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Jag skulle tro att många av oss 
emellanåt tänker på mer existen-
tiella frågor som »vad lämnar vi 
efter oss till nästa generation?« 

och det är intressant att se vilka 
starka känslor – ända upp på högsta 

politiska nivå – som Greta Thunberg väcker när hon 
lyfter klimatfrågorna och kräver att vi alla måste lyssna 
på vetenskapen. Samtidigt kan det, i tider av stora ut-
maningar, vara lätt att hamna i ett »ångestläge« och 
glömma det som ändå görs för att hitta lösningar på 
de problem vi har.

I DEN HÄR TIDNINGEN kan du bland annat läsa om solceller 
som fungerar utan sol, katastrofinsatser som styrs med 
hjälp av AI och om hur vi kommer allt närmare att 
lösa gåtan med alzheimers. Det är mycket konkreta 
och tydliga bevis på att vår forskning på Linköpings 
universitet gör stor nytta för samhället på många olika 
sätt och att vi tack vare dessa framgångar kan hoppas 
på att lämna över en bättre värld till nästa generation.

OCKSÅ VÅR UTBILDNING GÖR NYTTA och bidrar till en förbätt-
rad värld. Det blev extra tydligt för mig när priserna 
till årets alumner delades ut för ett tag sedan. Andreas 
Norlén förklarade hur de kunskaper och färdigheter 
som han förvärvat som först student och sedan 
doktor and inom affärsjuridik hjälpte honom under 
alla dessa talmansrundor då en ny regering skulle 
utses. Och Sara Magnusson som verkligen brinner för 
att lära ut kunskap till barn och ungdomar – vilken 
inspirationskälla det har blivit av den LiU-studenten!

DET FINNS OCKSÅ MER HANDFASTA BEVIS på det vi lämnar efter 
oss. Jag tänker på det nya Studenthuset på Campus 
Valla som varje dag fylls av ivriga studenter. Huset har 
redan överträffat alla våra förhoppningar och kommer 
att vara den naturliga samlingsplatsen i decennier 
framåt. Och, för att avsluta lite nostalgiskt, så har 
Ryds herrgård väckts ur sin törnrosasömn och åter 
blivit en mötesplats för studenter och andra. Jag vet 
att det finns många alumner som bär med sig starka 
minnen från »herrgårn« och nu står den alltså åter 
öppen för både fest och vardag. Hoppas att kommande 
studenter kommer ha lika roligt där som vi studenter 
hade på vår tid!

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se
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Konsten att greppa en elefant
Du har kanske hört his-

torien om några blinda 
personer som står runt 
en elefant och försöker 

att förstå vad det är de 
har att göra med. Någon 

känner på en av de klumpiga fötterna, en 
annan på den långa snabeln och ytterligare 
någon på de stora öronen.

Var och en skapar sin bild av elefanten. 
Men det är först när de börjar att samtala 
och jämför sina bilder som de kan närma 
sig en mer korrekt beskrivning av elefanten.

Så här kan forskning beskrivas. Att 
från olika perspektiv angripa ett ämne, 
för att gemensamt skapa en bättre för-
ståelse av helheten. 

I detta nummer berättar vi bland annat 
om proteinkemisten Per Hammarström 
och läkaren Martin Hallbeck, som båda 
forskar om Alzheimers sjukdom vid 
Linköpings universitet. »Vi ser olika  
saker, och får en mer fullständig bild när  
vi hjälps åt och drar nytta av varandras 
kunskap«, säger Martin Hallbeck.

HISTORIEN OM ELEFANTEN skulle också kunna 
användas om det demokratiska samtalet, 
där dialogen är en väg för att allt bättre 
förstå vårt samhälle. Idag tenderar dock 
filterbubblor och faktaresistens att göra 
samhället alltmer polariserat. Vi tolkar 
ofta ny information så att vår världsbild 
bekräftas. Dialogen tystnar. »Vi mår bra 
av att tro vissa saker även om det kanske 
inte är sant. Vi vill ha en konsekvent 
världsbild, vi känner obehag när den 

hotas, för den hotar vår identitet«,  
säger LiU-forskaren Gustav Tinghög.

En som varnar för en urholkning av 
det demokratiska samtalet är riksdagens 
talman Andreas Norlén, som nyligen 
prisats som Årets alumn vid Linköpings 
universitet. Han understryker att  
demokratin hela tiden måste vårdas  
och försvaras. »Vi ser i vår omvärld hur 
auktoritära regimer växer sig starka i 
olika länder«, säger han bekymrat i vår 
intervju med honom.

Priset som Årets alumn går i år även 
till teknikinspiratören Sara Magnusson, 
som med häftiga naturvetenskapliga 
experiment lockat fram nyfikenheten 
hos barn. Idag arbetar hon främst för att 
underlätta barns läsande. »Läsningen är 
grunden för allt. Och all utbildning för-
utsätter att man är en god läsare. Ska vi 
kunna lösa framtidens samhällsproblem, 
inte minst med klimatförändringarna, 
kommer det att behövas utbildade tek-
niker och ingenjörer«, säger hon när vi 
träffar henne.

DETTA ÄR NÅGRA FÅ AXPLOCK från ett nummer 
som bjuder på flera artiklar om forskning 
som lett till ny kunskap inom olika om-
råden. Läs och inspireras – och dela gärna 
dina tankar och reflektioner med andra. 
I dialogen kan vår egen kunskap och för-
ståelse växa.

4 2012
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Lägg två burkar läsk i vatten. En vanlig och en light. En flyter, en sjunker. Magi!  
Med sin Experimentfabrik ville Sara Magnusson ge barn chansen att bli nyfikna.  

Men de måste också kunna läsa, så idag jobbar hon med tester som mäter läs färdighet.  
Nyligen prisades hon som en av Årets alumner vid Linköpings universitet.

TEXT GUNILLA PRAVITZ  FOTO THOR BALKHED

Solidariteten sporrar 
SUPER-SARA
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K
reativitet, energi och 
lusten att bara sätta 
igång är bra egenskaper 
för en innovatör. 

Sara Magnusson, civil-
ingenjör i Industriell 
ekonomi och en av Årets 

alumner 2019, har dem alla och hon har 
fått en lång rad med utmärkelser. Till ex-
empel Årets Supertalang 2013 (Veckans 
Affärer) och, samma år som hon tog sin 
examen 2015, Årets framtida ledare 
(Universum Awards).

Listan över allt hon hunnit ge sig i kast 
med är lång.

Det är möjligt att det mesta började i 
en simskola i Växjö, när hon som tonåring 
var simlärare. Redan då insåg hon hur 
roligt det var att dela med sig av sin egen 
kunskap. Eller när hon upptäckte univer-
sum och bestämde sig för att gå Rymd-
gymnasiet i Kiruna, 125 mil hemifrån.

– Rymden är så obegripligt enorm. Den 
tar ned mig på jorden och sätter mänsklig-
heten i ett sammanhang. Det fascinerade 
mig och jag ville inte vänta på att få börja 
läsa astronomi på universitetet, säger hon.

Efter studenten köpte Sara Magnusson 
en enkel biljett till Kina för att lära sig 
mandarin på Yunnan University. Hon 
stannade ett halvår och lite mandarin 
lärde hon sig allt.

– Det var kanske inte det viktigaste. 
Jag ville se om jag kunde klara mig på 
egen hand.

Det gjorde hon.

STUDIERNA TILL CIVILINGENJÖR i industriell eko-
nomi kombinerade Sara Magnusson med 
eget företagande och fackligt engagemang.

– Jag tyckte att man inte bara ska läsa 
om projektledning och företagande utan 
att pröva själv, och är man intresserad 
av innovationer erbjuder Linköpings 
universitet väldigt bra stöd, säger hon.

Så kom Experimentfabriken till. 
Sara Magnusson startade en fritids-

verksamhet för barn som gillar natur-
vetenskap och teknik och engagerade 
LiU-studenter för att låta låg- och mellan-
stadiebarn få göra roliga experiment på 
egen hand och förundras av annat som 
ryker, pyser och är just magiskt.

– Naturvetenskap är häftigt. Dessutom 
vet man aldrig riktigt vad som ska hända 
när man till exempel gör kemiexperiment. 
Rätt ofta blir resultatet inte som planerat, 
säger Sara Magnusson och skrattar.

Men alltid blir det något och att kemi 
går hem visste hon redan när hon grundade 
Experimentfabriken. I ett gymnasiearbete 
satte hon ihop en sprakande kemishow 
som hon höll inför storögda högstadie-
klasser, med baktanken att de skulle bli 
nyfikna nog för att senare välja natur-
vetenskap. Kanske till och med läsa vidare 
till ingenjörer.

– Kunskap är inget man ska hålla för 
sig själv. Det jag kan, vill jag sprida till 
andra människor.

BAKOM HENNES ENGAGEMANG ligger en grund-
tanke om social solidaritet och intresset 
för lärande.

– Jag vill att alla barn ska ha samma 
möjligheter. Det har de inte, och mycket 
hänger på föräldrarnas intresse. Med 
Experimentfabriken ville jag att barnen 
själva skulle inse att teknik och natur-
vetenskap både är spännande och 
menings fullt. Dessutom tränar de upp 
sin förmåga till problemlösning.

Verksamheten spred sig ut över landet 
och då, som student, var hon kaxig nog 
att i en intervju förutspå att hon med 
sitt företag skulle nå ut till 20 000 barn 
till 2020.

Den prognosen höll väl inte riktigt streck.
Å andra sidan har hon idag genom 

sitt jobb på LegiLexi nått ut till sådär 
100 000 barn.

– Vi har tagit fram en kostnadsfri digital 
portallösning som lärare kan använda för 
att testa lågstadiebarns läsfärdighet. De 
visar hur långt barnen kommit i sin läs-
ning och ger en fingervisning om deras 
styrkor och svagheter. Det är lika viktigt 
att veta vilka barn som behöver extra stöd 
på något sätt som att veta vilka barn som 
kommit långt i sin läsning och behöver 
nya utmaningar.

Hittills har hälften av landets 
lågstadie lärare skaffat ett konto och får 
därmed tillgång till inspiration och  
pedagogiska material som kan användas  
i undervisningen. 

JOBBET SOM TEKNISKT ANSVARIG på LegiLexi 
ramlade över Sara Magnusson som ett 
erbjudande hon bara inte kunde motstå.

Det ligger också helt i linje med hennes 
filosofi om social solidaritet. LegiLexi är 
en icke vinstdrivande stiftelse utan kom-
mersiella, politiska eller religiösa intres-
sen. Visionen är att alla barn ska lära sig 
läsa ordentligt.

Rätt ofta blir det inte riktigt som planerat 
när man gör experiment, säger Sara 
Magnusson och skrattar.
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– Läsningen är grunden för allt. Och 
all utbildning förutsätter att man är en 
god läsare. Ska vi kunna lösa framtidens 
samhällsproblem, inte minst med klimat-
förändringarna, kommer det att behövas 
utbildade tekniker och ingenjörer.

Till Linköpings universitet har Sara 
Magnusson fått tillfälle att återvända 
under de senast åren, men i en annan roll.

– Vi har varit noga med att allt vi gjort 
för att ta fram LegiLexi baserar sig på 
forskning och beprövad erfarenhet. Det 
har inneburit att vi haft nära kontakt med 
forskare – bland dem LiU-forskare – som 
är inriktade på lärande, pedagogik och 
läsning, säger Sara Magnusson.

Den statistik som LegiLexi genererar 
kommer också tillbaka till forskarna.

– Avidentifierat, förstås. Det är fan-
tastiskt att få bidra till utvecklingen av 
läsundervisningen.

I ÅR FICK SARA MAGNUSSON LiU:s utmärkelse 
Årets alumn och hon är på den punkten 
i gott sällskap av riksdagens talman  
Andreas Norlén.

– Det är ju hedrande! Min utbildning 
till civilingenjör i industriell ekonomi är 
jag verkligen nöjd med. Det jag lärde mig 
på Linköpings universitet har jag haft 
stor användning av i yrkeslivet.

Och det råd Sara Magnusson har att ge 
dagens studenter är nog detsamma som 
hon själv skulle ha behövt en gång:

– Lyssna på föreläsarna! Lägg ifrån  
er mobiler och datorer som bara stjäl  
er uppmärksamhet.

Kanske skulle hon också tillfoga att 
det går att läsa upp betygen genom att 
tenta om.

De engagemang som stal hennes egen 
studietid ångrar hon däremot inte. För-
utom erfarenheten att ha startat eget 

företag blev hon tidigt fackligt aktiv i 
Sveriges Ingenjörer.

Idag är Sara Magnusson förbundets 
andra ordförande och uppmärksammades 
vid invalet 2018 under rubriken »Super- 
Sara tar plats i styrelsetoppen«.

För sin framtida yrkeskarriär har Super- 
Sara inga särskilda planer. Förmodligen 
blir det väl som med något av de natur-
vetenskapliga experiment hon gjort så 
många gånger.

Man vet aldrig vad som kan hända.

Parallellt med arbetet för att stärka barns läsfärdigheter, så gör Sara Magnusson även en facklig karriär.

Fotnot om experimentet i ingressen: Vanlig 
läsk innehåller socker medan light läsk 
mest innehåller vatten med lite sötnings
medel. Sockret ger läsken en högre densitet, 
vilket gör att den sjunker.

»Läsningen är grunden för allt. Och all utbildning 
förutsätter att man är en god läsare. Ska vi kunna  
lösa framtidens samhällsproblem, inte minst med  

klimatförändringarna, kommer det att behövas  
utbildade tekniker och ingenjörer.«
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Folkkär talman är 

Årets alumn
Han befinner sig mitt i de politiska händelsernas centrum, 
talmannen Andreas Norlén. Förra hösten präglades av den 
kaotiska regeringsbildningen och till slut löste han det 
svåra uppdraget. Den här hösten är han Årets alumn vid 
Linköpings universitet.

TEXT CECILIA GÖTHE NORLIN 
FOTO ANNA NILSEN
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V
i sitter i Andreas Norléns 
arbetsrum i riksdagen.  
I samma möbler, runt 
samma bord, som han 
och partiledarna gjorde 
under de omtalade tal-
mansrundorna efter riks-

dagsvalet 2018. Talmansrundorna rönte 
stort medialt intresse på grund av det poli-
tiska läget som gått i baklås, och inte minst 
på grund av fikabrödet och kaffet. »Om 
man får vara lite putslustig så bjuder jag 
gärna på både mig själv, kaffe och kakor«, 
sade talmannen i en tidningsintervju.

Att han bjuder på sig själv råder det 
inga tvivel om. Han gick ifrån att vara 
knappt känd utanför de politiska kret-
sarna som riksdagsledamot och ordförande 
för konstitutionsutskottet till att bli talman, 
och en folkkär sådan. Han har bjudit hem 
journalister till villan utanför Norrköping, 
svarat på frågor om allt från hans frisyr till 
hur han träffade sin fru. Kändisskapet är 
ingenting som stör honom.

– Det är klart att det är en ny upplevelse 
att folk vill ta selfies. Men folk har varit 
vänliga, uppmuntrande och kommit med 
glada tillrop på olika sätt. Jag kan inte 
klaga på det bemötandet som jag har fått 
på gator och torg, tvärtom – jag har blivit 
vänligt bemött vilket jag är ödmjuk och 
tacksam för.

TALMANNENS UPPGIFT GÅR att dela in i tre delar: 
att leda riksdagen och organisera kamma-
rens arbete med debatter och föredrags-
listor. Att vara ordförande i riksdags-
styrelsen och att representera Sverige i 
riket och utomlands. Det är en hektisk 
tillvaro för Andreas Norlén, själv uttrycker 
han det »spännande och intressant«.

– Det är ett väldigt ansvarsfullt och 
viktigt uppdrag. Det vi arbetar med i 
riksdagen är ju Sveriges framtid, och 
det är klart att jag tycker att det är ett 
spännande och intressant uppdrag som 
ger många möjligheter att påverka. Det 
är något som jag verkligen brinner för.

Hans drivkraft går inte att ta miste 
på. Demokratin behöver vårdas och för-
svaras. Andreas Norlén är inte alarmis-
tisk, men medger att svensk demokrati 
har sina utmaningar.

– Vi ser att medlemsantalen i de politiska 
partierna har varit vikande under lång tid. 
Svensk demokrati är en partidemokrati 
som bygger på att medborgare engagerar 
sig i partierna för att åta sig förtroende-
uppdrag, men också för att påverka poli-
tiken. Vi ser i vår omvärld hur auktoritära 
regimer växer sig starka i olika länder. 
Vi ser i vissa EU-länder hur demokratiska 
institutioner försvagas. Allt det här till-
sammans gör att vi måste inse att demo-
kratin kräver omsorg och att vi måste 

vårda den, vi måste försvara den på olika 
sätt hela tiden.

ANDREAS NORLÉN DISPUTERADE med sin doktors-
avhandling år 2004, efter en tid som 
doktorand i affärsrätt vid avdelningen 
för rätt och rättsfilosofi vid LiU.

– Jag tycker att jag utvecklades mycket 
både som människa och som jurist under 
den tiden. Främst kanske när det gäller 
språket, som både är juristens och poli-
tikerns viktigaste arbetsverktyg. Jag ut-
vecklade även analysförmågan, alltså att 
angripa ett komplicerat problem, att kunna 
bena ut vad som är knäckfrågorna. Det har 
jag haft stor nytta av som riksdagsledamot, 
och som talman. Det var en väldigt nyttig 
resa och utvecklingsprocess för mig.

ANDREAS NORLÉN HAR TRE LEDORD för sin tid 
som talman: demokrati, utskotten och 
långsiktighet. Kort handlar det om att 
samtala med svenska folket om demo-
krati, att stärka utskotten som bered-
ningsorgan och upprätthålla både  
respekten för det historiska arvet och  
engagemanget för framtiden.

Demokratijubileet, som knyter an till 
det första ledordet, är riksdagens satsning 
för att under åren 2018–2022 fira 100 år 
av svensk demokrati, av allmän och lika 
rösträtt för kvinnor och män. Talmannen 

»Vi ser i vår omvärld 
hur auktoritära regimer 
växer sig starka i olika 
länder. Demokratin 
kräver omsorg och att 
vi vårdar den, vi måste 
försvara den på olika 
sätt hela tiden.«
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och de vice talmännen åker runt i Sverige 
med en vandringsutställning och talar om 
demokrati. Andreas Norlén sågs, till ex-
empel, bjuda på kakor och kaffe, då han 
bjöd in folk till »fika med talmannen« i 
Almedalen i början av juli.

– Inom ramen för demokratijubileet så 
vill jag gärna bidra till att föra ett samtal 
med svenska folket om vår demokrati, 
historiskt, i nutiden och i framtiden. Sär-
skilt med unga människor. Jag tror att det 
är viktigt att vinna varje ny generation för 
demokratins ideal och visa på olika sätt 
att demokratin är moraliskt överlägsen 
och överlägsen när det gäller att leverera 
välstånd och lycka till olika samhällen.

Hur ser du på att ha det näst högsta 
ämbetet i Sverige?

– Det är ingenting som jag går och 
tänker på om dagarna. Jag försöker att 
fokusera på mina arbetsuppgifter och 
göra dem så bra som möjligt och använda 
det här ämbetet för att utveckla riksdags-
arbetet och internationella frågor så bra 
jag bara förmår. Man kan inte gå och fun-
dera över ämbetets rang eller yttre frågor. 
Då tror jag att man skulle bli väldigt 
självfokuserad eller självmedveten.

Och fortsätter:
– Jag försöker göra mitt jobb, lite som 

Churchill sa: »just muddle on«, eller 
egentligen »bugger on«. Det var någon 

engelsman som sa till mig att det inte är 
ett riktigt rumsrent uttryck, så han före-
slog »muddle on« istället.

Vad ser du framför dig efter den  
här mandatperioden?

– Jag är vald till Sveriges talman till 
och med att riksdagen öppnar efter valet 
2022. Jag tänker göra allt för att utföra 
det jobbet så bra som möjligt. Sedan har 
jag inte funderat så mycket på vad som 
ska komma senare. Mitt fokus är väldigt 
mycket här och nu.

Som talman har Andreas Norlén vant sig vid mediernas intresse.
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Nio av tio LiUstudenter har 
jobb ett år efter examen
Linköpings universitet toppar statistiken 
när det gäller etablering på arbetsmark-
naden bland de tio lärosätena i landet med 
flest examinerade studenter. 88 procent av 
studenterna med examen från LiU har jobb 
efter drygt ett år. Det visar en färsk rapport 
från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Noterat

– Vi ligger i topp tillsammans med KTH. 
Men med tanke på att våra studenter har 
examen inom en stor mängd områden är 

placeringen mycket imponerande och 
glädjande, säger rektor Helen Dannetun.

– Vi vet också att det är en mycket stor 
andel av studenter som väljer att flytta för 
att studera på LiU, därmed flyttar också en 
stor del från regionen när de etablerar sig 
på arbetsmarknaden.

Bäst har det gått för LiU-studenter inom 
hälso- och sjukvårdsområdet, där 95 pro-
cent snabbt etablerat sig på arbetsmark-
naden. Därefter kommer studenter med 
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Linköpings universitet är en bra språngbräda ut i arbetslivet.

10

examen inom pedagogik och lärarutbild-
ning, 93 procent.

Inom området teknik har nio av tio LiU- 
studenter arbete ett drygt år efter det de 
tagit ut examen.

Det lönar sig också att ta ut sin aka-
demiska examen, visar UKÄ i sin rapport.

Bland personer som inte har examine-
rats var 66 procent bland kvinnorna 
respektive 68 procent bland männen 
etablerade. Det innebär en skillnad på 
omkring 17 procentenheter mot dem 
som tagit ut sin examen.

Jämförelsen rör de stora universiteten. 
Enstaka nischade universitet och hög-
skolor har högre etableringsgrad. Full-
ständiga siffror finns på UKÄ:s hemsida.

Aktiv förening 
jubilerar
Nästa år fyller universitets seniorförening 
LiSen 25 år. En aktiv förening med högt 
medlemsantal och välfylld agenda. Inför 
jubileet utlovar styrelsen ett varierat,  
men än så länge hemligt program. 

I föreningen talas det minst av allt  
gamla minnen. 

– Vi hade ett möte på temat gamla 
minnen, det var tänkt att bli en serie.  
Men det blev bara en gång och inte så 
många kom, säger ordförande Lars Alm. 

Istället har föreningen blivit en plats 
att träffa nya vänner, inte minst res-
pektive till gamla arbetskamrater på  
föreläsningar, pubaftnar, studiebesök 
och utflykter.

Men intresset för universitetet finns 
kvar, många av föreläsarna kommer från 
universitetet och det är aldrig svårt att 
hitta någon som ställer upp. Senast var 
det guidad tur med universitetsarkitekten 
i det nya Studenthuset. 

– Det har också blivit lite av en tradition 
att ha nytillträdda biskopar och landshöv-
dingar som föreläsare, säger Lars Ahlm. Nu 
får det väl snart bli nytillträdd rektor också. 

Läs mer på insidan.liu.se/fritid/senior
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NOTERAT  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET
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Master uppsatser prisas genom donation
Nyligen delades de allra första priserna ut 
från Christer Giléns stipendiefond, som byg-
ger på en donation till Linköpings univer-
sitet. Det skedde vid en ceremoni i det nya 
Studenthuset på Linköpings universitet.

Forskare mötte 
frågvisa treor
Har vi tid att rädda världen? Det var svåra 
frågor som mötte miljöforskaren Veronica 
Brodén Gyberg när hon kom in till klass 
3B i Ljuraskolan i Norrköping. Hon var en 
av trettio LiU-forskare som lånades ut till 
skolklasser på Forskarfredag.
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– Jo. Vi har tid att rädda världen, svarar 
Veronica Brodén Gyberg. Och det är 
mycket som ni själva kan göra. Till exem-
pel tänka över vad ni äter, hur ni reser, 
vad ni köper. Det är viktigt att vi alla 
försöker minska utsläppen och bli  
mer klimatsmarta.

3B är sist ut av tre klasser på Ljuraskolan 
som Veronica Brodén Gyberg besöker 
under årets Forskarfredag. På knappa tre 
kvart ska hon både prata om hållbarhet och 
om hur det är att vara forskare. Det är inte 

helt enkelt. Det är många nyfikna händer i 
luften och svåra frågor att besvara.

– Det var allt från vad som egentligen 
kommer att hända när jorden blir varmare 
till frågor om robotar kommer att laga 
all mat i framtiden. Jag försökte att vara 
beredd på allt möjligt, tänka mig in i vad 
som kunde vara en bra nivå att prata om 
hållbarhet och ta upp exempel på sådant 
de kan relatera till i sin vardag.

Mottagare var civilingenjörerna Goutam 
Bhat, Emma Berg och Cecilia Josefsson. 
Prisen går till bästa masteruppsats inom sta-
tistik och maskininlärning respektive ekono-
misk styrning, organisation och innovation.

Christer Gilén

Spelskaparen Magnus Persson och  
forskningsledaren Ola Leifler. 

Veronika Brodén Gyberg berättar om hur det är att vara forskare.

Jättelikt brädspel ska ge klimatinsikter
I april nästa år kommer LiU-forskaren  
Ola Leifler att ordna »Megagame om klimat-
förändringarna«, ett slags brädspel med 
omkring 100 deltagare. 

– Ett syfte med spelet är att få deltagarna 
att reflektera kring vad som krävs för att 
ställa om tillvaron i samband med klimat-
förändringarna, säger Ola Leifler.

Han vill också ta reda på om ett »mega-
game« är ett bra sätt att förmedla kun-
skap om klimatförändringarna.

– Jag hoppas att spelet i framtiden 
ska kunna bli en kurs här på Linköpings 
universitet. 

Ola Leifler söker deltagare. Intresserade 
kontaktar honom på ola.leifler@liu.se

För Veronica Brodén Gyberg är det 
första gången som hon medverkar på 
Forskarfredag. Hon lyssnar tålmodigt 
och låter barnen komma till tals.

– Jag tänker dels att det är en del av 
vårt uppdrag att göra sådant här ibland, 
det är roligt, men jag är också jätteintres-
serad av hur barn ser på dom här frågor-
na. Jag tycker att det är inspirerande att 
ta del av barns perspektiv och syn.

I början av 1970-talet läste Christer 
Gilén till civilingenjör vid Linköpings 
universitet. Nu vill han ge tillbaka till 
sitt gamla universitet. 

– Det är roligt att kunna belöna duktiga 
studenter, de får ett erkännande och  
en sporre att göra ett bra jobb, säger 
Christer Gilén.

Läs mer på https://liu.se/artikel/liu-
alumn-christer-gilen-vill-ge-nagot-tillbaka



2019 blev året när bibliotekets böcker flyttade ner i 
bokmagasin, och när Linköpings universitet fick ett nytt 

landmärke. Ett tusental studieplatser ryms i det nya  
Studenthuset på Campus Valla i Linköping.

TEXT ULRIK SVEDIN FOTO ANNA NILSEN, MAGNUS JOHANSSON & ULRIK SVEDIN

Studenthuset 
som förändrar Campus Valla
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CAMPUS VALLA  •  STUDENTHUSET

Ett hus för studentservice, bibliotek och föreläsningar. En central 
mötespunkt med forskarlounge, mötesrum, ett makerspace och 
rörelselabb för den som fått för mycket stillasittande. 

Storlek: 15 500 kvadratmeter, sju våningar
Arkitekt: Linda Mattsson, White arkitekter i Stockholm.

Fakta Studenthuset

Miljö/hållbarhet: Högsta hållbarhetsbetyg, guld i certifieringssys
temet Miljöbyggnad. Mycket inredning i trä. 40 procent av möblerna 
är återanvända. Behovsstyrd belysning baserat på antal besökare. 
Spetsteknik: 750 inbyggda fuktsensorer som tidigt upptäcker even
tuell fukt. Tekniken bygger på LiUforskning i tryckt elektronik. 1 200 
kvm solceller, motsvarar cirka 75 procent av husets elförsörjning. 
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HISTORISKA ARKIV  •  UTBILDNING

Fabian Johnsson basar över  
nya studentfiket.

Rektor Helen Dannetun inviger Studenthuset tillsammans med ministern och  
LiUalumnen Åsa Lindhagen under överinseende av kårordförandena.

Bra plats för att studera.

D
et finns en tanke med allt. 
Inne i Studenthuset är 
det liv och rörelse, exakt 
som man ville uppnå med 
bygget. Efter sju år av 
utredning och bygge är 
sjuvåningshuset på plats. 

Här finns de delar inom universitets-
förvaltningen som erbjuder service till 
studenterna, som studenthälsan, antag-
ning, examination, central studieväg-
ledning. Och så biblioteket:

– Från första dagen har det varit  
ett myller av studenter här. Läsplats erna 
används. Det är precis som den mötes-
plats som ett modernt bibliotek bör vara, 
säger Kristin Krantz bi trädande över-
bibliotekarie. 

Biblioteket är en av de stora förändring-
arna med Studenthuset. Visst står en del 
böcker framme, men främst skönlitteratur 
och dagslån i form av kurslitteratur. Hela 
200 000 volymer står i ett öppet bok-
magasin på källarplan, och resten finns i 
fjärrmagasin en bit bort på Campus Valla.

– Studenter och forskare kan komma 
ner hit och söka själva, eller så kan de 
beställa materialet. 

Vilka reaktioner har ni fått?
– En del tycker att vi har degraderat 

pappersboken. Men det är tvärtom. Vi har 
bättre ordning på böckerna nu. Och vi 
bibliotekarier kan serva studenter och fors-
kare med informationssökning, kunskap 
om publicering eller referenshanterings-
system som är mycket viktigare än att 
berätta om vilken hylla en bok står på. 

Dessutom har vi numera ett stort digitalt 
bibliotek med böcker och tidskrifter som 
alltid är tillgängliga.

DET GÅR ATT RADA SMARTA DETALJER på varandra 
när man beskriver huset. Som att trappan 
till andra våningen också fungerar som en 
stor föreläsningsplats. Eller att de flesta 
läsplatser har elkontakter, även de på bal-
kongen runt huset.

– Behovet av läsplatser är ett skäl till att 
huset byggdes. Gång på gång kom det upp i 
undersökningar hos studenterna, säger uni-
versitetsarkitekten Karolina Ganhammar.

Satsningen krävde många beslut. Det 
relativt nya Origo-huset monterades ned, 
vilket fick kritik.

Vad har krävts av dig för att göra den 
här resan?

– Jag är väldigt öppen med vad jag 
tycker och mina känslor. Det tror jag är 
viktigast av allt. 

Och vilket är ditt knep för att ta dig 
igenom ett stort projekt?

– Marklyft är en bra metod för att för 
att rensa tankarna. Nu klarar jag 100 kilo 
på gymmet!

STUDENTHUSET  •  CAMPUS VALLA

Efter 32 år på campus Valla har Café  
Baljan fått en lillasyster. Café Byttan,  
så heter den nya studentdrivna kafeterian 
i Studenthuset.

Café 
Baljan 
utökar 

– Vi är jättenöjda med namnet. Men det var 
många diskussioner. Länge ledde »Lajban« 
eftersom det är samma bokstäver som Bal-
jan, säger ordförande Fabian Johnson.

Byttan drivs av föreningen bakom 
Baljan. Det följde med många viktiga 
krav på klimatsmarthet när man skulle 
starta i Studenthuset. Men paradrätten 
»Kaffe med klägg« (chokladboll) består.  

– Baljan har verkligen inte stått stilla 
genom tiderna. Vi har utvecklat betal-
ningssystem och nu har vi också ett 
pantsystem och flergångsmuggar.

Byttan innebar både ökad omsättning 
och en kraftig utökning av personalen, 
från 60 par till 90 par som står och servar 
besökare på terminerna. Och hyllningen 
till Ulf Lundkvist serie »Assar« finns med. 

– Baljans kontor heter ju »Nollberga«, 
som är byn i serien. Byttans kontor heter 
»Royneborg«, efter slottet i Nollberga, 
säger Fabian Johnson.
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I Guangzhou i Kina längtar människor efter ren luft och rent vatten.

FORSKNING  •  KLIMAT

»Mycket gott görs 
för miljön i många 
delar av världen«

LiU-forskare har tillsammans med en internationell forskargrupp undersökt 
hur vanligt folk världen över ser på miljöproblem och om de har några i sin 

vardag. Intervjuerna gav forskarna hopp – och en del kluriga lösningar.

TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA 
FOTO MONICA WESTMAN, VICTORIA WIBECK 
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D
et är inte hållbart att 
fortsätta leva som vi 
gör. Därför ville vi veta 
vilka miljöutmaningar 
människor i olika delar 
av världen ser i sin var-
dag och vad de drömmer 

om i framtiden, säger Victoria Wibeck, 
professor vid Linköpings universitet.

För att ta reda på detta har hon tillsam-
mans med bland annat kollegorna Therese 
Asplund och Anna Bohman gjort inter-

vjuer med män niskor 
världen över. De har 
pratat med vanligt 
folk i Boulder i USA, 
i Guangzhou i Kina, 
i Östergötland samt 
på öarna Fiji och Kap 
Verde. Bland annat 
ställde de frågorna: 
vad har du för miljö-

problem i din vardag? Hur vill du att man 
handskas med problemen och hur ser du 
på framtiden?

– Om människor i Guangzhou får dröm-
ma om framtiden är det om ren luft och 
rent vatten, säger Anna Bohman som gjort 
intervjuerna i den kinesiska femmiljoners-
staden som plågas svårt av föroreningar.

– När svenskarna tänker på framtiden 
och ett hållbart samhälle är det på livs-
stilsförändringar och ny miljövänligare 
teknik, säger Therese Asplund som gjort 
intervjuerna i Sverige. 

Men det är ju politiker som fattar be-
slut om hur samhället ska ställas om för 
att bli mer hållbart. Spelar det då någon 
roll vad allmänheten tycker?

– Ja, vardagsberättelser avfärdas 
ibland med argumentet att allmänheten 
inte är tillräckligt insatt i miljöpolitik. 
Men, det är fel. Allmänheten runt om i 
världen har jätteintressanta berättelser 
om hur olika problem kan lösas, säger 
Victoria Wibeck.

Som exempel nämner hon den stora 
cyklon som drabbade Fiji år 2016. När 
byar byggdes upp igen fick husen sol-
paneler, vilket gjorde att man kunde ta 
bort dieselgeneratorerna som var dåliga 
ur miljösynpunkt – men som också brum-
made och förde oväsen. 

– Med solpanelerna fick alla också ljus 
på kvällen vilket gjorde att barnen kunde 
plugga. Det här är lokala omställningar 
som man sällan hör om, och som vi här i 
Sverige kanske normalt inte menar när 
vi talar om tekniska lösningar, men som 
gör stor skillnad för människor, säger 
Victoria Wibeck. 

DEN TIDIGARE FORSKNINGEN om hållbara sam-
hällsomställningar visar att förändringar på 
djupet inte bara handlar om praktiska för-
ändringar som rätt teknik eller politiska 
strukturer. Det handlar också om en person-
lig nivå, som rör normer och värderingar. 

– Ska en omställning av samhället 
komma till stånd krävs förändring på 
alla dessa nivåer, säger Therese Asplund.

Resultatet från studien visar att i alla 
länder som intervjuer gjordes fanns öns-
kan om förändring mot ett mer hållbart 
sätt att leva. Ny teknik sågs som viktigt för 
en samhällsomställning, men också ökad 
medvetenhet och utbildning. Deltagarna 

ansåg också att de 
själva som sam-
hällsmedborgare 
var viktiga för att 
en förändring av 
samhället ska kunna 
komma till stånd.  

En sak som fors-
karna förvånades 

lite över var att del-
tagare i alla länder 
ansåg att ett hållbart 
samhälle också hand-
lar om gemenskap 
och tillhörighet. 

– I berättelserna 
om urbanisering och 
uppkopplade liv kom 
också frågor om gemenskap upp. Det var 
existentiella frågor vi kanske inte räknat 
med. Vi såg något djupt allmänmänskligt 
i människors drömmar om framtiden – 
ingen vill vara ensam, säger Anna Bohman.  

Studien har inte bara inneburit att 
forskarna fått kunskap om hur människor 
runt om i världen tänker kring samhällets 
förändring. Studien har också i viss mån 
förändrat forskarna själva. 

– Man påverkas som människa när 
man möter alla de här berättelserna från 
olika delar av världen. Det gör något med 
en. Det har varit en ovanlig rapport att 
skriva, säger Victoria Wibeck. 

– Ja, det är en fantastisk upplevelse att 
lyssna till människors berättelser ur var-
dagen. Jag har fascinerats av hur lika vi 
tänker världen över, säger Anna Bohman.

På ön Fiji ersattes de tidigare dieselgeneratorerna med solpaneler när husen byggdes upp 
efter en svår cyklon 2016. Det gav även ljus på kvällen, så att barnen kunde studera.

KLIMAT  •  FORSKNING

Fotnot: Studien heter »Stories of  
Transformation: A CrossCountry Focus 
Group Study on Sustainable Development 
and Societal Change«.

Anna Bohman

Therese Asplund

Victoria Wibeck
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På avknoppningsföretaget Epishine står tryckpressarna och rullar ut solceller i tryckt elektronik, 
avsedda för inomhusbruk. Olle Inganäs, professor emeritus och grundare, har än högre mål: 

organiska solceller ska bidra till att lösa världens energiproblem.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS  
FOTO THOR BALKHED

M
eter efter meter av en 
tunn plastfilm rullar 
fram ur bestryknings-
maskinen hos Epishine 
i företagsbyn Ebbepark 
i Linköping. I maskinen 
bestryks plasten med 

ett 100 nanometer tunt ljuskänsligt skikt. 
Det är i det lagret som fotonerna i ljuset 
omvandlas till laddningsbärare. I nästa 
steg sker lamineringen och ut kommer små, 
böjliga, transparenta, men ändå hållbara 
och tåliga solmoduler.

Solmodulens ljuskänsliga skikt är exakt 
optimerat för att reagera på det ljus som 
finns i inomhusbelysning. Den skördar 

energi från lampljuset som omvandlas till 
el. Det är inga stora spänningar det hand-
lar om, någon volt. Men det räcker fint 
för att driva många av de små prylar vi 
har uppkopplade i våra hem – och som vi  
i allt större utsträckning förväntas vilja 
ha uppkopplade. 

Om ett år ska solmodulerna finnas ute 
på marknaden.

– Det som återstår är att få hela pro-
duktionslinjen maskinell. Kvaliteten blir 
högre i maskinerna, manuell hantering 
påverkar kvaliteten på solmodulerna, 
säger Anders Elfwing, logistkchef på 
Epishine – men med en fot kvar på  
Linköpings universitet. 

Företaget har 16 anställda, hälften har 
forskarbakgrund och många är 
LiU-alumner.

– Att vi har nära till forskningen ger 
en hög fart på utvecklingen. Så snart vi 
stöter på ett problem kan vi snabbt 
backa tillbaka till forskningen, säger 
Anders Elfwing. 

Ett viktigt krav på de material som in-
går är reproducerbarhet, det måste finnas 
en pålitlig kommersiell leverantör. Det 
handlar i första hand om kolföreningar i 
olika blandningar och även om det går åt 
mycket små kvantiteter pågår arbetet för 
att se till att de små solmodulerna också 
går att återvinna.

Meter efter meter av organiska solceller i plast och andra kolföreningar trycks i de stora tryckpressarna.

FORSKNING  •  ENERGI

De säljer energi 
på metervara    
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ENERGI  •  FORSKNING

EN AV GRUNDARNA till Epishine är Olle  
Inganäs, professor emeritus som ägnat 
trettio år av sitt liv åt organiska solceller, 
eller som han själv uttrycker saken: det 
som jag tycker är roligast, nämligen att 
lösa världens energiproblem.

Även då, för 30 år sedan, var bristen 
på energi en av de stora samhällsfrågorna. 

– Men under 1990-talet betraktades 
det närmast som löjligt att ägna sig åt 
energi, konstaterar han. 

Olle Inganäs har dock aldrig varit 
mycket för att följa strömmen.

– Det ligger en fara i att följa enstaka 
starka röster, det behövs mycket mer 
intellektuellt arbete än så för att komma 
framåt, säger han.

Ett anslag från Knut och Alice  
Wallenbergs stiftelse ligger idag som 
grund för att kunna visa att tekniken 
fungerar i stor skala. Under tiden fortsätter 
också utvecklingen av solcellstekniken.

– När Mats Andersson på Chalmers 
och jag fick pengar från Energimyndig-
heten 2012-13 var effektiviteten i de  
organiska solcellerna uppe i 10 procent. 
Den har ökat med en procent per år sedan 
dess och ligger nu på 17 procent, säger 
Olle Inganäs.

En av orsakerna till den snabba utveck-
lingen är insikter i att en bra solcell också 
måste vara en bra lysdiod, något som 
ledde forskningen in på nya spår. 

– Vi fick skriva om reglerna för hur en 
solcell ska byggas eftersom vi hade byggt 
in en förlusthärd. Men det gick utmärkt 
att göra tvärtom och idag är kreativiteten 
i forskningslaboratorier i Kina på topp. 
Vi kommer att ha nått 20 procent om 
bara några år.

Olle Inganäs, professor emeritus, har samma 
mål i dag som för 30 år sedan: att lösa  

världens energiproblem.

Anders Elfwing har just plockat ut en rulle 
solceller ur tryckpressen.

OVAN I laboratoriet arbetar doktoranden 
Yuming Wang och forskningsingenjör  

Jonas Bergqvist vidare med att förbättra  
de organiska solcellernas prestanda.

NEDAN Den mjuka och flexibla  
solcellen producerar runt 1 V.

MEN MÅLET FÖR Olle Inganäs är inte i första 
hand att utveckla elförsörjning för en 
mängd små prylar, det är en trevlig bi-
effekt. Målet är att på allvar bidra till att 
lösa världens energiproblem. Europeisk 
solcellsindustri ligger just nu i spillror, 
trots att efterfrågan och därmed den  
installerade effekten ökar snabbt. Kon-
kurrensen från Kina är mördande och 
strategin är att satsa på design. 

– Det läggs ner stora ansträngningar 
för att minska effekten i kiselsolcellerna 
idag. De behöver bli estetiskt mer till-
talande och då blir de också sämre.  
Köparna vill ha snygga solceller, säger han.  

Det betyder att de organiska solcellerna 
plötsligt får en konkurrensfördel, för även 
om effekten fortfarande är något lägre än 
i kiselsolcellernas, kan de enkelt tillverkas 
i de flesta färger och former.

– Det som behövs är en samlad och ge-
mensam satsning på hjärnor och kunskap 
– ett fredligt Manhattan-projekt. Men 
kunde vi få samma budget för forskning 
om organiska solceller som de har för 
marknadsföring av bilar i södra Italien 
skulle vi komma en bra bit framåt mot att 
lösa världens energiproblem, försäkrar 
Olle Inganäs.
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De bidrar med olika 
bitar till forskningen om 

Alzheimers sjukdom

FORSKNING  •  ALZHEIMERS

Alzheimerforskningen  
i Linköping är på fram

marsch. När Hjärn fonden 
nyligen delade ut pengar  

till alzheimer forskning  
kammade Per Hammarström  
och Martin Hallbeck hem två 

av de sex anslagen. 
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Den ena är proteinkemist, den 
andra är läkare. Båda forskar på 
Alzheimers sjukdom. De drar nytta 
av varandras kunskaper för att 
fortare göra framsteg. Målet: att 
göra skillnad för dem som drabbats 
av sjukdom.

TEXT KARIN SÖDERLUND LEIFLER 
FOTO EMMA BUSK WINQUIST

M
artin Hallbeck,  
biträdande professor 
vid institutionen för 
klinisk och experi-
mentell medicin, 
beskriver samarbete 
mellan forskare med 

olika expertis som att titta på en väldigt 
stor tavla. 

– Man kan betrakta hela tavlan på av-
stånd, eller så är man intresserad av just 
blommorna i bilden och går nära för att 
titta på det riktigt detaljerade. Vi ser 
olika saker, och får en mer fullständig 
bild när vi hjälps åt och drar nytta av 
varandras kunskap.

Han står med ena foten i forskningen 
och med den andra foten i sjukvården, 
som överläkare i klinisk patologi. I sin 
forskning är han särskilt intresserad av 
hur Alzheimers sjukdom sprids till nya 
delar av hjärnan och möjligheten att 
bromsa spridningen. 

Vid Alzheimers sjukdom har proteiner 
veckats fel. Sådana felveckade proteiner 
klumpar ihop sig i hjärnan och blir så 
giftiga att nervcellerna med tiden dör. 
Protein är med andra ord en central 
pusselbit i sjukdomsbilden. Det är 
därför Per Hammarström, professor 
i proteinkemi, intresserar sig för 
sjukdomar i hjärnan som orsakas 
av att proteiner veckats fel. Han 
har under lång tid forskat om 
att de felveckade proteinerna 
inte bara har en form, utan 
många olika former.

– När man är kemist som 
jag intresserar man sig för 
hur skillnaden i molekyl-
struktur hos proteinet orsakar de 

kliniska skillnaderna som finns mellan 
olika patienter, säger Per Hammarström, 
professor vid Institutionen för fysik, 
kemi och biologi.

BÅDA FORSKARNA HAR SIKTET inställt på att 
deras forskning ska bidra till nya behand-
lingsmöjligheter och bättre diagnostik för 
de människor som drabbas av sjukdomar 
där nervsystemet långsamt bryts ner. De 
är övertygade om att för att nå dit måste 
forskare inom olika områden samarbeta. 
Hjärnan är extra utmanande att forska 
på. Den är oerhört komplicerad, svår-
åtkomlig och ett av våra allra viktigaste, 
och känsligaste, organ.

– Det är väldigt svårt att med forskning 
komma hela vägen från molekyler, till hur 
celler och organ fungerar, till en behand-
ling som fungerar i människan. För att 
kunna lägga det pusslet krävs många  
olika kunskaper, säger Martin Hallbeck.

– För att kunskapen från ett steg i ked-
jan ska kunna flyttas vidare till nästa steg 
är det bra om kedjan av expertkompe-
tenser är intakt. Det gör det mycket lätt-
are för oss att gå tillbaka och ändra på 
något, exempelvis om det visar sig att en 
lovande molekyl inte kan ta sig in i rätt 
celler i hjärnan, säger Per Hammarström.

Vad behövs då för att få till bra sam-
arbeten? Närhet, som underlättar de 
spontana mötena i fikarum och korridorer 
som gör det enkelt att bolla funderingar 
med varandra. En annan viktig kompo-
nent är att alla inblandade i ett samarbete 
känner att frågeställningen är intressant 
för dem och att forskarna inte konkur-
rerar på ett negativt sätt.

– Det är också viktigt att ha en relation 
till varandra. Då kan man lita på varann 
snabbare. Det handlar inte bara om att 
göra forskningsstudier ihop, utan minst 
lika mycket att skapa en bra forsknings-
miljö och ge varandra en klapp på axeln. 
Satsningen på systemneurobiologi har lyft 
hela det forskningsområdet i Linköping.

CENTRUM FÖR SYSTEMNEUROBIOLOGI är en  
gemensam strategisk satsning av LiU 
och Region Östergötland, där forskar-
grupper från både medicinska och tekniska 
fakulteten är aktiva. Här finns teknik-
plattformar, som enskilda forskargrupper 
annars skulle ha svårt att få tillgång till.

– Av tradition har vi inte gigantiska 
forskargrupper i Sverige. Istället går vi 
ihop i samarbeten och möts vid tekniska 
plattformar. Jag tror att det öppnar upp 
för att testa nya idéer. Dessutom kan LiU 
lättare rekrytera nya personer med åtrå-
värd kompetens, och behålla befintliga, 
när det finns en kritisk massa av forskare 
inom området och en intressant miljö 
att verka i, säger Per Hammarström.

Om de får önska sig en sak så vore det 
att samla kompetensen under ett tak.

– Vi har en dröm om att kunna skapa 
ett centrum för forskning om neuro-
degenerativa sjukdomar och kunna dra 
ännu mer nytta av de duktiga forskare 
som finns här vid LiU. Jag tror att vi har 
stor potential att göra viktiga genombrott 
som kan komma till nytta för patienter i 
framtiden, säger Martin Hallbeck.

ALZHEIMERS  •  FORSKNING
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Hundratusentals provrör med biomaterial vilar nedfrysta 
i biobanken på Campus US. De är grunden för ett stort 

antal medicinska forskningsprojekt.

TEXT ULRIK SVEDIN FOTO ANNA NILSEN

Spetsforskning
tar in på 

fryshotell

D
e tjocka handskarna ska 
skydda mot 150 minus-
grader i biobankens frys-
hotell på Campus US i 
Linköping. Forsknings-
koordinatorn Emma  
Ridell tar på sig dem,  

och öppnar frysen.
Här vilar hundratusentals provrör 

med biomaterial som utgör grunden till 
närmare 100 medicinska forsknings-
projekt. Sedan 2013 har Biobanksfacili-
teten i Linköping funnits, i ett samarbete 
mellan Linköpings universitet och Region 
Östergötland. Bakgrunden är Biobanks-
lagen som trädde i kraft 2003. Lagen gör 

det möjligt att ställa humanbiologiskt 
material till förfogande för forskning, ut-
veckling, vård och behandling – utan att 
störa den enskilda människans integritet. 

Lagkraven, spetsforskning och engage-
rad personal har gjort Biobanksfaciliteten 
till något extra.

Vi kan svara på de flesta frågor om 
provhantering och frysförvaring, och vi 
kan även ge rekommendationer, säger 
föreståndaren Lena Thunell.

Hon har själv forskarbakgrund och 
kompetensen hos personalen på Bio-
banksfaciliteten underlättar för dem 
som kommer hit och hämtar prov. De 
har byggt upp en provhanteringskedja 

tillsammans med forskarna, klinikerna 
och avdelningen för klinisk kemi som tar 
hand om och centrifugerar prov med 
hjälp av en robot. Centrifugeringen inne-
bär separation av till exempel plasma från 
blodkroppar. Provrören är märkta med 
streckkoder eller QR-koder. Varje detalj 
måste dokumenteras noga, inte minst 
tidpunkterna kontrolleras. 

– När blodprovet lämnar patientens 
arm, när det kommer in till klin-kem, och 
när det fryses in. Varje minut är avgörande 
för provets kvalitet.

Spårbarhet och mycket information om 
proverna är viktig för forskningen, och 
ökar användbarheten på många sätt.

Emma Rydell (t.v.) och Lena Thunell (t.h).
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BIOBANKEN  •  FORSKNING

Det är kallt när proverna 
ska hämtas upp. Hand

skarna skyddar mot  
150 minusgrader.

Henrik Andersson forskar om narkos
bedömning och hjärtskador.

– Forskning är en dynamisk process 
och måste få vara det. Nu finns varje prov 
i tolv identiska portioner. Då kan forska-
ren komma med en ny idé och har möjlig-
het att genomföra helt olika analyser på 
samma prov.

EN STRIMMA AV KALL RÖK sjunker till golvet 
när Marianne Petersson, forsknings-
sköterska på reumatologmottagningen, 
öppnar frysen. Hon lämnar tre prov.

– Det är väldigt värdefullt att ha mater-
ialet samlat här nere, säger hon innan hon 
skyndar sig i väg med de iskalla rören.

Henrik Andersson, forskningsingenjör 
inom anestesi och intensivvård på Region 
Östergötland, har tillbringat många tim-
mar nere i fryshotellet. Han arbetar inom 
en studie kring bland annat narkosbedöm-
ning och hjärtskador. Att genom ett blod-
prov kunna bedöma om en patient har 
ökad risk för hjärtskador, eller är på väg 
in en skada, kan göra att man tidigare kan 
bestämma behandling.

– Vi har cirka 1 300 patienter i studien 
och totalt ungefär 50 000 nedfrysta pro-
ver på Biobankfaciliteten. Blodproverna 
som vi sparar här kommer att göra nytta 
för svensk forskning under lång tid, säger 
Henriksson när han systematiskt plockar 
bland provrören.

EMMA RIDELL KÄNNER EFTER larmtelefonen  
i fickan. Den följer med någon av med-
arbetarna, dag som natt. Skulle en frys gå 
sönder eller om temperaturen stiger, så 
går larmet. Först till en driftcentral, sedan 
till personalen.

– Det är jätteviktigt att vi kan lita på 
tekniken, men i bland blir något fel. 
Kanske ett par gånger per år larmar det, 
och då måste vi vara snabba. Någon gång 
har jag fått gå upp mitt i natten, säger 
Lena Thunell. 

Vad gör ni då?
– Åker hit, packar om materialet till en 

reservfrys, fotograferar och dokumenterar. 
Sedan åker man hem och försöker somna 
om, säger Lena Thunell med ett leende.

De känner starkt för verksamheten. 
Lena Thunell talar också om framtiden. 
Här finns koppling till stora forsknings-
projekt som kommer att få betydelse och 
hjälpa patienter inom sjukvården. 

Tänker ni på att ni går omkring mitt 
bland prover från tusentals människor?

– Inte dagligen. Men när det kommer 
en publikation stannar man upp och kän-
ner att det här är viktigt. Då tänker jag på 
hur vi är en del av den forskningen, säger 
Emma Ridell.

Biobankslagen från 2003 är till för 
att skydda provgivarens integritet. 
Men lagen ska samtidigt verka för 
att den medicinska forskningen får 
tillgång till provmaterial för utveck
ling av vården.

Biobanksfaciliteten i Linköping kan 
säkerställa säker förvaring och att 
lagen följs. Den startade 2013 och är 
ett samarbete mellan Linköpings uni
versitet och Region Östergötland samt 
en del av Biobank Sverige och Svenska 
biobanksregistret och samverkar inom 
Sydöstra sjukvårdsregionen.

Ett av de största projekten som 
finns här är en del av SCAPIS, som 
är en svensk befolkningsstudie av 
hjärt och lungstatus på 30 000 
slumpvis utvalda kvinnor och män  
i åldern 50–64 år. Över 5 000 per
soner från Östergötland deltar  
i studien.

Fakta Biobanksfaciliteten
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Forskning
LiUforskare 
högt citerade
De både LiU-professorna Gerhard Andersson 
och Erik G Larsson ligger i topp i landet 
inom sina respektive områden i en nyligen 
publicerad rankning som bygger på antal 
vetenskapliga artiklar och hur ofta man 
citeras av andra forskare.
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Gerhard Andersson är professor i  
psykologi och forskar bland annat om 
internetterapi. Erik G Larsson är pro-
fessor i kommunikationssystem och är 
med och driver teknikutvecklingen 
inom 5G.

Även andra LiU-forskare placerar sig 
högt. Victoria Wibeck, professor vid Tema 
Miljöförändring, ligger på andra plats 
inom området miljövetenskap och grön 
biologi (läs mer om hennes forskning i en 
artikel på sidan 14–15 i detta nummer). 
Inom området psykologi och pedagogik 
toppar inte bara Gerhard Andersson, 
utan här finns mobbingforskaren Robert 
Thornberg på plats tre och dessutom flera 
forskare inom kognitiv hörselvetenskap 
högt på listan, med Jerker Rönnberg 
främst som sjua.

På femte plats inom samhällsvetenskap 
ligger Per Nilsen, professor i samhällsmedi-
cin, som studerar hur forskning omsätts i 
praxis, framföt allt inom hälsoområdet.

Rankningen är gjord utifrån en 
samman räkning av publikationer och 
citeringar från närmare 20000 inter-

nationella vetenskapliga tidskrifter 
mellan 2012 och 2015, men med cite-
ringar räknade fram till och med år 
2017. Dessa är samlade i den inter-
nationella data basen Web of Science. 
Artiklarna genererar poäng utifrån hur 
ofta de citeras av andra forskare. 

Rankningen publicerades i tidningen 
Fokus i oktober.

Sjöwall  
fick fint 
medicinpris
Christopher Sjöwall är årets lokala 
Fernströms-pristagare. Han forskar om en 
reumatisk sjukdom som kan drabba många 
organ samtidigt. Forskningen är till stora 
delar baserad på en unik östgötsk biobank. 

– Jag är oerhört hedrad och stolt.  
Utmärkelsen uppmuntrar till fortsatt bra 
forskning och tillhör verkligen hela fors-
kargruppen, säger Christopher Sjöwall, 
biträdande professor i reumatologi.

Under de senaste tjugo åren har han 
forskat om en inflammatorisk system-
sjukdom, systemisk lupus erytematosus 
(SLE). SLE tillhör de reumatiska sjuk-
domarna och påverkar – till skillnad från 
ledgångsreumatism – ofta flera organ 

som exempelvis leder, hjärta och njurar 
samtidigt. Enbart i Östergötland är över 
300 personer drabbade av sjukdomen.

Christopher Sjöwall har byggt upp en 
östgötsk SLE-biobank med närmare 
5000 prover, som förvaras i fryshotellet 
vid Biobanksfaciliteten (se reportage på 
sidan 20–21).

– När man börjar bygga upp en bio-
bank tar det tid innan man kan skörda 

Christopher Sjöwall – en glad pristagare.

Erik G Larsson

Gerhard Andersson

resultat. Hösten 2008 påbörjade vi resan 
och först våren 2014 kom den första veten-
skapliga artikeln. Nu har vi just publicerat 
den 48:onde artikeln – det är verkligen 
en ketchupeffekt!

Eric K Fernströms stiftelse delar  
varje år ut ett nationellt och flera lokala 
priser till yngre särskilt lovande och 
framgångsrika forskare vid medicinska 
fakulteter i landet.
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FORSKNING  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Antidepressiva läkemedel är generellt säkra
Antidepressiva läkemedel är på det hela 
taget säkra, enligt en ny studie gjord av ett 
internationellt team av forskare.

– Detta är såvitt 
vi vet den första 
riktigt stora stu-
dien som bedömer 
säkerhet och  
negativa hälso-
effekter med data 

Prestigefyllt pris till litteraturvetare
LiU-forskaren Emma Eldelin har fått ett av 
litteratursveriges mest prestigefyllda pris. 
Det är Samfundet de Nio som delat ut sitt 
särskilda pris på 100 000 kronor till henne.

Pengarna kom helt oväntat. Det delas ut 
till svenska författare utan motivering 
och inte heller efter något nominerings-
förfarande utifrån. 

– Jag är överraskad förstås! Jag känner 
mig väldigt hedrad av uppmärksamheten. 
Att det inte ges någon motivering till priset 
gör mig nyfiken. Jag anar att det kan ha att 
göra med en bok som kom ut förra året, 

Ny bok om hur biogas gör skillnad.

Emma Eldelin får litteraturpris.

Elena Dragioti

Biogas bidrar 
till hållbart  
samhälle
Biogas Research Center vid Linköpings 
universitet bjuder genom boken ”Biogas i 
det hållbara samhället” på en resa genom 
Sverige som visar hur biogaslösningar gör 
städer, regioner och företag bättre.

I boken görs nedslag i orter som Lidköping, 
Linköping, Helsingborg, Norrköping, Bjuv, 
Halmstad, Alvesta, Sotenäs, Nymölla, 

»Att slå dank med virtuositet«. Fast  
den trodde jag var bortglömd vid det 
här laget.

– Boken har koppling till ett forsk-
ningsprojekt om sysslolöshet och lättja i 
litteraturens historia, men här skriver jag 
personligt och mer skönlitterärt hållet.

Det handlar dock inte om sysslolöshet 
i vanlig mening, utan snarare om tid för 
reflektion. I boken har Emma Eldelin 
utgått från hur fyra författare från renäs-
sansen till vår tid beskriver sysslolösheten 
som en tid för verksamhet och en menings-
full avskildhet.

Uppsala, Kalmar och Stockholm, liksom 
i Skogn och Tønsberg i Norge. Det är 
bara några av alla de platser där bioga-
sen gör skillnad och ger stora miljö- och 
andra vinster.

– Vi vågar påstå att biogasområdet är ett 
av de få områdena där utvecklingen i Sverige 
spelar stor roll för hur världen ska bli mera 
hållbar. Det finns inga andra länder som 
har så lång erfarenhet av att integrera avfall, 
avlopp, transporter och jordbruk i smarta 
biogaslösningar. Låt oss göra nytta av det – 
rädda världen och tjäna pengar, säger Mats 
Eklund, föreståndare för Biogas Research 
Center och professor i industriell miljötek-
nik vid Linköpings universitet.

från verkligheten, säger studiens  
huvudförfattare Elena Dragioti, adjung-
erad universitetslektor vid Linköpings 
universitet.

Forskarna bakom studien har gjort en 
systematisk utvärdering av 45 s.k. meta-

analyser, som inkluderade mer än 1000 
observationsstudier runt om i världen. 
Vissa metaanalyser har tidigare rappor-
terat om samband mellan antidepressiva 
läkemedel och negativa hälsoeffekter.

– Vi fann dock att alla negativa hälso-
effekter, som tidigare rapporterats,  
antagligen berodde på de underliggande 
psykiatriska tillstånden för vilka de 
antidepressiva läkemedlen ordinerats 
som behandling, snarare än på läke-
medlen i sig, säger Marco Solmi, den 
italienske psykiater som lett den inter-
nationella studien. 

Studien är publicerad i tidskriften 
JAMA Psychiatry.
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TEXT JENNY AHLGREN
FOTO THOR BALKHED & HENRY MONTGOMERY

Vi tolkar fakta så att vår världsbild 
bekräftas. Det visar studier av en 
grupp LiU-forskare. Det gör samhället 
mer polariserat och försvårar det 
demokratiska samtalet. L

iU-forskaren Gustav Tinghög 
och hans forskarkollegor 
studerar varför vi inte alltid 
fattar rationella beslut. De 
har bland annat kunnat kon-
statera att vi ofta medvetet 
väljer att tolka information 

så att vår världsbild blir bekräftad.

De kallar det för motiverat tänkande. 
Motiverat tänkande öppnar dörren för 
faktaresistens och fake news. Det gör värl-
den mer polariserad och leder till mindre 
dialog och färre perspektiv. Det frångår en 
av grundbultarna i ett demokratiskt sam-
hälle, där individer har viljan och förmågan 
att ändra åsikt i ljuset av ny information. 

Faktaresistens
farligt för demokratin

– Vi vill ha en konsekvent 
världsbild och känner  
obehag när den hotas,  
säger Gustav Tinghög.
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KOMMERSIALISERING  •  LÄKEMEDEL

DEMOKRATI  •  FORSKNING  

I forskargruppen JEDI-lab (Judgement, 
Emotion, Decision och Intuition) har man 
bland annat undersökt hur människor 
tolkar information som rör effekten av 
invandring. De som klassificerade sig 
själva som världsmedborgare tolkade 
den presenterade informationen om in-
vandringens effekter på kriminalitet som 
positiva. De som definierade sig själv som 
svenskar tolkade samma information 
som negativa. Båda grupperna fick alltså 
samma numeriska information men tol-
kade den olika beroende på om de klassi-
ficerade sig själva som »mer av en svensk« 
eller »mer av en världsmedborgare«.

– Vi mår bra av att tro vissa saker även 
om det kanske inte är sant. Vi vill ha en 
konsekvent världsbild, vi känner obehag 
när den hotas, för det hotar vår identitet. 
Om vi till exempel inte gillar ett parti be-
dömer vi gärna alla förslag från det partiet 
som dåliga, även om vi tyckt att det var 
bra om det föreslagits av någon annan, 
säger Gustav Tinghög. 

– Motiverat tänkande finns överallt. 
Men jag tycker att det blir farligast när 
folk tror att de är immuna mot det och 
gärna pekar finger mot andra. 

Även personer med hög analytisk för-
måga tenderar nämligen att ägna sig åt 
motiverat tänkande, ibland mer än andra. 
Förklaringen tros ligga i att det krävs 
mental kapacitet för att kunna resonera 
sig runt fakta, säger Gustav Tinghög.

MOTIVERAT TÄNKANDE ÄR INTE alltid farligt. I 
vissa fall behöver vi det för att kunna 
klara vardagen.

– Ett ofta harmlöst exempel är hur vi 
ser på vår egen förträfflighet. Vi mår bra 
av viss överoptimism och det påverkar oss 
ofta positivt. Desto farligare blir det om vi 
ägnar oss åt motiverat tänkande när det 
gäller stora samhällsfrågor som klimat-
förändringar eller sociala förändringar.

Syftet med Gustav Tinghögs forskning 
kring beslutsfattande är att bidra med 
kunskap som kan hjälpa människor att 

fatta bättre beslut och ta reda på varför 
man fattar de beslut man gör. Redan nu 
kan Gustav Tinghög ge några tips:

– Det finns en mängd till synes enkla 
knep att ta till. Du kan lista för- och nack-
delar och tydliggöra för dig själv varför du 
fattar ett beslut. För att motverka moti-
verat tänkande är det också bra att bli 
medveten om i vilka sammanhang och 
med vilka personer du umgås. Antagligen 
sådana som bekräftar din världsbild. Och 
vilka är det du undviker? Tänk på hur du 
tolkar informationen utifrån detta, tipsar 
Gustav Tinghög.

Vad händer med det demokratiska samtalet när samhället blir alltmer polariserat?

Fotnot: Gustav Tinghög berättar mer om hur 
vi fattar beslut i podden Fakultet, avsnitt 
nummer fyra. Gå till liu.se/poddar
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BJÖRN LARSSON ROSVALL

Förra året deltog över en miljon människor i folkbildningens 
– folkhögskolornas och studieförbundens – utbildningar 

och cirklar. Historiskt har folkbildningen spelat en stor roll i 
samhällsutvecklingen och den fortsätter att göra det, menar 

Louise Malmström och Henrik Nordvall som båda arbetar på 
Linköpings universitet med frågor som rör folkbildningen.

Folkhögskolorna  
ger ny chans

Linda Sundregård är miljövetaren 
som blev folkhögskollärare för att 

få ett mer socialt inriktat arbete.

UTBILDNING  •  FOLKBILDNING
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Många nyanlända vill lära sig svenska i studiecirkel.

M
ed tanke på hur stor 
roll folkbildningen 
har och hur många 
den berör får den på 
tok för lite uppmärk-
samhet i samhälls-
debatten. Vi nämns 

knappt när skolans problem diskuteras 
och våra lärare glöms bort när andra får 
lärarlyft och fortbildning, säger Louise 
Malmström, ansvarig för folkhögskollärar-
programmet vid Linköpings universitet, 
det enda som finns i Sverige.

I år är det 151 år 
sedan den första 
folkhögskolan 
startade som en 
reaktion på att 
högre utbildning 
var förbehållen 
eliten. Numera 
finns det 155 folk-
högskolor och tio 

studie förbund med olika ideologisk in-
riktning i Sverige. Bredden på utbudet är 
stort. Alltifrån yrkesutbildningar och 
avancerade utbildningar inom musik och 
konst till allmänna kurser för att få gym-
nasiekompetens, etableringskurser för 
invandrade akademiker, svenska för  
nyanlända, språkkurser och läsecirklar.

En grundpelare inom folkbildningen 
är att främja demokrati, kultur och enga-
gemang bland medborgarna. Inte bara 

folkhögskolorna 
utan även studie-
förbunden fort-
sätter ha en viktig 
roll i det samman-
hanget, menar 
Henrik Nordvall, 
folkbildningsfors-
kare vid LiU.

– Studieför-
bunden bildar ett slags stödjande infra-
struktur för föreningsengagemang och 
civilsamhälle. Med sina studiecirklar och 
sin programverksamhet är studieförbun-
den också en viktig arena för politiska 
samtal och visioner. Och i kontrast till 
partierna som länge tappat ett stort antal 
medlemmar är det väldigt många som 
deltar, säger Henrik Nordvall.

Studieförbunden, inte minst i de större 
städerna, fångar upp aktuella frågor och 
utvecklar idédebatten i samhället.

– ABF-huset i Stockholm är ett bra 
exempel på det, säger Henrik Nordvall.

– Och folkhögskolorna kan ha en otro-
lig betydelse för landsbygden. De samlar 
folk, kultur och engagemang, påpekar 
Louise Malmström.

LINDA SUNDREGÅRD ÄR folkhögskollärare på 
Marieborgs folkhögskola i Norrköping. 
Hon har en miljövetarexamen i botten men 
tyckte att jobben inom det området fokuse-
rade för mycket på envägskommunikation 
istället för dialog. Hon valde därför att gå 
folkhögskollärarprogrammet vid LiU 2016 
för att få ett mer socialt inriktat arbete.

– Något av det viktigaste med folkbild-
ningen idag är att människor får en andra 
chans och att det finns möjligheter till 
goda samtal, säger Linda Sundregård.

Folkhögskolan har en friare form och 
en annan pedagogik än den vanliga skolan. 
Det är en anledning till att många lyckas 
bättre med exempelvis gymnasiestudier 
där än i den vanliga skolan, menar hon.

– Vi har inte nationella kursplaner och 
inga betyg, utan sätter istället omdömen. 
Betyg bygger på vad eleven åstadkommit 
och presterat hittills. Omdömet har inte 
alls fokus på det, utan på studieförmågan 
och vad deltagaren förväntas klara av i 
framtiden. Vi har inga prov men däremot 

diskussioner, muntliga redovisningar 
och inlämningsuppgifter.

Den annorlunda pedagogiken gör något 
med deltagarna, är hennes erfarenhet. 
De känner inte prestationshets på samma 
sätt som många gör i den traditionella 
skolan och mötena mellan lärare och 
deltagare blir mer avspända.

Som lärare på Marieborgs folkhögskola 
möter Linda Sundregård deltagare från 
18 år och uppåt, alla med olika erfaren-
heter. En del är avhoppare från gymnasiet 
som får en ny chans på folkhögskola med 
en annan kunskapssyn och pedagogik. 
Andra är utlandsfödda. De behöver lära 
sig svenska och få en vidare syn på sam-
hället och livet i Sverige för att ha en 
möjlighet till utbildning och jobb.

– Generellt för alla folkhögskolor är att 
vi har många kurser för utlandsfödda. Men 
de särskilda kurserna som till exempel är 
inriktade på musik, konst, teater och dans, 
har en majoritet av svenskfödda.

Mixen av människor gör att perspek-
tiven breddas för alla, konstaterar  
Linda Sundregård.

– Människor med olika åsikter möts. 
I polariseringens och åsiktsbubblornas 
tidevarv så är det här med att byta tan-
kar, att lyssna på och lyfta varandra så 
otroligt viktigt.

FOLKBILDNING  •  UTBILDNING

»Människor med olika åsikter möts.  
I polariseringens och åsiktsbubblornas 

tidevarv så är det här med att byta 
tankar, att lyssna på och lyfta  

varandra så otroligt viktigt.«

Henrik Nordvall

Louise Malmström
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För den halva miljonen människor 
som lever i digitalt utanförskap 
har biblioteken blivit en samlings-
punkt. Elin Wihlborg och hennes 
forskargrupp följer hur bland annat 
biblioteken arbetar för att hjälpa 
människor och för att minska det 
digitala utanförskapet.

E
nligt Statistiska central-
byrån och Internetstiftelsen 
finns en halv miljon vuxna 
människor i Sverige som 
inte använder internet. 
Ytterligare en stor grupp 
är sällananvändare. Sam-

mantaget är det en ganska stor, men inte 
särskilt röststark minoritet. 

Bankärenden, skolfrågor, tågbiljetter 
och sjukvård. När allt mer av offentliga 
tjänster görs digitalt blir det här ett pro-
blem, inte bara för den enskilda individen.

– Grunden i ett bra samhälle är att 
alla behandlas lika och att alla får del  

av det gemensamma. Det gör oss villiga 
att bidra och att följa de gemensamma 
reglerna. Men vad händer när män-
niskor som står utanför det digitala 
känner sig exkluderade från samhället 
och dess service, säger Elin Wihlborg, 
professor i statsvetenskap, som leder 
forskargruppen Digitalisering i nya  
offentligheter. 

Det är inte så enkelt som att digitalt 
utanförskap växer bort när den äldre 
generationen försvinner. Det är mer 
komplext än så. 

– Det handlar om språkbarriärer, kog-
nitiva och fysiska funktionshinder men 

Bibliotek minskar 
digitalt utanförskap

FORSKNING  •  DIGITALT UTANFÖRSKAP

Bankärenden, skolfrågor, tågbiljetter och sjuk
vård – alltfler tjänster blir digitala. För minst en 
halv miljon svenskar skapar det här problem. 
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också om att förstå och veta hur samhället 
fungerar, säger Elin Wihlborg. Omvärlden 
ändras, vi ändras och åldras, nya situa-
tioner gör att alla någon gång kan hamna 
i utanförskap. 

FÖR DEN HÄR GRUPPEN människor har biblio-
teken blivit en samlingspunkt. Biblioteken 
i Sverige har en lång tradition som folk-
bildare, och är en institution med högt 
förtroendekapital. I takt med att sam-
hället digitaliserats har biblioteken fått 
en ny funktion; att både hjälpa och utbilda 
människor i digitala frågor. DigidelCenter 
har vuxit upp i flera kommuner, bland 

DIGITALT UTANFÖRSKAP  •  FORSKNING

digitalt utanförskap

annat i Motala som ofta lyfts fram som 
ett föredöme och som Elin Wihlborgs 
forskargrupp studerat. 

En enkätstudie bland besökarna på 
DigidelCenter i Motala visar att de 
flesta åldrar är representerade. Ålders-
gruppen 25–35 är till exempel lika stor 
som åldersgruppen 75–85. De två van-
ligaste modersmålen är svenska och 
tigrinska. Bland frågor som besökarna 
vill ha hjälp med finns till exempel 
myndighetsärenden, mobiltelefon, 
ipad och dator, bank ärenden och jobb-
sök. Men också enklare ärenden som 
att skriva ut. 

De nya arbetsuppgifterna får också  
effekter för personalen, visar den  
intervjustudie som Elin Wihlborgs 
grupp gjort på biblioteket i Motala. 
Biblioteks personalen måste hänga med  
i den snabba teknikutvecklingen, ha 
kunskap om offentliga verksamheters 
uppdrag och digitala tjänster. Inte sällan 
hänvisar myndig heter eller banker 
människor till biblioteken för hjälp. 
Vissa ärenden kan dessutom ta lång tid. 

– För personalen innebär det också att 
de hamnar i olika etiska dilemman, situa-
tioner där de ibland står ensamma i sitt 
beslut, säger Elin Wihlborg. Det kan 
handla om att hjälpa till att logga in med 
bank-id, förnya recept eller läsa privata 
meddelanden, gränsdragningar som är 
svåra och där det inte är tydligt vad om 
ingår i uppdraget. 

DET DIGITALA UTANFÖRSKAPET går inte att lösa 
med en ny lag, det är en process som  
pågår och aldrig kommer att bli klar. 

– Det forskarna kan göra är att peka 
på problemen, inte lösa dem, säger Elin 
Wihlborg som tillsammans med forsk-
ningsgruppen sprider resultat och de 
goda exemplen till kommuner och forsk-
ningsfinansiärer, som Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och forskningsrådet 
Formas. På så sätt kommer kunskapen ut 
och gör nytta. 

Forskningsgruppen samarbetar  
också med bland annat infrastruktur-
departementet och regeringens digitalise-
ringsråd där Emily Nordqvist är  
kommunikationsansvarig. 

– Digital delaktighet är angeläget,  
vi försöker förstå varför människor  
står utanför, säger hon. Här är forsk-
ningen viktig, det ger tyngd i vår kart-
läggning. Man kommer på djupet om 
man sam arbetar med universitet och  
då var Linköpings universitet och Elin 
Wihlborg givet. De har hållit på länge 
och forskningen bygger på både stats-
vetenskap och informatik. Sen är ju  
resan också en del av målet, kunskaps-
utbytet är värdefullt och användbart, 
säger Emily Nordqvist.

Elin Wihlborg, längst till höger (samt ovan), 
leder forskargruppen Digitalisering i nya 
offentligheter. Här tillsammans med Anders 
Hintze och Emily Nordqvist från Digitaliserings
rådet, Rebecka Lönnroth från Infrastruktur
departementet och forskarkollegorna Helena 
Iacobeus, Johanna Sefyrin och Karin Skill.
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FORSKNING  •  IDROTTSANALYS

Genom ett samarbete mellan två 
LiU-forskare och Linköpings HC  
blir det möjligt att snabbt kunna 
visa motståndarnas spelidé. 
Systemet är inom kort redo att 
tas i bruk. Visualisering av idrotts-
data kan få stort inflytande på hur 
ishockeyn utvecklas.

TEXT DAVID ISAKSSON 
FOTO PETER HOLGERSSON & MAGNUS JOHANSSON

LiU ska hjälpa  
LHC hålla nollan

P
atrick Lambrix och Niklas 
Carlsson, professor res-
pektive biträdande pro-
fessor på institutionen för 
datavetenskap, är båda 
hockeyentusiaster. Patrick 
Lambrix är sedan flera år 

medlem i Linköpings HC, medan Niklas 
Carlsson spelar i klubbens veteranlag. 

Kombinationen experter på dataanalys 
och hockeyintresse har lett till ett sam-
arbete med LHC.

–  Jag brukar gå på LHC:s matcher och 
där tänkte jag, kan vi hjälpa dem på något 
sätt? berättar Patrick Lambrix.

I slutet av 2017 tog de kontakt med 
klubben och numera leder de ett projekt 
som går ut på att visualisera data. Datan 

Tätt framför LHCmålet. Med visualisering av data kan målvakten vara beredd på hur motståndarlaget agerar.
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IDROTTSANALYS  •  FORSKNING

i det här fallet är statistik över de hand-
lingar spelarna utför under en match, 
skott, passningar och så vidare. 

–  Genom det visualiseringssystem  
vår grupp utvecklat kan Micke, LHC:s 
målvakts coach, få upp en bild som visar 
varifrån alla skott kommer. Den informa-
tionen kan sedan filtreras på olika sätt. 
Kanske vill man bara visa skott som sköts 
nära målvakten. Eller se vilka spelare som 
fanns på isen när skotten kom. Han kan 
visa målvakten att de här spelarna bru-
kar skjuta från de här ställena, förklarar 
Patrick Lambrix.

LHC:s målvaktscoach Mikael Vernblom 
är den som kategoriserar alla handlingar 
under matchen. 

–  Med hjälp av programmet kan vi 
snabbt få fram bilder som åskådliggör 
motståndarens spelidé. Det här kan jag 
visa målvakten redan under period-
pausen, men också inför en match för 
att man göra tydligt hur en motståndare 
spelar, säger Mikael Vernblom.

I skrivande stund har det dock ännu 
inte tagits i bruk i matchsituation, men 
det är nära förestående.

LHC-PROJEKTET ÄR ETT EXEMPEL på det som 
kallas Sports analytics. Begreppet blev 
känt för en större publik genom filmen 
Moneyball från 2011. Den berättar hur 
basebollklubben Oakland Athletics 
framgångsrikt använde statistik för att 
hitta undervärderade spelare. 

Patrick Lambrix och Niklas Carlsson 
håller på med flera liknande projekt.

– Visualiseringsprojektet med LHC är 
tekniskt ganska enkelt, men vi använder 
också data för att utvärdera spelare och 
spelstrategier, säger Niklas Carlsson.

För att bedöma hur bra en spelare är 
har man traditionellt tittat på saker som 
mål och assisterande passningar. 

–  En kritik mot sådana mått är att de 
inte tar hänsyn till kontexten. Att göra 
mål när du leder med 5–0 spelar inte så 
stor roll, men om det står 1–0 till andra 
laget så är 1–1 väldigt viktigt. Vi har jobbat 
med hur man kan ta hänsyn till kontext, 
säger Patrick Lambrix.

LiU-forskarnas modell, som är en vidare-
utveckling av en kanadensisk grupps  Bild från visualiseringsprojektet med LHC. Viss information är borttagen.

arbete, tar hänsyn till saker som om laget 
leder och vilken period en handling utförs. 

– Vi använder sedan maskininlärning 
för att analysera spelare och spelsituationer. 
Genom maskininlärning ges ett värde till 
olika handlingar, sedan summeras alla 
handlingar en spelare gjort och ju högre 
värde, desto bättre spelare, förklarar 
Niklas Carlsson.

SPORTS ANALYTICS ANVÄNDS i olika sporter, 
men fungerar bäst i dem där det finns 
mycket data. Om mål eller poäng är ett 
mått är alltså baseboll och basket lättare 
att arbeta med, än fotboll och ishockey.

–  En annan sak som har betydelse är 
om spelet är flytande eller upphackat.  
I fotboll och hockey fortgår spelet hela 
tiden och det gör förutsägelser svårare, 
förklarar Patrick Lambrix. 

Att förutsäga en fotbollsspelares rörelse-
mönster i olika situationer är ett exempel 
på ett sådant svårt problem.

–  Det är något vi 
forskar om tillsam-
mans med Signality, 
ett företag här i Lin-
köping, säger Patrick 
Lambrix.

ÄVEN OM DEN HÄR TYPEN 

av dataanalys inom 
ishockey är vanlig i 
Nordamerika så är 
det nytt i Sverige. 

–  Vi vet inte så 
mycket om hur det 

används här, men vad jag förstår håller 
andra SHL-lag på med det. Fast vi vet 
inte vad de gör. Och vi känner inte till 
några andra forskare som sysslar med 
den här typen av samarbete, säger  
Patrick Lambrix.

Själv håller han en doktorandkurs i 
Sports analytics. Han hoppas att den 
ska börja ges som fristående kurs 2021.

Sport analytics handlar inte alltid om 
att förbättra spelet. Patrick Lambrix och 
Niklas Carlsson diskuterar just nu med 
LHC:s läkare ett projekt där man med 
hjälp av maskininlärning ska lära sig att 
undvika skador. 

Vad tror ni att projektet med att  
utvärdera spelare och spelsituationen 
kan leda till? 

– Om vi lyckas förutsäga matcher och 
korrekt utvärdera spelare så tror jag att 
det kan det ha stort inflytande på hur is-
hockeyn utvecklas, säger Patrick Lambrix.

Patrick Lambrix och 
Niklas Carlsson



Drönaren släpper ett 
förstahjälpenkit.

»Det här är kvalificerad AI-forskning på hög 
nivå och det är långt kvar innan vi kan  

samsas med mobila robotar i vardagen.«

AI-DRÖNARE
rycker ut

Det är långt kvar tills vi kan samsas med flygande robotar på gator och torg, men 
nyligen kunde LiU-forskare visa upp en drönare som artigt viker åt sidan när en män-
niska kommer gående. Det gjordes vid en demonstration av autonom räddningstjänst.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO THOR BALKHED
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FORSKNING  •  AI
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AI  •  FORSKNING

E
n drönare flyger omkring 
mellan träden i parken vid 
Gränsö slott, den håller sig 
någon meter över marken 
och på behörigt avstånd 
från stammar och ned-
hängande grenar. Olov 

Andersson, doktorand inom AI och  
integrerade datorsystem vid Linköpings 
universitet, korsar drönarens väg på sin 
promenad genom parken, och drönaren 
väjer artigt undan. 

– Jag ska skrämma den lite, meddelar 
Olov Andersson, och springer snabbt mot 
drönaren, som minst lika snabbt tar ett 
skutt åt sidan.

Olov Andersson är WASP-doktorand 
på Institutionen för datavetenskap och 
hans arbete handlar om att skapa en  
säker samvaro mellan autonoma mobila 
robotar och människor.

– Människorna ska inte behöva hålla 
koll på om det flyger drönare på gator och 
torg, eller över deras huvud, det är syste-
met som måste hålla rätt på var människ-
orna befinner sig och det måste vara 
hundraprocentigt säkert, säger Patrick 
Doherty, professor i datavetenskap och 
Olov Anderssons huvudhandledare.

– Det här är kvalificerad AI-forskning 
på hög nivå och det är långt kvar innan 
vi kan samsas med mobila robotar i var-
dagen, konstaterar Patrick Doherty.  

PÅ GRÄNSÖ SLOTT I VÄSTERVIK har ett hundratal 
personer samlats, alla engagerade i Sveriges 
största forskningsprogram WASP,  
Wallenberg AI Autonomous Systems and 
Software Program. Här handlar det om 
autonom räddningstjänst, på land och 
till havs, med föredrag, erfarenhetsutbyte, 
workshops och demonstrationer. Den 
lärande drönaren var ett av de huvud-
nummer som visades upp.

– Målet är att visa i praktiken vad vi 
kan åstadkomma när forskare från olika 
universitet och discipliner samverkar 
med varandra och med de industriella 
partner som är engagerade i WASP, säger 
Jesper Tordenlid, Saab Combitech och 
huvudansvarig för WASP:s arena för 
publik säkerhet.

WASP står för Wallenberg AI Autonomous Systems  
and Software Program, och är landets enskilt största 
forskningsprogram.

WASP har en total budget på 4 miljarder kronor under  
11 år, fram till 2026. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
står för 3 miljarder och resterande del finansieras av del
tagande universitet och företag. Fullt utbyggt ska WASP 
utbilda minst 400 doktorander och Olov Andersson  tillhör 
den första kullen WASPdoktorander som rekryterades 
tidigt 2016. Programmet har Linköpings universitet  
som värduniversitet.

Fakta WASP

OVAN  
Patrick Doherty

NEDAN  
Olov Andersson 
får drönaren att 

vika undan när han 
närmar sig.
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Vill du veta mer?
JESSICA PETERSON
01328 56 38 
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet 
581 83 Linköping

LiUalumner
HÅKAN ABRAHAMSSON är Concept Leader  
på Volvo. Han har läst till civilingenjör  
i teknisk fysik och elektroteknik, med 
examen 1988.
PER FELDING är International Key Account 
Manager på Toyota Material Handling. 
Han läste till civilingenjör i maskinteknik, 
med examen 1990.
CAMILLA GULLIN är museiintendent i Motala. 
Hon har bland annat en masterexamen i 
kultur- och mediegestaltning från 2013.
KARIN HARALDSSON är förvaltare på Lannebo 
Fonder. Hon har läst internationell  
ekonomi vid Linköpings universitet.
ANN LINDHOLM är Engineering Product 
Manager på Saab Aerostructures. Hon 
läste till civilingenjör i maskinteknik, 
med examen 2008.
BJÖRN LUNDBLAD är rådgivare på ALMI  
Företagspartner. Han har läst till civil-
ingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, 
med examen 1990.
ANDREAS MATTSSON är Head of Property & 
Technical Services på Region Halland. 
Han har last till civilingenjör i industriell 
ekonomi, med examen 2003.
KENT ODERUD är ordförande i APPLiA- 
Home Appliances Sweden. Han har läst 
internationella ekonomprogrammet, 
med examen 1978.
KLAS SANDSTRÖM ALNER arbetar med försälj-
ning på Belimo AB. Han har läst till  
civilingenjör i elektronikdesign.
MALIN SUDERBYS är produktionschef på 
Volvo Group Trucks Operations. Hon har 
läst till civilingenjör i teknisk biologi, 
med examen 2007.
FREDRIK TEDGREN är supportspecialist på 
Entiros AB. Han har läst kemiprogrammet, 
med examen 2003.
ERICA WIQUIST är rekryteringskonsult på Skill. 
Hon har läst Personal- och arbetsveten-
skapliga programmet, med examen 2014.
RICKARD ÅGREN är konsult på Cybercom. 
Han har läst kandidatprogrammet i  
innovativ programmering. 

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

50 år efter att den första kullen studenter 
började på den då nya läkarlinjen återsågs 
de i början av hösten på Campus US. 

Det var inte någon tystlåten församling 
om 15 läkaralumner som samlades i 
studenternas Växthus. De flesta av dem 
hade inte varit tillbaka sedan de tog 
examen 1973. Det blev skratt, kramar 
och nyfikna frågor om allt som hänt dem 
efter studierna.

På programmet stod bland annat besök 
i den byggnad, Lab 1, nybyggt 1969, där 
de huserade den mesta tiden. 

– Utbildningen i Linköping startade 
som en filial till Uppsala universitet, och 
efter de första två teoretiska åren på läkar-
linjen i delades vi studenter upp. Ett 40-tal 
av oss fick flytta till Linköping för att fort-
sätta våra kliniska studier där, berättade 
Cecilia Björkelund, som idag är senior 
professor i allmänmedicin i Göteborg.

Kärt återseende för  
läkarstudenter modell 69

– Vi blev så väl mottagna. Till och med 
lokalpressen uppmärksammade oss. 
Alla var entusiastiska över den nya läkar-
utbildningen och ambitionerna var höga, 
sa Ylva Ståhl.

– Och ute på kliniker och i lab hade 
ingen hunnit tröttna på att ha läkarkan-
didater omkring sig. Vi fick en väldigt bra 
klinisk undervisning. Allt var nytt, oprövat 
och studenttillvänt, det var också lätt för 
oss att få sommarjobb.

Vid återträffen fick man även möta 
dekanus för medicinska fakulteten, Johan 
D Söderholm, som gav en inblick i dagens 
läkarutbildning. Läkaralumnerna kunde 
konstatera att det hänt en del sedan deras 
egen studietid. Liksom med sjukhuset i sig.

– Då var det ett lasarett. Idag har det 
vuxit till ett universitetssjukhus, kon-
staterade Urban Eriksson, barnläkare  
i Östersund.

Alumni
Ylva Ståhl och Cecilia 
Björklund, som såg 
till att samla ihop sina 
gamla studiekamrater.
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Efter ett års varsam renovering kunde den pampiga huvudentrén till  
Ryd Herrgård återigen öppnas. En anrik byggnad med spännande historia  

som nu anpassats till dagens studenter.

F
emtio år av intensivt student-
liv sätter sina spår. Här har 
hållits debatter, sittningar, 
pubar, nattklubb och spel-
ningar med sedermera  
välkända artister. Från  
ett utrymme på vinden 

sände Radio Ryd, på sin tid pionjärer 
inom radioproduktion. 

I oktober 2018 påbörjades renoveringen. 
Herrgårn, som tjänat som kårhus sedan 
1968, skulle få tillbaka glansen från sina 
mest fornstora dagar. Och samtidigt  
anpassas efter dagens studenters behov 
och önskemål. 

Studentliv och studentarrangemang 
är fortfarande grunden i verksamheten, 
med sittningar, pub och fest. Nytt är att 
Herrgårn öppnar under dagtid med  
studieplatser och café, och då också för 
andra än enbart studenter. Här kan till 

Ett lyft för 

Herrgårn

exempel hållas språkcafé eller läxhjälp. 
Och vem som helst kan komma in och ta 
en fika. Därför har också huvudentrén 
öppnats igen. 

Innanför dörrarna möter ett total-
renoverat Herrgårn. Planlösningen är 
ny, konstruktioner har förstärkts och 
ytskikt renoverats. El, ventilation och 
annan infrastruktur är ny, köket har flyt-
tat ner i källaren. En utmaning har varit 
att vårda det gamla och bevara känslan 
av herrgård från förra sekelskiftet och 
samtidigt skapa ett modernt kårhus för 
dagens behov. 

Renoveringen har gjorts med varsam 
hand, byggnaden är Q-märkt och husets 
karaktär får inte förvanskas. Kakelugnar, 
stuckatur och paneler har bevarats och 
lyfts fram. Och en bit av husets moderna 
historia finns kvar i form av poster-väggar 
från artister som spelat här genom åren.

TEXT ELISABET WAHRBY FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR
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Herrgårn före och efter renoveringen!  

Se förvandlingen

Skanna av 
QRkoden med 
din mobil så 
spelas det  
upp en film.
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