyller 400 år. 
Till Vadstena har också utbildningen varit 
förlagd, det är ju själva vitsen med kursen, 
att deltagarna ska kunna gräva i arkiven 
och jobba med handlingarna. Och här 
finns material så det räcker till. 

– Arkivet i Vadstena är det äldsta av sju 
landsarkiv i Sverige, berättar Claes 
Westling, arkivarie som undervisat på 
kursen. Här finns nästan sex hyllmil arkiv 
från Jönköpings, Kalmar, Kronoberg och 
Östergötlands län.

TRE KURSER HAR har hittills hållits. Fyra  
helger under en termin har kursdel-
tagarna kommit till Vadstena, från olika 
delar av landet. Det har bland annat  
varit lärare, arkeologer, journalister  

och myndighetspersoner från både stat 
och kommun. Kursen avslutas med  
projektarbete.

Ämnena kan ha aktuella kopplingar. 
Som en kursdeltagare från Länsstyrelsen 
i Östergötland som efter förra sommarens 
stora mjältbrandsutbrott på Omberg,  
ville lära sig hur man hittar gamla mjält-
brandsgravar för att kunna skriva en 
handbok i ämnet. 

DET ÄR SVÅRT ATT TÄNKA SIG en mer spännande 
kursplats än slottet i Vadstena, byggt 
mellan 1545 och 1620, först tänkt som 
fästning, sedan som kunglig bostad. Efter 
att landsarkivet flyttade in 1899 har slottet 
anpassats efter arkivets behov. 

– Vårt äldsta dokument är från 
1000-talet, ett bibelfragment, troligen 
från Tyskland, som vi fick hit via ett 
kyrko arkiv, säger Claes Westling.

Han styr målmedvetet sina steg genom 
de långa arkivgångarna på väg mot ett av 
sina favoritdokument. Han pekar och  
visar med vita handskar. 

– Gustav Vasas namnteckning från 
den 14 januari 1543, ett kvitto på att  
Jönköping betalat sin skatt. Det är spän-
nande att tänka att det här faktiskt 
skrevs under Dackefejden.

INTRESSET FÖR KURSEN har varit stort. Till 
första terminens 20 platser sökte 90 per-
soner, så många att man beslöt att göra två 
grupper. Som följdes av en tredje och nu 
diskuteras en steg två. 

Det finns inte många utbildningar 
längre som behandlar det traditionella 
arkivarbetet. Här finns en kunskapslucka, 
menar Claes Westling. 

– Historiskt material används allt 
mindre och den akademiska forskningen 
minskar. Den fana som universitets-
världen tappat har plockats upp av släkt-
forskningsrörelsen, där ökar kunskapen 
och det är de som ger ut handböcker.

DE HISTORISKA ARKIVEN är en djungel innan 
man lärt sig. Och det är en uppgift för 
arkiven att visa människor hur man hit-
tar i den. 

– Vi kan visa vägarna vidare till mer än 
kyrkböckerna, säger Claes Westling. Jag 
vill slå ett slag för det äldre materialet, det 
är inte så svårt att läsa som man kanske 
tror. Det är en tröskel att ta sig över, det är 
bara att träna, det tror jag kursdeltagarna 
håller med om. Och det är en skön känsla 
när man kommer över tröskeln, som att 
lära ett nytt språk.

Carina Åsman

Sex hyllmil arkiv! Kursen hålls i Vadstena slott.
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Hans mobilspel blev en succé

27  000  
studenter 

För några år sedan blev mobilspelet Smash 
Hit en dundersuccé. Spelet har laddats ner 
av 150 miljoner unika användare världen 
över, och en av männen bakom succén är 
LiU-alumnen Dennis Gustafsson, som gjort 
karriär inom spelbranschen.

Noterat

– Det är en mäktig känsla. I USA har tio 
procent av de som har möjlighet att ladda 
ner spelet gjort det. Det är svårt att ta in, 
säger Dennis Gustafsson.

Det har nu gått närmare tjugo år sedan 
han påbörjade sin utbildning till civil-
ingenjör i medieteknik vid Linköpings 
universitet. 

– På den tiden var det bara Linköpings 
universitet som erbjöd den utbildningen, 
och jag var i den första kullen. Utbild-
ningen innehöll allt det jag var intresserad 

av, som till exempel programmering, 
ljud, bild och spelutveckling.

Efter studierna har han framför allt 
arbetat inom spelbranschen. 2010 startade 
han företaget Mediocre tillsammans 
med en kompis. 

– Vi hamnade precis rätt i tid, det var 
ingen som då visste hur stort det skulle bli 
med mobilspel. Det vi har valt att göra är 
att satsa på kvalitet, vilket innebär att vi 
kanske inte släppt så många spel, men de 
som släppts har vi finputsat länge på.

Trots sina framgångar, med sex släppta 
spel bakom sig, har företaget nu valt att 
sätta stopp för ytterligare mobilspel. 
Dennis Gustafsson arbetar idag med ett 
annat projekt, ett fysiskt spel som utspelar 
sig på ett simulerat kärnkraftverk.

Linköpings universitets årsredovisning  
för 2017 är klar. Antalet studenter är  
cirka 27 000 och antalet medarbetare  
cirka 4 000 – i stort sett lika många som 
året innan. Omsättningen har ökat något,  
till 3,8 miljarder kronor.

Hon fick läkarstudenternas 
pedagogpris
Annette Theodorsson, professor i neuro-
kirurgi, har fått läkarstudenternas Kandidat 
Kork-pris. Det är ett vandringspris som 
sedan 1973 delats ut av avgångsterminen 
på läkarprogrammet i Linköping. Priset går 
till någon som kan få den mest korkade 
läkarkandidat att förstå.
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LiU är fortsatt ett program- och campus-
universitet där de flesta studenterna 
kommer från annat håll än Östergötland. 
Exempel på nya utbildningar som startade 
hösten 2017 är ett kandidatprogram i 
samhälls planering och en master-
utbildning i design. 

Antalet vetenskapliga publikationer av 
forskare vid Linköpings universitet fort-
sätter att öka. Trots en allt hårdare inter-
nationell konkurrens klarar sig universite-
tet också väl i olika rankningar. Förra året 
var LiU för första gången med bland de 
300 främsta universiteten i världen på 
Shanghai-listan, en global rankning som 
framför allt mäter forskningsstyrka.

I motiveringen pekar studenterna på att 
hon är en skicklig föreläsare som tar sig 
tid att svara på frågor av alla de slag. 
»Man går alltid från hennes föreläsningar 
rikare i kunskap och utan frågetecken!«

LiU- alumnen Dennis Gustavsson ligger bakom mobilspelet Smash Hit.

Annette Theodorsson
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NOTERAT  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Studenter som 
konstdetektiver
Kan man se bakomliggande lager på 
övermålade konstföremål utan att göra 
åverkan? 

Sex studenter har i ett projekt för Öster-
götlands museum testat IR-strålning för 
att upptäcka det dolda. Och det går!

Läs reportaget på www.liu.se/nyheter

Hon fick debattpris
Ida Kåhlin, ordförande för Arbets-
terapeuterna, och universitetslektor  
vid Linköpings universitet, tilldelas  
Stora debatt priset som delas ut av  
Dagens medicin.

Motiveringen löd bland annat: Ida Kåhlin 
tar på ett självklart sätt ställning för 
människor med sjukdom eller funktions-
nedsättning och hennes engagemang i 
dessa frågor gör henne till en ovärderlig 
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Stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp

Två rapporter om sexuella övergrepp har 
nyligen presenterats av kunskapscentrumet 
Barnafrid vid Linköpings universitet. Den 
ena behandlar övergrepp som begås via 
nätet medan den andra fokuserar på stöd 
och behandling.
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Sexuella övergrepp på nätet ses ibland 
som mindre allvarliga än övergrepp utanför 
nätet. Men forskningen visar något annat. 
Barn som utsatts för övergrepp på nätet 
mår mycket sämre än andra barn.

– Det är angeläget att alla som arbetar 
med barn lär sig mer om nätrelaterade 
övergrepp. Sexuella övergrepp kan och 
ska förebyggas, och arbetet med att före-
bygga behöver bygga på kunskap baserat 
på erfarenhet och fakta, säger Linda 
Jonsson, socionom och lektor i barn-  
och ungdomspsykiatri, som arbetar på 
kunskapscentret Barnafrid vid  
Linköpings universitet.

Hon är författare till rapporten  
»En del av verkligheten: om barn, sexuella 
övergrepp och nätet« tillsammans med 
Åsa Landberg som är legitimerad psykolog 
och legitimerad psykoterapeut. Rapporten 

sammanfattar resultat från olika forsk-
ningsstudier samt redogör för både 
författarnas egna, och professionellas, 
erfarenheter från möten med barn som 
utsatts för nätövergrepp.

Barnafrid har även tagit fram en 
kunskaps översikt om stöd och behandling 
av barn som utsatts för sexuella övergrepp 
och fysisk misshandel. Rapporten har 
gjorts av professor Carl-Göran Svedin och 
biträdande professor Doris Nilsson. 

Översikten visar på vikten att det finns 
ett gott omhändertagande för att lindra 
– och om möjligt förhindra – psykisk 
ohälsa efter ett trauma. Psykologisk 
behand ling för barn och ungdom som 
utsatts för trauma hjälper, men den måste 
vara anpassad efter barnets erfarenheter 
och förutsättningar som exempelvis ålder 
och typ av övergrepp.

röst, inte bara för sina medlemmar utan 
även för alla dem som själva har svårt att 
göra sin röst hörd.

– Det är ett jätteviktigt steg för vårt 
förbund att jag får den här utmärkelsen. 
Vi arbetsterapeuter är ju en relativt liten 
yrkesgrupp i vården och vi har satt som 
strategi att vi ska bli mer synliga i debatten. 
Det här är ju ett kvitto på att vi har använt 
våra resurser rätt, säger Ida Kåhlin till 
Dagens medicin.

Ida Kåhlin
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Efter totalt femton år i Sverige har LiU-alumnen Zhihua Zhong 
gjort en kometkarriär i Kina. Men en bit av hjärtat har han  

kvar vid Linköpings universitet. 

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS  
FOTO MONICA WESTMAN SVENSELIUS, ISTOCK & XINHUA

gör kometkarriär i Kina
LIU-ALUMN 

ALUMNI  •  ZHIHUA ZHONG

Examensfirande vid Tongji-universitetet.
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I 
Shanghai ligger flera av världens 
topprankade universitet.
LiU-alumnen och professorn 
Zhihua Zhong leder ett av dem, 
Tongji University, rankat som 
världens allra bästa när det gäller 
arkitektur och samhällsbyggnad. 

– Tongji har allt sedan starten varit 
starka inom stadsplanering och har dragit 
åt sig de bästa forskarna inom området. 
Verksamheten har växt i takt med den 
starka ekonomiska utvecklingen i Kina. 
Här finns också ett stort engagemang för 
att ständigt öka kvaliteten på utbildningen 
och satsa på innovation både inom utbild-
ning och forskning, förklarar Zhihua 
Zhong framgångarna.

En delegation är på besök, med rektor 
Helen Dannetun i spetsen och mottagandet 
är hjärtligt. Rektor Zhihua Zhongs positiva 
bild av Linköpings universitet har smittat 
av sig till medarbetarna. Intresset för att 
öka samarbetet är stort – inom design, 
men också inom medicin och teknik. 

Efter 15 år i Sverige, varav tio i Linköping, 
talar Zhihua Zhong även en utmärkt 
svenska och en bit av hjärtat har han kvar.

SOM 22-ÅRING KOM ZHIHUA ZHONG till Sverige på 
stipendium för att ta en doktorsexamen i 
hållfasthetslära. Studierna startade hos 
Larsgunnar Nilsson på Tekniska högskolan 
i Luleå. Forskningen handlade om beräk-
ning och simulering av bilkrockar.

Larsgunnar Nilsson flyttade från Luleå 
till Linköping och Saab och fick kort där-
efter en professur i hållfasthetslära vid 
Linköpings universitet. Sina doktorander 
från Luleå tog han med sig, bland dem 
Zhihua Zhong.

–  Han var en av de bästa doktorander 
jag har haft och en skicklig matematiker. 
Han lämnade ingenting åt slumpen,  
säger Larsgunnar Nilsson, som numera 
är professor emeritus. 

De två är fortfarande nära vänner.
En stor del av sitt doktorandarbete 

utförde Zhihua Zhong genom att utveckla 
program för finita element-beräkningar 
som han körde i en av Sveriges första 
super datorer, en Cray-1A, placerad på 
Saab i Linköping och senare även en Cray 
XMP. Datorer som idag är museiföremål 

ZHIHUA ZHONG  •  ALUMNI

men som då var det bästa som gick att få 
för pengar. Larsgunnar Nilssons och 
Zhihua Zhongs forskning bidrog tidigt 
till Sveriges världsledande ställning när 
det gäller krocksäkerhet.

ZHIHUA ZHONG DISPUTERADE 1988 och återvände 
sedan till Hunan för att utveckla en 
skörde maskin för ris.

– Larsgunnar förstod nog inte varför 
jag behövde återvända, men det var en 
sådan kontrast mellan superdatorn jag 
arbetade med i Linköping och bönderna 
där hemma på risfälten som fick skörda 
riset för hand. Jag ville ta fram en billig, 

pålitlig och hållbar maskin för risskörd, 
berättar han.

Några år senare, 1992, lockade dock 
en tjänst vid LiU och Zhihua Zhong var i 
några år verksam som universitetslektor 
och lärare i hållfasthetslära. Han blev 
också LiU:s yngste docent. 

Är det något han minns speciellt?
– Blåbär och svamp, svarar han snabbt. 

Att promenera och springa i skogen och 
ha pick-nick i gräset på sommaren.

Han försöker också hålla igång svenskan:
– Min fru talar också svenska så vi gör 

det när vi inte vill att vår dotter ska förstå, 
skämtar han.

Rektor Zhihua Zhong minns många fina naturupplevelser från tiden i Sverige.
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MEN PLIKTEN KALLADE och efter hemkomsten 
till Kina en andra gång har Zhihua Zhong 
gjort en kometkarriär. Först som forskare 
och professor vid Hunan University, där 
han verkat som rektor 2005-2011.  2005 
valdes han in i den kinesiska vetenskaps-
akademien och blev huvudsekreterare för 
den kinesiska ingenjörsvetenskaps-
akademin år 2014.

Sedan början av september 2016 är 
Zhihua Zhong rektor för Tongji University 
i Shanghai.

– Det är ett fantastiskt universitet med 
fullt av talanger och en enorm potential 
att bidra till att utveckla det kinesiska 
samhället, säger han.

ALUMNI  •  ZHIHUA ZHONG

Men han ser också utmaningar: 
utbildnings programmen görs om och 
moderniseras, ny kurslitteratur ska in, 
doktorandutbildningen ska stärkas och 
kvaliteten bli ännu bättre. 

– Vi vill att studenterna ska få mer 
praktik i industrin och möjlighet till 
utbytes studier utomlands. Vi hoppas på 
ett ännu större samarbete med Linköpings 
universitet och flera andra universitet.  
Vi behöver skapa fler bryggor mellan den 
tillverkande industrin i Kina och i Sverige, 
säger han.

ETT AVTAL OM STUDENTUTBYTE finns mellan 
LiU och Tongji. Under 2017 deltog 18 

LiU-studenter i kortare projektkurser vid 
skolan för Design och innovation vid 
Tongji, medan en Tongji-student deltog  
i LiU:s sommarakademi. 

Zhihua Zhong välkomnar fler LiU- 
studenter:

– Det finns många utländska studenter 
här vid Tongji och det finns kurspaket på 
engelska inom de flesta av våra områden. 
Studierna behöver planeras i förväg och 
de ska veta att studenterna bor trängre 
här, man delar ofta rum med varandra. 
Men vi har en liknande och människo-
vänlig kultur. 

LiU:s rektor Helen Dannetun ser gärna 
att utbytet ökas, åt båda hållen:

OVAN Stort intresse 
för samarbete 
inom design.  
Studenter diskuterar 
företagsidéer. 

HÖGER Olika sätt att 
ta sig runt.
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Tongji universitetet har cirka  
40 000 studenter vid fyra campus. 
Likt LiU finns här en satsning på 
tvärvetenskap. Även villkoren för 
forskningen liknar dem vid LiU, 40 
procent är statliga anslag medan 
60 procent kommer från samar-
beten med industrin och från 
andra finansiärer. Vid universitetet 
finns även en företagspark med 

– Jag önskar att fler av våra studenter 
inser vilka möjligheter det ger att studera 
i Kina. LiU:s sommarakademi borde passa 
fler från Tongji och vi har ju även en 
lång rad populära utbildningar på  
masternivå som går på engelska, säger 
Helen Dannetun.

– Ja, våra studenter har möjlighet att 
komma till ett innovativt land med mycket 
avancerad teknik. Engelska är ett måste 
för dem, men svenskarna är vänliga och 
trevliga och det finns många kulturella 
likheter, intygar rektor Zhihua Zhong.

runt 2000 företag och Tongji 
är även storägare i två företag 
inom bygg- och anläggnings-
branschen där forskare och 
studenter får nära kontakt med 
den praktiska verksamheten. 
Tongji har funnits sedan 1907, 
blev formellt universitet 1923, 
och är därmed ett av Kinas 
äldsta universitet.

Rektorer överens om samarbete. Zhihua Zhong och Helen Dannetun.

Fakta Tongji University

ZHIHUA ZHONG  •  ALUMNI
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UTBILDNING  •  VÅRD OCH OMSORG

Vad är problemet – egentligen? Det är en av nyckel-
frågorna när studenter på masternivå lär sig effektiva 

sätt att arbeta med förbättring i vård och omsorg.

S
tudenterna brukar vara 
väldigt positiva till att få 
jobba med något konkret. 
De har läst mycket teori 
under flera år. I denna 
kurs ska de läsa teori och 
omsätta den i praktiken i 

en verklig situation, säger Barbro Krevers, 
som är ansvarig för en kurs i förbättrings-
arbete på avancerad nivå.

Kursen ges på masterprogrammet  
för dem som läst arbetsterapi, folkhälso-
vetenskap, fysioterapi, logopedi, medi-
cinsk pedagogik eller omvårdnadsveten-
skap på grundnivå. Under tio veckor på 
halvfart får studenterna arbeta med varsitt 
förbättringsprojekt i verksamheter inom 
Region Östergötland eller kommuner 
inom regionen. Många som läser master-
utbildningen arbetar i vården parallellt 
med studierna och ofta är det studenten 
eller arbetsgivaren som kommer med 
förslag på projekt.

FÖRBÄTTRINGARNA KAN HANDLA OM att utnyttja 
vårdens resurser på ett smartare sätt. På 
en vårdcentral kunde sköterskorna boka in 
patienter hos sjukgymnast efter bedömning 
via telefon, men tiderna utnyttjades inte 
fullt ut. När Suzana Holmér, som själv är 
sjukgymnast, gjorde ett förbättringsprojekt 
tittade hon närmare på varför det var så 

och vilken grupp av patienter som ham-
nade fel. Efter hennes förslag sattes flera 
åtgärder in.

När kursen var slut ville arbetsgivaren 
driva förbättringsarbetet vidare och Suzana 
Holmér fortsatte att jobba med projektet 
på halvtid. Hon menar att det förväntas 
av den som arbetar kliniskt att delta  
aktivt i förbättringsarbete på arbets-
platsen och att kursen gav henne verktyg 
för att göra det.

– Många anställda ser saker som inte 
fungerar riktigt bra i vardagen på jobbet. 
Med kunskaperna från kursen kan man 
göra förändringar som på riktigt blir en 
förbättring, så att det inte blir en börda 
ovanpå befintliga arbetsuppgifter, säger 
Suzana Holmér. 

Hon menar att de som vill förbättra 
något ofta börjar i fel ände och direkt 
bestämmer viken åtgärd som ska 
genom föras. Det första steget måste 

TEXT KARIN SÖDERLUND LEIFLER FOTO GAETAN BALLY

Studenter  
förbättrar 

vården

Barbro Krevers
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VÅRD OCH OMSORG  •  UTBILDNING

vara att ringa in vad som egentligen är 
problemet. Får patienterna verkligen för 
lite information, eller är det bara som 
personalen tror? Om ingen frågar patien-
terna vad de vill ha ut av vårdkontakten 
så finns risken att åtgärden blir att pro-
ducera informationsblad som egentligen 
inte behövs.

– Den här kursen ger ett systematiskt 
sätt att identifiera viktiga problem och 
effektiva sätt att ta sig an dem, i stället för 
att dra igång stora förändringar som i 
slutändan kanske ger väldigt lite. Det är 
sällan att det blir en quick fix som ordnar 
problemet för evigt, utan man arbetar 
ofta i återkommande förbättringscykler, 
säger Barbro Krevers.

FÖR STUDENTERNA ÄR projektet en möjlighet 
att komma in i en annan verksamhet och 
se vilka problem de anställda möter där.

– Man får vara väldigt ödmjuk inför att 

Suzana Holmér

man är inne och kartlägger andras vardag. 
Samtidigt lär man sig mycket av att se hur 
andra jobbar och hur de har det, säger 
Suzana Holmér.

Ett förbättringsprojekt i vården berör 
ofta flera yrkesgrupper och även patien-
terna. Barbro Krevers lyfter att det är 
väldigt viktigt att ha ett helhetsperspektiv:

– När man är inne och ändrar i processer 
kan det bli bättre för en grupp, men man 
måste ha i åtanke att det kan bli sämre 
för en annan grupp. Därför är det bra att 
det här är ett integrerat mastersprogram 
där olika vårdprofessioner möts och utbyter 
perspektiv och sakkunskap med varandra. 
De får god inblick i varandras projekt 
och ger återkoppling.

Studenterna får handledning av en lärare 
under projektets gång och respons av andra 
kursdeltagare. I slutet knyter de ihop teori 
med praktik i en skriftlig rapport och pre-
senterar sitt arbete på ett seminarium. 

Barbro Krevers trycker på att återkopp-
lingen är väldigt viktig:

– När de får chansen att diskutera sitt 
eget projekt med kursare och lärare och 
se varandras exempel förstår de ännu 
bättre vad det är de har gjort. En del  
studenter säger att det är då polletten 
verkligen trillar ner.

I ett projekt utvecklades bättre rutiner för att boka sjukgymnast på vårdcentral.
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Forskning

Fokus på brott

Benbok benar ut

Frågor kring brott och straff blir allt hetare 
i samhällsdebatten. Men vad säger forsk-
ningen?  På vilket sätt kan den bidra till att 
komma närmare en lösning på olika typer 
av brott – i Sverige och utomlands? 

På LiU-webben finns nu ett tiotal  
artiklar samlade med exempel på forsk-

Hur kan man identifiera terrorister i folkmas-
sor? Hur förs kampen mot nya nätdroger? Hur 
drabbas barn av att leva i våldsamma miljöer?

Om ben är ett material som är starkt nog att 
göra metkrokar av, hur kan det foga ihop sig 
självt när det brutits av? Limmar det ihop sig? 
Vad är egentligen ben?

Smartare 
tillverkning  
av organiska 
solceller
Billiga material och enkel produktion på 
rulle är några av de tryckta organiska 
solcellernas stora fördelar. LiU-professorn 
Olle Inganäs leder en forskargrupp som 
nu tagit fram en ännu enklare metod att 
tillverka solcellsmodulerna. 

Tryckta organiska solceller närmar sig 
energi effektiviteten i de konventionella 
solcellerna i kisel, men behöver inte nöd-
vändigtvis konkurrera på samma marknad. 

– De organiska solcellerna är använd-
bara i många olika sammanhang, inte 
minst där man har nytta av att de är 
transparanta, mjuka, böjliga, i olika färger 
och att de är billiga att tillverka, säger 
Olle Inganäs, professor i biomolekylär 
och organisk elektronik.

Solcellsmodulerna tillverkas av 
avknoppningsföretaget Epishine.
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ning vid Linköpings universitet kring 
olika aspekter på brott.

Vi berättar om LiU-forskare som ut-
vecklar teknik för att känna igen ansikten 
i stora datamängder. Andra forskare är 
intensivt sysselsatta med att analysera nya 
nätdrogers farlighet – en kamp mot klockan 
för att kunna rädda liv. I andra artiklar tar 
vi bland annat upp virtuella obduktioner 
och rekonstruktioner, hur barn som bevitt-
nar våld i hemmet påverkas samt projekt 
som får unga kriminella att bryta med sin 
livsstil och göra en omstart. 
Gå in på www.liu.se/forskning

Sådana frågor får man svar på i  
»Benboken«, skriven och illustrerad av 
LiU-professor emeritus Per Aspenberg 
och utgiven på Karneval Förlag. 

Enligt författaren själv är boken en lätt-
tillgänglig grundkurs i benbiologi med en 
hel del beskrivningar av forskningsvärlden 
med dess intriger, missförstånd och för-
vecklingar, liksom en del nya vetenskapliga 
fynd. Boken innehåller allt du inte behöver 
veta om ben, men som kan vara kul att 
känna till, och är skriven för »den  
bildade allmänheten«.
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Astmamedicin bromsar  
pulsåderbråck

– Detta är mycket intressanta resultat och 
vi har nu ytterligare kandidater till listan 
som kan komma att prövas i läkemedels-
studier, säger Dick Wågsäter, professor 
vid Institutionen för medicin och hälsa 
vid Linköpings universitet och en av fors-

Svårt möte för nyanlända

Introduktionsprogrammet är en av de 
första kontakterna många migranter har 
med det svenska samhället. Programmet 
består främst av tre delar; kursen i sam-
hällsorientering för nyanlända, SFI 
(svenska för invandrare), och olika insatser 
för att påskynda etablering på arbets-
marknaden, exempelvis praktik. Arbets-
förmedlingen har det samordnande  
ansvaret för introduktionsprogrammet, 
men det är olika aktörer i kommunerna 
som ansvarar för själva genomförandet av 
aktiviteterna samhällsorientering och SFI.

– De intryck och det meningsskapande 
som de nyanlända får av introduktionen 
hjälper till att forma bilden av det land de 
nu ska leva i. Uppfattar migranterna att de 
exempelvis måste omforma sin identitet 

Ett väletablerat astmaläkemedel kan bromsa 
utvecklingen av bråck på stora kroppspuls-
ådern hos möss, enligt en ny studie gjord 
av forskare vid Karolinska Institutet och 
Linköpings universitet. Fyndet publiceras i 
den välansedda tidskriften PNAS.

När en nyanländ migrant får uppehållstill-
stånd i Sverige påbörjas en tvåårig intro-
duktionsperiod. Syftet är att underlätta 
etablering i det nya hemlandet. Men istället 
kan etableringsinsatserna ibland leda till 
att migranterna får det svårare att komma 
in i det svenska samhället. Det visar en 
avhandling från Linköpings universitet.
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för att bli »svensk« finns det risk för att de 
istället tar avstånd från samhället, säger 
Afrah Abdulla, nybliven doktor på 

institu tionen för beteendevetenskap och 
lärande vid Linköpings universitet samt 
adjunkt vid Högskolan Väst.

karna bakom studien.
Dick Wågsäter forskar på bråck på stora 

kroppspulsådern, eller aortaaneurysm. 
Det innebär att ett avsnitt av kroppens 
största blodkärl, aorta, vidgas och kärl-
väggen blir svagare. I en del fall spricker 
bråcket, så att det går hål på kärlet som 
transporterar syrerikt blod från hjärtat ut 
till resten av kroppen. Om aortan spricker 
är risken att dö mycket hög.

I dag finns inga läkemedel för behand-
ling av bråck på kroppspulsådern.
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Hundens sociala förmåga  
är mångfacetterad

Nätverk för 
företag som vill 
spara energi

Könsskillnader i livslängd  
beror inte på X-kromosomen

Det är välkänt att hundar är duktiga på 
att göra sig förstådda för oss människor. 
Omvänt kan hundar förstå vad vi menar 
när vi pekar. En hund som står inför ett 
problem tittar ofta tillbaka mot människan 
för hjälp, men det gör inte dess avlägsna 
släkting vargen. Hundens förmåga att 

Nätverket heter Excen-e och söker nu 
företag som vill delta. Det är kopplat till 
ett forskningsprojekt vid Linköpings uni-
versitet. Kontaktperson är professor  
Patrik Tholander, patrik.tholander@liu.se.

En färsk doktorsavhandling visar att 
företag i ett annat program kunde minska 
energikostnaderna med i snitt 200 000 
kronor per år med lönsamma investeringar.

Skillnader i livslängd mellan könen är ett 
vanligt fenomen. Bland däggdjur, däribland 
människan, lever honorna i genomsnitt 
något längre än hannarna. För människan 
rör det sig globalt sett om en skillnad på 
4,7 år till kvinnornas fördel, enligt WHO 

Att en hund är bra på att tolka människans 
pekgester innebär inte att samma hund 
också söker mycket ögonkontakt med 
människan i andra situationer. Det visar 
en studie av LiU-forskare, som har tittat 
närmare på hundens olika kommunika-
tionsförmågor.

Nu startar ett nytt nätverk för små och 
medelstora företag som vill förbättra sin 
energieffektivitet och öka sin hållbarhet.  
I nätverket får man bl.a. en granskning 
av sitt företags energianvändning och 
får lära sig om det senaste inom energi-
teknikområdet.

Att hannar i genomsnitt lever kortare liv än 
honor verkar inte bero på att de bara har 
en X-kromosom. Detta enligt en ny studie 
gjord på bananflugor av forskare vid LiU.
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kommunicera med oss anses vara en 
följd av domesticeringen, den process 
där människan under flera tusen år har 
påverkat hundens utveckling genom avel.

– Vi undrade om dessa två kommunika-
tionsförmågor har ett gemensamt ur-
sprung, säger LiU-lektorn Lina Roth som 
har lett studien som publicerades i den 
vetenskapliga tidskriften Applied Animal 
Behaviour Science. 

Något förvånande visade det sig dock 
inte finnas något samband mellan de båda 
beteendena, att söka hjälp från människan 
och ta hjälp från människan.

år 2015. Exakt varför det ligger till så för 
många djurarter vet man ännu inte, men 
det finns flera teorier. 

Nu har forskare vid Linköpings uni-
versitet tittat närmare på en av teorierna 
om genetikens roll för könsskillnader i 
livslängd. Och deras studie visar att det 
inte beror på att hannar bara har en 
X-kromosom. 

Fynden publiceras i den vetenskapliga 
tidskriften Evolution.

Martin Brengdahl,  
en av forskarna bakom studien.
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Prisad 
avhandling

Motiveringen från Filosofiska  
fakulteten lyder:

»Hallberg granskar fototävlingar, till 
exempel Aftonbladets så kallade A-barns-
tävlingar, för att visa hur bilder av barn 
användes för att sprida idéer om familjens 
ansvar för barnen och därmed landets 
framtid. Hallberg synliggör politiska 
spänningar och konflikter som tidigare 
forskning inte har noterat. Avhandlings-
arbetet har krävt en imponerande histo-
risk bildning i kombination med metodisk 
skärpa och analytisk förmåga. Hallberg 
framställer dessutom sina resultat skick-
ligt och prosan är väl utmejslad. Hallbergs 
resonemang om hur hennes resultat ska 
tolkas i det stora historiska sammanhanget 
kring välfärdsstatens framväxt i Sverige 
är mycket intressant och har stor potential 
att influera och inspirera framtida 
forskning.«

– Det känns jätteroligt att forskningen 
blir uppmärksammad. Det här är viktiga 
frågor som belyser ett ständigt aktuellt 
ämne där barn används för att bära olika 
politiska budskap, berättar  
Mathilda Hallberg. 

Mathilda Hallberg har fått pris för årets 
avhandling 2017 av Filosofiska fakulteten 
vid Linköpings universitet. Avhandlingen 
heter Barn till beskådan: familj, välfärdsstat 
och nation i fototävlingar och fotoböcker 
1930-1944. 

Ny bok om förorten, ungdomar 
och ojämlikhetens problem

Nytt varningssystem upptäckt  
i kroppens immunförsvar

– Det är hög tid att lyssna på förortens 
unga, säger Magnus Dahlstedt, professor 
i socialt arbete vid Linköpings universitet, 
aktuell med boken Förortsdrömmar: 
Ungdomar, utanförskap och vilja till  
inkludering.

– Vi har hamnat i en situation av acce-
lererande ojämlikhet och ökade sociala 
klyftor, med städer som bildligt talat faller 
isär, och det för med sig en rad negativa 
effekter vad gäller till exempel dödlighet, 

levnadslängd och sociala villkor. Vi ser 
arbetslöshetssiffror och skolresultat som 
är katastrofalt olika, beroende på var i 
städerna man bor, och hur det politiska 
deltagandet och inflytandet i området ser 
ut, säger Magnus Dahlstedt. 

Boken samlar forskare som undersökt 
unga människors levnadsvillkor i städernas 
ytterområden. 

– För att åstadkomma förändring måste 
man våga tänka utanför de traditionella 
ramarna och tillåta drömmar om andra 
tider och sammanhang, för gör vi inte det 
är det illa, säger Magnus Dahlstedt. 

Det är valår, och en het politisk fråga är 
segregation och utanförskap.

Forskare vid LiU har hittat ett tidigare okänt 
varningssystem i kroppens immunförsvar, 
där mitokondrier i de vita blodkropparna 
utsöndrar ett nät av DNA-fibrer som signal-
erar fara. I förlängningen kan upptäckten 
öka kunskapen kring autoinflammatoriska 
sjukdomar och cancer. 

Forskargruppen har sett att flera olika 
typer av vita blodkroppar, som utgör 
kroppens immunförsvar, reagerar på 
små DNA-fragment som liknar bakterie- 
och virus-DNA genom att utsöndra ett 
nät bestående av mitokondrie-DNA  
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(mtDNA). Mitokondrier finns i alla celler 
och fungerar vanligen som cellens energi -
fabrik, där socker och fett förbränns till 
vatten och koldioxid.

Näten som mitokondrierna släpper ut 
signalerar till omkringliggande celler att 
fara har uppstått i kroppen och gör att 
andra vita blodkroppar släpper ut ett 
signal ämne, kallat interferon typ 1, som 
hjälper immunförsvaret att bekämpa 
smittämnet.

Bakom upptäckten står bland annat bi-
trädande universitetslektor Björn Ingelsson 
och professor emeritus Anders Rosén.

Mathilda Hallberg
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Nästa generations 
biomedicinare

TEXT SUSANNA LÖNNQVIST FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR
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I höst startar Linköpings universitets 
första internationella kandidatpro-
gram, experimentell och industriell 
biomedicin. Undervisningen ges på 
engelska och kombinerar biomedicin 
med entreprenörskap för ett brett 
spektrum möjligheter efter examen. 

P
rogrammet kommer att 
erbjuda ett upplägg med 
projektbaserade kurser 
där studenter redan un-
der sin första termin lär 
sig tillämpa kunskaper 
och prova på att möta en 

potentiell kund, säger Anna Fahlgren, 
programansvarig och biträdande professor 
vid Institutionen för klinisk och experi-
mentell medicin.

Sjunkande antal sökande till kandidat-
programmet i medicinsk biologi fick de 
programansvariga att starta en ombildning 
av utbildningen. 

– En alumni-undersökning visade att 
majoriteten av studenterna fick anställning 
utanför akademin, i industri och sjukvård. 
Det här var ett helt annat mönster än hur 

det såg ut då utbildningen grundades för 
20 år sedan. Vi insåg att vi på ett bättre 
sätt kan förbereda våra studenter på de 
förväntningar som ställs utanför akademin, 
vilket samtidigt skulle göra det lättare för 
de nya studenterna att identifiera framtida 
yrkessituationer som medicinsk biolog, 
säger Anna Fahlgren. 

Problematiken diskuterades med led-
ningen för medicinska fakulteten och ett 
anslag från Vinnova (Sveriges innovations-
myndighet) möjliggjorde kontakter med 
industrin. Under ett år kommunicerade 
Anna Fahlgren med bland andra Astra-
Zeneca för att klargöra vilka behov  
industrin har. 

– Vi kartlade och försökte förstå vad 
industrins behov är, vilka anställs i dag 
och vilka vill man anställa i framtiden? 
Vi ville samtidigt bekräfta de styrkor som 
vi redan hade i utbildningen för att stärka 
dem i det nya programupplägget.

PROGRAMMETS MODELL där studenterna jobbar 
i projekt parallellt med teoretiska kurser 
är en välbeprövad modell som använts 
på civilingenjörsprogrammen sedan flera 

år tillbaka. Det nära samarbetet med  
Tekniska fakulteten är en styrka, menar 
Anna Fahlgren.

– Studenterna kommer att få möta olika 
utmaningar som finns inom life science 
och samtidigt lära sig att ha en kund eller 
en samarbetspartner att förhålla sig till 
under arbetet, säger Anna Fahlgren. 

Att tidigt introducera valmöjligheter för 
studenter på en forskningsförberedande 
utbildning är något som Anna Fahlgren 
vill stödja:

– Vi vill ge en klarare bild redan under 
utbildningen av vad studenterna kan 
komma att arbeta med efter en examen och 
bygga upp en yrkesidentitet. Studenten 
som är klar från programmet kommer att 
vara attraktiv vare sig det gäller för  
akademin, sjukvården eller industrin. 

Anna Fahlgren, 
programansvarig, 
vill bygga en ny 
yrkesidentitet för 
medicinska biologer.
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Samhällsutmaningar 
tacklas med design

På LiU:s internationella masterutbildning i design får studenterna tackla några 
av de stora samhällsutmaningarna. När det blir lätt att göra rätt kan vi fås att 

ända våra beteenden och tillsammans skapa ett mer hållbart samhälle.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR

DESIGN  •  UTBILDNING  

D
esignstudenternas 15 
kreativa idéer för att 
minska matsvinnet blev 
en utställning på Elsas 
hus i Linköping. 

– De har verkligen an-
tagit utmaningen att få 

oss att ändra våra beteenden med hjälp av 
design. Jag är stolt över resultatet av deras 
arbete, sa Renee Wever, professor i 
industri design, när utställningen invigdes.

Uppgiften de fått var att med hjälp av 
design göra något åt det faktum att en 
tredjedel av all mat som produceras 
slängs. I uppgiften ingick även att ta reda 
på hur behoven ser ut och vilka problem 
som behöver lösas. 

Malin Müller valde att intervjua barn i 
sin hemstad Kiruna.

– De fick ta en bild på sin tallrik när de 
ätit färdigt, om det var mat kvar fick de 
förklara varför. Det tyckte de var jättekul. 
En pojke tänkte att om all mat såg ut som 

en tårta så skulle han alltid äta upp och 
hans syster ville ha en tallrik i tre delar  
så att inte såsen rann ihop med övriga 
maten. Barn har så mycket roliga idéer 
så jag bestämde mig för att göra spelet 
»Morot« där barn och föräldrar samar-
betar, berättar hon.

MEIKE REMIGER valde att designa »Mindful 
tableware«, skålar och fat i olika storlekar 
och med oregelbunden form. 

– Om maten serveras i olikt formade 
vackra skålar tänker man mer på vad man 
äter och risken är mindre att man bara 
skyfflar den i sig, säger hon.

De tolv masterstudenterna har alla tagit 
fram var sin egen lösning, till det kommer 
tre idéer de tagit fram i grupp. Ett nytt ma-
terial som ser ut som kork, men som består 
av rester från öltillverkning. The Nudging 
kitchen, ett kök som talar om för oss i hur 
mat av olika slag ska hanteras för att vara 
fräsch så länge som möjligt samt Vegideli, 

en disk tänkt för en mataffär där överbliven 
frukt och grönsaker blir till smoothies och 
olika inläggningar.

MATSVINNET VAR DEN FÖRSTA samhälleliga ut-
maning studenterna fått att tackla. Under 
våren 2018 handlar det om nomadisk väl-
färd, hur vi kan skapa välfärd när mellan 
50 och 100 miljoner människor befinner 
sig i rörelse över världen. En tredje utma-
ning är hur vi beter oss mot varandra i det 
offentliga rummet, inte minst på nätet, 
och ett fjärde exempel är att vi tillverkar 
en mängd prylar som antingen är för dyra 
att laga eller som inte går att reparera alls.

– Design ska driva förändring. Det är 
en viktig del i LiU:s masterutbildning i 
design, säger Stefan Holmlid, professor i 
design med inriktning tjänster, som till-
sammans med Renee Wever och Jonas 
Löwgren, professor i interaktions- och 
informationsdesign, ansvarar för utbild-
ningen som startade hösten 2017.

VÄNSTER Design-
studenterna 
utvecklade ett nytt 
material av rester 
från öltillverkning. 

HÖGER Malin Müller 
gjorde en morot 
som lyser när man 
gör hållbara val i 
hushållet
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Vill utbilda 
mediekompetenta  

humanister
I höst startar ett nytt humanistiskt utbildningsprogram,  

som kombinerar språk, litteratur och medier.

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO PETER HOLGERSSON & EVA BERGSTEDT

UTBILDNING  •  HUMANIORA
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Andreas Nyblom

M
ed en ny utbildning 
som kombinerar 
språk och litteratur ur 
ett medieperspektiv 
ska nya vägar öppnas 
för de humanistiska 
ämnena. Det hoppas 

initiativtagarna till det nya programmet 
Språk, litteratur och medier.

– Det är hög tid att stärka humanioras 
roll både på universitetet och i samhället. 
Genom att skapa ett program med en 
modern och uppdaterad bildningsprofil 
hoppas vi få studenterna intresserade, säger 
Andreas Nyblom, litteraturvetare, 
mediehistoriker och ansvarig för den 
nya utbildningen.

INTRESSET FÖR KLASSISKA ÄMNEN som språk 
och litteratur sviktar idag. En nationell 
trend är också att studenter föredrar pro-
gram framför fristående kurser. 

– Det är ett skäl till att vi skapar ett pro-
gram, att fler ska få upp ögonen för vad ut-
bildningen kan ge. En annan anledning är 
just detta att vi vill blåsa nytt liv i ämnena 
genom att samarbeta över ämnesgränserna 
och på så vis få nya perspektiv på dem.

Inriktningen mot medier är ett sådant 
nytt perspektiv, påpekar Andreas Nyblom. 

– Som humanist går det inte att bortse 
från mediers betydelse. Vi vill utbilda 
mediekompetenta och källkritiska huma-
nister. De ska både få en mediehistorisk 
medvetenhet och konkreta färdigheter i 

att analysera medier, men också att publ-
icera sig i olika genrer och medier. 

Idén till utbildningen är sprungen ur 
forskningsmiljön Språk och kultur vid 
Insti tutionen för kultur och  
kommunikation. 

– Där finns tvärvetenskaplig forskning 
inom språk, litteraturvetenskap och medier 
så programmet får en direkt koppling till 
aktuell forskning.

DET TREÅRIGA KANDIDATPROGRAMMET startar det 
första året med studier i litteraturveten-
skap, medier och svenska språket. Under 
år två och tre läser studenterna ett av de 
fyra språken engelska, franska, tyska eller 
spanska. De kan välja att fördjupa sig i ett 
av språken, alternativt i litteraturvetenskap 
eller svenska. Det finns också möjlighet 
till praktik och utlandsstudier.

Och därefter – dags för jobb. 
Hur kommer arbetsmarknaden att se ut 

för dessa mediekompetenta humanister? 
– En fördel för dem är att de kommer 

att ha goda kunskaper i språk och text-
analys, framhåller Andreas Nyblom.

– Språk är viktigt i en mångkulturell 
värld, både inom offentliga sektorn och i 
näringslivet. Vi tror att studenterna kom-
mer att vara attraktiva för jobb inom  
exempelvis kommunikation, kultur, skola 
och medier. Humanister med språk-
kompetens och kunskap i att producera 
och analysera texter i olika medier behövs 
det fler av i dagens samhälle.

Filosofiska fakulteten satsar även  
på två nya masterprogram till  
hösten 2018. 

Det ena heter Computational social 
science. Utbildningen kombinerar 
komplexa data med avancerade 
beräkningsverktyg för att analysera 
viktiga samhällsfrågor. Det kan handla 
om frågor som »Hur sprids nya idéer?« 
eller »Varför blir städer segregerade?« 

– Det finns några få – om ens 
några – utbildningar där ett samhälls-
vetenskapligt sociologiskt fokus 
också ger djupa insikter i de tekniska 

beräknings metoderna i forsknings-
fronten. Det program som LiU nu  
erbjuder tror jag faktiskt är unikt, säger 
Benjamin Jarvis, universitetslektor på 
Institutet för analytisk sociologi och 
programkoordinator.

Det andra masterprogrammet heter 
Samhällsgestaltning och riktar sig till 
studenter med en kandidatexamen 
inom något av ämnena medie- och 
kommunikationsvetenskap, litteratur-
vetenskap, historia, religionsveten-
skap, filosofi, konstvetenskap eller 
socialantropologi.

Studenterna fördjupar sig i en 
aspekt av sitt ämne som de sedan 
gestaltar i form av exempelvis en 
utställning, film eller podcast riktad 
till målgrupper utanför den akade-
miska världen.

– Genom masterutbildningen får 
studenter från relativt små ämnen 
nu en möjlighet att läsa tillsammans. 
Vi hoppas att de ska se nyttan av att 
få en spetskompetens inom sitt eget 
område kombinerat med en kom-
munikativ förmåga, säger program-
ansvarige Christian Svensson Limsjö.

Två nya masterprogram
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Alumni

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

LiU-alumner
NICKLAS ANDERSSON STERN är revisorsassistent 
på Riksrevisionen. Han har läst till civil-
ekonom, med examen 2016.
JOHAN BJÖRKLUND är produktionsledare på 
Scania. Han har läst till civilingenjör i 
industriell ekonomi, med examen 2016.
MARTIN CEDERBOM är systemarkitekt på 
Annata Sveriges AB. Han är civilingenjör 
i datateknik, med examen 2015.
REBECKA DAHL är projektledare på spelbolaget 
Pong. Hon är civilingenjör i medieteknik, 
med examen 2015.
OLLE JANZON är ergonom på Svenska Rygg-
institutet. Han har en magisterutbildning 
i ergonomi, med examen 2016.
MADELEINE LARSSON är infektionsbiolog på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon 
har läst kandidatprogrammet i medicinsk 
biologi, med examen 2015.
DIANA NIKOLAJEVA är projektledare på  
Siemens. Hon har läst ekonomprogram-
met, med examen 2015.
JONATHAN NILSSON är beredskapssamordnare 
på Höglandets räddningstjänstförbund. 
Han har läst en master i kognitions-
vetenskap, med examen 2015.
PETER NORD ANDERSSON är aktuarie på Läns-
försäkringar. Han har läst statistikpro-
grammet, med examen 2015.
CAROLINE NORÉN är UX Designer på Saab. 
Hon har läst en master i kognitions-
vetenskap, med examen 2016.
CILLA PERSONNE är HR-assistent på Sandvik. 
Hon har läst Personal- och arbetsveten-
skapliga programmet, med examen 2016.
JOSEFIN ROSALES driver konsultbolaget Follow 
the Rabbit som arbetar inom kultur och 
kreativa näringar. Hon har läst Kultur, sam-
hälle, mediegestaltning, med examen 2002.
LARS TEVÉRUS är konsult på IT-företaget 
Evry. Han är civilingenjör i datateknik, 
med examen 2015.
JOHANNA WRETÅS är juridisk expert på Ework 
Group AB. Han har läst masterprogram-
met i affärsjuridik, med examen 2016.

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

LiU-alumn  
blev årets vd
KOGNITIONSVETAREN OCH LIU-ALUMNEN Katarina 
Walter fick i höstas ta emot pris som 
Årets vd 2017, i kategorin mindre företag. 
Katarina Walter är vd för tjänste design-
byrån Antrop. I motiveringen står bland 
annat: »För Årets VD är det inte bara 
lönsamheten som står i centrum, utan 
visionen om ett samhälle som vi med 
stolthet kan överlämna åt kommande 
generationer«. Utmärkelsen delades ut 
av ledarskapssajten motivation.se

LiU-alumnen Jonas Arnell har anställts 
av hovet som ordensamanuens. Han är 
en av landets ledande experter på ordnar 
och medaljer, ett intresse som han hittills 
främst haft som hobby.

I början av 90-talet utbildade han sig till 
grundskollärare i matematik och natur-
orienterade ämnen. Därefter var han  

Katarina Walter

LiU-alumn till hovet
utbildningsbevakare och kårordförande 
för Lärarutbildningens studentkår (LUSIL) 
vid Linköpings universitet.

Han har senare bl.a. arbetat som politisk 
sekreterare och sakkunnig för Kristdemo-
kraterna, som utredare på Lärarförbundet 
och som konsult. Idag är han system-
ingenjör vid Försvarsmakten.

Jonas Arnell



27LIU MAGASIN #1 2018

ALUMNI  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Veckans Affärers lista över supertalanger 2018 innehåller tre personer som läst vid Linköpings 
universitet. Alla tre återfinns högt upp bland Sveriges mest begåvade entreprenörer just nu. 
En av dem är Jonas Björkman, vd och medgrundare av crowdfundingbolaget Tessin.

TEXT MARIA KARLBERG 
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Jonas Björkman har plats tre på entrepre-
nörslistan. Han är vd och medgrundare av 
Tessin, det första crowdfundingbolaget för 
fastigheter i Skandinavien. Crowdfunding 
är en finansieringsform där många små in-
vesterare tillsammans bidrar med kapital. 

– Vi har löst två problem med vårt bolag, 
säger Jonas Björkman. Dels blev det ett 
jättegap på fastighetsmarknaden när 
bankerna fick skärpta regleringar kring 
2012–2013 och då behövdes alternativa 
finansieringsformer. Dels har det tidigare 
varit svårt för privatpersoner att direkt-
investera i fastighetsprojekt.

Att investera i fastigheter har blivit 
mycket populärt bland små investerare. 
Förra året var Tessin Europas tredje 
största crowd fundingtjänst mätt i  
förmedlat kapital.

Jonas Björkman har läst internationella 
ekonomprogrammet vid Linköpings  
universitet.

– Det fanns en stor frihet i ekonom-
utbildningen att lägga upp studierna efter 
egna intressen. Det passade mig bra. Att 

Nominera till 
Årets alumn
Vilka vill du se som Årets alumner 2018? 
Alumner, studenter och medarbetare är 
välkomna att nominera kandidater till 
utmärkelsen, som LiU nu delar ut för  
åttonde gången.

Varje år får två tidigare studenter utmär-
kelsen Årets alumn. De ska ha läst vid 
Linköpings universitet i minst två år på 
heltid och därefter ha gjort avtryck, kanske 
genom en prestation eller särskilt engage-
mang i en fråga.

Nominera en eller flera kandidater 
senast den 18 maj. Förslag skickas till 
jessica.peterson@liu.se. De ska innehålla 
alumnens namn, utbildning, en kort  
beskrivning av vad personen har gjort 
och en motivering till varför hon eller 
han förtjänar att bli Årets alumn.

Läs mer på liu.se/artikel/arets-alumn

Årets alumner 2017 blev Oskar Henrikson, vd 
för Psykologifabriken och det psykologiska 
gymmet Habitud, och Sofie Lindblom, vd för den 
globala innovationsplattformen Ideation 360.

Alumner är supertalangfulla  
entreprenörer

plugga tycker jag i första hand om att lära 
sig tänka och det var något som hela 
studi etiden uppmuntrade. Att tänka  
kritiskt, tänka nytt och inte bara utgå 
ifrån att saker är som de är.

På plats fem och sex på entreprenörs-
listan finns Anna Ottosson och Dennis 
Mårtensson, två av grundarna av Greta.io, 
där Anna Ottosson även är vd och Dennis 
Mårtensson Chief Technology Officer. 
Greta.io har utvecklat en teknik för att 
routa data på internet – något som bland 
annat hjälper företag att ge sina kunder en 
bättre upplevelse och möjlighet att hantera 
stora mängder trafik samtidigt. Bolaget 
lockade tidigt Sveriges stora affärs änglar 
och var det enda europeiska startup-
bolaget som fick delta på Googles stora 
molnkonferens Next 2017.

Det är elfte året i rad som Veckans  
Affärer listar supertalanger – personer 
som är yngre än 40 år och är och presterar 
något utöver det vanliga.



Nya forskningsrön 
och spännande utbildningar!

Grodägg under experiment inom molekylär 
jonkanalfysiologi, Medicinska fakulteten
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