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På mycket kort tid har LiU fått tre 
stora donationer. Först ut var 
Knut och Alice Wallenbergs 
 stiftelse som finansierar en gäst

professur i visuell vetenskaps
kommunikation vilket innebär att vi 

varje år, tio år framåt, kan engagera en gästprofessor 
som ytterligare kommer att stärka vår världsledande 
position inom visualisering. Samma vecka fick vi en 
rekordstor donation, 100 miljoner kronor, till vår 
barnmedicinska forskning från »Joanna Cocozzas 
stiftelse« som kommer att innebära en fördubbling 
av våra fria projektmedel inom detta viktiga område. 
Och bara några dagar därefter offentliggjordes den 
förmodligen största enskilda privata donationen till 
humaniora i Sverige från Victor StockhausÅberg, 
framliden ägare till Tranås säteri.

ATT FÅ DONATIONER är naturligtvis glädjande och 
 samtidigt ansvarsfullt. Inte sällan kommer de från 
familjer som av olika orsaker ser behov av forskning 
inom olika områden. I den här tidningen kan du läsa 
om den bok som vår ekonomhistoriker Hans Sjögren 
skrivit om några av landets största familjedynastier 
och vad de betytt – och betyder – för vår utveckling.

ARTIFICIELL INTELLIGENS (AI) beskrivs ibland som ett 
 relativt nytt område. Vi på Linköpings universitet 
vet att det är fel. Vi var nämligen med från början för 
snart 40 år sedan. Ja, man kan rentav hävda att den 
svenska AIforskningens vagga stod i Linköping och 
att den som bäddat för framtida framgångar och 
gungat fram både forskare och studenter inom detta 
område är Erik Sandewall. Läs om honom och om 
den fortsatta AIforskningen, det är en spännande 
resa som på många sätt bara har börjat.

TILL SIST; ett universitets syfte är att förmedla 
 kunskap. Vi ingår som en länk i en kedja där barn 
och ungdomar görs redo för att kunna, på många 
 olika sätt, bidra till vårt samhälles utveckling. Ibland 
uppstår kunskapsluckor längs vägen, det har särskilt 
pratats om inlärningssvårigheter inom matemati k
ämnet, och då tycker jag att initiativ som »Matte
coach på nätet« är extra roligt att läsa om.  

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se

Innehåll

30 Forskning
Stöd till historisk forskning.

32 Radio Ryd – adrenalin och gemenskap
Möt paret som träffades på studentradion.

35 Alumni
Läs om vad tidigare studenter gör idag. 

INNEHÅLL  •  REKTOR

7 Stor nyfikenhet på djurs beteende
Högt söktryck på populära kurser.



3LIU MAGASIN #1 2020

Med händerna i myllan
Så där, nu är ännu ett 

magasin klart att gå till 
tryck! Under några in
tensiva dagar har jag 

 redigerat texter, fixat 
med bilder, skrivit notiser, 

gjort urval, diskuterat med formgivaren 
och  pratat med tryckeriet. 

Under större delen av mitt yrkesliv har 
jag gjort tidning – och det är fortfarande 
en stark känsla att få  skapa en helhet av 
olika delar! 

Sedan många år är dock redaktör skapet 
för LiU magasin bara något jag gör på 
marginalen. Under drygt 20 år har jag  
varit chef för en växande grupp av kommu
nikatörer på Linköpings universitet. Större 
 delen av min tid har gått till att planera, 
 rekrytera, bolla idéer, coacha med arbetare, 
hantera ekonomi, sitta i möten och att 
tänk a och tycka om stort och smått.

Men det har hela tiden varit viktigt för 
mig att behålla kontakten med hantverket 
som kommunikatör, att ha kvar händerna i 
myllan. Visst, det kan betyda både slit och 
energikickar, men underlättar förståelsen 
för hur vardagen ser ut för medarbetarna. 
Jag hoppas att jag på så sätt blir ett bättre 
bollplank och kan fatta klokare beslut. Där
för har jag envist hållit fast vid magasinet, 
skrivande, presskontakter och olika projekt 
även när utrymmet för detta har minskat. 

REDAKTÖRSKAPET FÖR MAGASINET är också ett 
bra sätt att hålla sig uppdaterad om vad 
som händer på Linköpings universitet. 
Det är en förmån att få vara verksam i en 

miljö där nya tankar ständigt föds och 
 kunskapens gränser flyttas framåt.

Något av detta bjuder vi på i detta 
n umm er. Vi berättar om medicinsk 
 forskning mellan liv och död, om familje
dynastiers betydelse i det svenska sam hället 
och om en ny professur i visuell vetenskaps
kommunikation med en Oscars belönad 
filmskapare som första innehavare. Vi be
rättar om bruksgrabben som blev professor, 
om paret som träffades på studentradion 
Radio Ryd och om en LiUalumn som 
 driver på för hållbarhet inom biogas
sektorn. Vi uppmärksammar några av 
 universitetets populäraste kurser – om 
djurs beteende – och berättar om lärar
studenter som engagerar sig som matte
coacher. Och visste du att en av  studenterna 
på yrkeslärarutbildningen också är en 
skicklig sömmerska som syr klänningar   
till Nobelmiddagar och andra festligheter? 
Missa inte artikeln om Larissa Ibrahim.

VI HAR OCKSÅ ett större block med glimtar 
från forskningen inom artificiell intelligens.  
Här var LiU tidigt ute. Vi har fått en inter
vju med pionjären Erik Sandewall, som   
tog forskningen om AI till Sverige redan på 
1970talet. Genom åren har den mötts med 
såväl skepsis som entusiasm. 

Ett rätt varierat smörgåsbord, som 
 synes. Förhoppningsvis hittar du något 
som intresserar just dig. Trevlig läsning!

7 2412
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ETT MAGASIN FÖR ALUMNER
LiU magasin är Linköpings universitets 
tidskrift för sina tidigare studenter 
(alumner) och andra som är intresserade 
av universitetets verksamhet. Den 
berättar om stort och smått som händer 
på universitetet, gör nedslag i forskningens 
värld och söker upp gamla studenter i de 
miljöer de lever och verkar i idag.

Myter och sanningar om finansfamiljer
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MED FLERA

Som affärsutvecklare på det 
finska gasbolaget Gasum har Sofie 

Lärkhammar fått en spännande 
och viktig start på arbetslivet. Från 
utbildningen på Linköpings univer-
sitet och civilingenjörsprogrammet 
Energi-miljö-management finns det 

saker hon aldrig glömmer.

Driver på för 

HÅLLBARHET

ALUMNI  •  MILJÖTEKNIK
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D
et tar ett par dagar  
att få tag på Sofie 
Lärkhammar för den 
här intervjun. Hon är 
på resande fot och 
 träffar lantbrukare, 
kommunala tjänste

män och andra intressenter för att 
 diskutera en planerad kommande 
produktions anläggning för flytande bio
gas. Blir planerna verklighet, och Sofie 
bedömer chanserna som goda, blir det en 
av Gasums större anläggningar.

Jobbet som affärsutvecklare innebär 
just detta: att kartlägga marknaden för 
framtida biogasanläggningar i det finska 
gasbolagets regi. Och dessutom vara med 
som projektledare fram till det definitiva 
investeringsbeslutet.

I dagarna fyller Sofie Lärkhammar två 
år på jobbet.

– Hm… vad tror du, ska man bjuda på 
tårta då, säger hon när vi träffas i ett litet 
konferensrum på Gasums kontor på 
 andra sidan Linköpings järnvägsstation.

– Det är häftigt att ha det här jobbet så 
tidigt i karriären. Att få vara med och 

 driva utvecklingen av biobaserad cirkulär 
ekonomi känns spännande och menings
fullt. Det händer väldigt mycket, och 
 biogas är en viktig del av omställningen 
mot hållbara drivmedel. 

EFTER EXAMEN 2017 på civilingenjörs
programmet Energimiljömanagement 
(EMM) jobbade Sofie Lärkhammar på ett 
cleantechbolag i Kista – Climeon – innan 
hon återvände till Linköping och tjänsten 
på Gasum. 

Att det blev just LiU och EMM var 
 ingen självklarhet, utan mer en lycklig 
slump. Sofie Lärkhammar visste att hon 
ville läsa något med miljö och hållbarhet, 
och kollade på flera utbildningar på   
 a     ndra universitet. 

Men njae, flera kändes lite väl tekniska. 
Fanns det inget program som kombi
nerade teknik och matte med mjukare 
ämnen som management?

– Jag kommer ihåg hur jag stod hemma 
i köket och bläddrade i utbildnings
katalogen från Linköpings universitet. 
Plötsligt såg jag uppslaget om Energi–
miljö–management … Det kändes rätt 

 direkt, där hade vi det.
– Jag valde med hjärtat. Sen hade jag 

tur då frågan om hållbarhet bara blev   
mer och mer aktuell i samhället under 
 utbildningens gång.

De fem åren på Campus Valla innebar 
också studentfackligt arbete och jobb 
med att arrangera Klimatveckan. Sofie 
engagerade sig också i Holgerspexet 
(»grymt kul erfarenhet som gett flera  
 superhärliga vänner«) och läste ett år    
som utbytesstudent på universitetet i 
Edinburgh. Där blev hon också stammis 
på en musikpub där hon ofta sjöng och 
spelade tillsammans med andra gäster.

Från EMMprogrammet är det framför 
allt en sak hon tagit med sig: system
tänkandet. Hela utbildningen genom
syras av ett brett perspektiv som betonar 
samband och påverkan mellan olika 
 faktorer:  investeringar handlar inte bara 
om  ekonomi, utan även om miljö, och 
miljö är inte bara klimatpåverkan utan 
även försurning … Till exempel.

Den 27åriga Linköpingstjejen minns 
särskilt en övning.

– Den var både kul och frustrerande. 

Biogasbuss far fram på den östgötska slätten.
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Uppgiften var att bestämma vad som är 
mest miljövänligt: ett fartyg i metall som 
är tungt och drar mycket bränsle men är 
återvinningsbart, eller ett fartyg i plast 
som är lätt och drar lite bränsle, men inte 
går att återvinna. Det var knepigt. Svaret 
blev närmast »det beror på«, utifrån vilka 
faktorer som bedöms som viktigast.

– Det systemtänkandet kommer jag 
aldrig kunna bli av med. Det är något som 
präglat mig och det är jag tacksam för.

I EN INTERVJU PÅ LIU.SE 2014 berättade Sofie 
Lärkhammar, som då gick andra året på 
EMMprogrammet, hur hon slets mellan 
hopp och förtvivlan när det gällde de  stora 
miljöutmaningarna, inte minst 
 klimathotet. Å ena sidan ett enormt 

 engagemang och massor av konkreta 
 förändringar, å andra sidan en stor tröghet 
och risken att allt ändå är otillräckligt.

Hon känner fortfarande likadant. 
 Domedagsprofetiorna i media kan kanske 
väcka dem som inte inser hur allvarligt 
 läget är, men själv vill hon hellre se framåt 
och fokusera på lösningar. Teknik kan lösa 
mycket, men inte allt.

– Jag är övertygad om att vi också 
 behöver ändra vårt beteende och 
 genomföra förändringar på samhällsnivå 
och i vårt ekonomiska system. Det är svårt, 
men det går. Tänk bara på hur bilen  för
ändrade människors resande, eller hur  
 internet förändrat vårt sätt att till      godo göra 
oss information. Och så snabbt de föränd
ringarna gått, säger Sofie  Lärkhammar.

Civilingenjörsprogrammet Energi- 
miljö-management är tillsammans 
med civil ingenjörsprogrammet i design 
och  produktutveckling och masters-
utbildningen Sustainability Management 
and Engineering de viktigaste utbild-
ningarna på Avdelningen för industriell 
miljöteknik. I år fyller avdelningen 40 år.

Allt började 1980 då avdelningens 
 grundare tog över en kurs i miljöteknik. 
Intresset var inte jättestort, men några 
studenter gick kursen som växte i 
 popularitet de efter följande åren. Efter 
något år startades en andra kurs i miljö
kunskap som gjordes valbar på flera 
 civil     ingenjörs utbildningar.

INDUSTRIELL MILJÖTEKNIK FYLLER 40 ÅR

I slutet av 90talet fick ämnet sin första 
professur. Den första licavhandlingen  lades 
fram 1996 och 2002 den första doktors
avhandlingen. I takt med ökat fokus på 
miljö frågor fortsatte verksamheten att växa 
på 2000talet, inte minst efter 2010 då de 
ovan nämnda utbildningarna hade kommit 
igång ordentligt.

I dag har avdelningen 45 medarbetare 
och ungefär lika många miljoner i intäkter. 
Utmärkande är stark regional förankring, 
fokus på samverkan och praktiskt inriktad 
forskning. »Vi vänder miljöproblem till 
 möjligheter«, lyder mottot.

Jubileet firas den 19 mars med bland 
 annat föreläsningar, debatter och en bankett.

Avdelningschefen Olof Hjelm har anledning att 
vara nöjd. Verksamheten vid Industriell miljö-

teknik har vuxit kraftigt under många år.

»Jag valde med hjärtat. Sen hade jag tur då 
frågan om hållbarhet bara blev mer och mer 

aktuell i samhället under  utbildningens gång.«
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Hundar, katter och hästar – varför beter de sig som de gör? 
Och hur samspelar de med människor? Intresset för att 
bättre förstå några av våra husdjur lockar stora skaror till 
ett antal av universitetets mest eftertraktade kurser.

TEXT GUNILLA PRAVITZ
FOTO ANNA NILSEN, DAVID BROHEDE
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djurs beteende
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H
östen 2019 stack   
den nationella sök                  
statistiken för fri
stående kurser ut  
rejält för Linköpings 
universitet del, jämfört 
med andra lärosäten.

Orsaken? En splitterny distanskurs i 
djurpsykologi på 15 högskolepoäng – ett 
års studier på kvartsfart – fick närmare 
tusen sökande till de 90 studieplatserna 
och en topplacering nationellt när det 
gäller antalet förstahandssökande.

Succé på förhand, kan man säga.  
Men inte helt oväntad.

Det blev ett enormt gensvar när Per 
Jensen år 2004, då ganska ny professor i 
etologi vid Linköpings universitet, startade 
den första distansutbildningen i ett för 
Sverige helt nytt akademiskt ämne:  
hundens beteendebiologi.

Det var som att öppna en dammlucka. 
Det blev snart både en fortsättningskurs 

och en fördjupningskurs om  hundens 
beteende biologi. Alla mot svarande 7,5 
högskolepoäng (ett halvår på kvartsfart) 
och de är fortfarande bland de mest sökta 
av LiU:s utbud av fristående kurser.

På samma spår följde senare en kurs 
om hästens sinnen och beteende, också 
den med hårt söktryck.

Facit för de senaste tio årens LiU 
kurser i husdjursetologi:  sammantaget 
cirka fem tusen deltagare. 

DISTANSUTBILDNINGEN »Djurpsykologi:  
 beteende, kognition och relationer hos 
husdjur« startade nu till vårterminen i 
samarbete med LiUforskare i psykologi.

– Alla husdjur har ju ett gemensamt: 
människan. Samarbetet innebär att vi nu 
kan tillföra ett humanperspektiv, säger 
Per Jensen, professor vid Institutionen  
för fysik, kemi och biologi (IFM). Han 
 leder kursen tillsammans med Lina Roth, 
forskare vid IFM och Anton Käll, psyko
log och doktorand vid Institutionen för 
 beteendevetenskap och lärande.

Samspelet mellan människa och  husdjur 
går som en röd tråd genom   kursplanen, 
med tyngdpunkt på hund, häst och katt. 

Det växande tvärvetenskapliga 
forsknings fältet antrozoologi, inriktat  
på  interaktioner och relationer mellan 
 människa och djur, har fått sitt eget 
 utrymme i kursen.

– Djuren är fantastiska på att läsa av 
oss, men vi är bra mycket sämre på att 
läsa av dem. Det är i kontakten med 
människan som många – de flesta faktiskt 
– problem med beteendestörningar 
 uppstår, säger Per Jensen.

VID SEKELSKIFTET 2000 kom en explosion av 
internationell beteendeforskning på 
 hundar. En rad experiment visade att det 
är överraskande mycket som rör sig i 
 huvudet på dem. Över huvud taget har 
husdjur avancerade kognitiva förmågor, 
imponerande inlärningsförmåga och ett 
utvecklat känsloliv. Ungefär som vi själva.

Många gamla sanningar kom på skam. 
Inte minst idén att husdjurens beteende i 
 första hand formas av en slags auto
matiserad inlärning genom belöning och 
bestraffning. Morot och piska.

– Mycket av resultaten av forskningen 
på hundar gäller också hästar. De är 
 bägge flockdjur med självmedvetande och 
en stark vilja att kommunicera med oss. 
De vill vara till lags, är nyfikna och tycker 
uppenbart att det är roligt att lära sig nya 
saker, säger Lina Roth.

Hästar har ett tydligt visuellt kropps
språk för att kommunicera och som visar 
sinnesstämningar och välbefinnande.

– Förutom öronens positioner och  
rörelser som kan spegla hästens upp
märksamhet har de många subtila 
 signaler som vi kan lära oss förstå. Ett 
exempel är forskningen kring vad man 
kallar painface. Man har kartlagt 
 hästens ansiktsmuskler och kan direkt 
avläsa smärtreaktioner. Det betyder att 
man kan ställa säkrare diagnoser och 
 utvärdera behandlingar.  

Hästar har en stark vilja att kommunicera med människor. »De vill vara till lags, är nyfikna och 
tycker att det är roligt att lära sig nya saker«, berättar Lina Roth.
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HUNDAR HAR MÄNNISKOR OMKRING SIG mest   
hela tiden. Hur nära hundar kan stå oss 
visar några av forskningsstudierna på 
 Linköpings universitet.

– Till exempel har vi sett att hundar   
kan spegla ägarnas stress. Kortisol
halterna synkroniseras, vid låga halter 
hos människan ser vi liknande också för 
deras hund. Samma förhållande gäller vid 
höga nivåer, säger Lina Roth som lett 
forskningsstudien.

Ett annan LiUstudie visar hur homo
gent uppfödda beaglar spontant ber även 
människor de inte känner om hjälp när 
de går bet på något. Eller rättare sagt, en 
del hundar gör det.

– Variationen i beteenden mellan 
 individer är stor och det utnyttjar vi i våra 
kartläggningar av den genetiska basen för 
beteende, säger Per Jensen.

Men när det gäller husdjurens beteen
den finns inget som är svartvitt. Bland 
annat inverkar deras individuella person
lighet på ett sätt forskningen inte riktigt 
uppmärksammat tidigare.

– Det är ett jätteområde att ta tag i, 
 säger Lina Roth.

DEN NYA KURSEN I DJURPSYKOLOGI tar ett   brett 
grepp över befintlig forskning och del
tagarna har de mest skiftande bakgrunder 
och erfarenheter.

– De har en bredd från yrkes verksamma 
veterinärer och professionella tränare till 
entusiastiska djurägare.  Utbildningen har 
vi gjort så flexibel som möjligt för att den 
ska kunna kombineras med ett yrkesliv, 
säger Lina Roth.

– Vi har byggt en helt webbaserad 
kursmiljö och utgår från kursblock som 
löper över två veckor. Hinner man av 
 någon anledning inte med studierna går 
det alltid att läsa in ett block senare och 
ändå fullfölja utbildningen.

Linköpings universitet är det enda 
lärosätet som erbjuder den här typen 
 av kvalitetssäkrad distansutbildning  
om husdjur. 

– För oss är ett sätt att ta akademiskt 
ansvar, det behövs en motvikt till den 
 växande floran av privata aktörer, säger 
Per Jensen.

»Djuren är fantastiska på att läsa av oss, men  
vi är bra mycket sämre på att läsa av dem.«

Per Jensen har gjort forskningen om hundars 
beteende tillgänglig för många. 
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Topplön för LiU-studenter

En examen från Linköpings universitet 
lönar sig. En rapport från Universitets-
kanslersämbetet (UKÄ) visar att civil-
ingenjörer, företagsekonomer och läkare 
med utbildning från LiU ligger topp tre i 
löneläget efter tio år, jämfört med landets 
övriga lärosäten.

Tio år efter avslutad utbildning från LiU 
tjänar företagsekonomer statistiskt sett 
runt 700 000 kronor/år och ligger där
med tvåa i löneläge efter studenter med 

Noterat

examen från Handelshögskolan.
Samma höga position i statistiken, en 

andraplats, gäller för civilingenjörer med 
examen från LiU. Med en snittlön på drygt 
600 000 kronor tangerar de löneläget för 
de utexaminerade studenterna från Kungl. 
Tekniska högskolan.

För läkare som utbildats vid LiU gäller 
efter tio år en tredjeplats i löneligan, med 
runt 700 000 kronor/år. Examinerade 
från Karolinska institutet ligger på en 
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De ska utveckla framtidens e-hälsa

De är tolv stycken. Hälften studerar tek       - 
nik, hälften medicinsk vetenskap. Till-
sammans utgör de första kullen studenter 
som valt att påbörja Linköpings universi-
tets nystartade satsning inom e-hälsa. 

– Första kursen har varit jättekul. De 
blandade basgrupperna har varit givande, 
vi har haft många bra fall att utgå ifrån 

och många bra diskussioner, säger Sofia 
Gyulai, student på civilingenjörs
programmet i informationsteknologi.

Satsningen på ehälsa är unik i sitt slag 
och är ett samarbete mellan universitetets 
medicinska och tekniska fakulteter där 
 syftet är att studenter tillsammans ska 
 utveckla digitala lösningar för hälso och 

Studier på Linköpings universitet har lett till bra löner för civilingenjörer, ekonomer och läkare.

Johanna Sandéhn och Ulla Peterzén Wahlqvist, studenter på masterprogrammet i medicinsk 
vetenskap, tillsammans med civilingenjörsstudenterna Sofia Gyulai och Emma Pettersson.

10

andra plats, högsta lönerna har läkare 
från Umeå universitet.

Men statistiken visar ett jämnt löneläge 
både tre och fem år efter examen för 
 läkare, oavsett vilket av de tre lärosätena     
i toppen som de studerat vid.

Sammanfattningsvis skriver UKÄ att 
det finns en lönepremie för högre ut
bildning i Sverige och att det är liten 
 skillnad i lönepremie mellan lärosäten  
när samma utbildning jämförs.

sjukvården. Kurserna är på masternivå och 
går att läsa inom ramen för olika program.  

Johanna Sandéhn, student på master
programmet i medicinsk vetenskap, har 
tidigare jobbat några år som biomedicins k 
analytiker och vet att behovet av kunskap 
inom ehälsa är stort ute i arbetslivet. 

– Jag har alltid funderat på en master 
och när jag såg den här möjligheten 
 haka   d           e       jag på direkt. 

Ehälsa är ett område som utvecklas 
snabbt. Det handlar också om mer än att 
bara utveckla en app.

– Tekniken ändras hela tiden. Det vi vill 
att studenterna tar med sig är framför allt 
perspektivet på ehälsa som ett nytt slags 
systemtänk 2.0 där olika delar, och inte 
bara datorer och mobiler, interagerar 
med varandra, säger universitetslektor 
Marcus Bentsen. 
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NOTERAT  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Rekordstor donation till  
barnmedicinsk forskning 
En privat donation om 100 miljoner kronor 
stärker forskningen inom barnmedicin vid 
Linköpings universitet.

Donationen är en av de största don a                 
tionerna hittills från privatpersoner  
till ett universitet i Sverige, och den 
största någonsin till forskning vid  
Linköpings universitet. 

– En donation av den här enorma 
 digniteten stärker forskningen inom 
barnmedicin på ett substantiellt sätt och 
på lång sikt. Den gör det möjligt att driva 
fler forsknings projekt och att rekrytera 
starka forskare inom området till oss, 
 säger Johan Dabrosin Söderholm, 
 dekanus vid Medicinska fakulteten  
  v    id  Linköpings universitet.

I dag pågår forskning vid Linköpings 
universitet kring flera allvarliga sjuk
domar och tillstånd som drabbar barn. 
Bland annat bedrivs framgångsrika 
 projekt kring barndiabetes, för tidigt 
 födda barn, astma och allergi samt 
 barn psykiatri. 

– Donationen, som är brett riktad 
inom det barnmedicinska området, 
 säkrar framtids utvecklingen för 
 forskningen. Det ger större möjligheter 
att hitta nya diagnos tiska metoder och     
ta fram ny behandling för barn som 
 drabbas av svår sjukdom. Vi känner en 
stor tacksamhet för denna  fantastiska 
gåva till medicinsk forskning, säger 
 Johan Dabrosin Söderholm.

En donation stärker forskning om sjukdomar som drabbar barn.

Ämnes-
lärarprogram 
får toppbetyg
Vid Universitetskanslersämbetets 
granskning av landets ämneslärar-
utbildningar får Linköpings universitet 
fortsatt toppbetyg. LiU är det enda 
l ärosätet som får godkänt för sin ämnes-
lärarutbildning i matematik, åk 7–9.

Sammantaget bedömer UKÄ:s granskare 
att LiU:s utbildningar hålla en jämn och 
hög kvalitét. Av sex ämnen har de bara 
synpunkter på ett, Svenska i grund
skolans åk 7–9.

Överlag är utbildningen i svenska  
ett sorgebarn för lärosätena. Bara två  
av    sju lärosäten får helt godkänt i  
UKÄ:s utvärdering.

Också utbildningarna till ämneslärare 
i matematik brister generellt sett i 
 kvalit é, påpekar UKÄ. Men inte för 
 LiU:s del. Här hålls den enda av landets 
utbildningar i matematik för åk 7–9 som 
fått godkänt och bedöms hålla hög kvalitét. 
Även för utbildningen till mattelärare på 
gymnasienivå får LiU betyget hög kvalité.

– Det är enormt glädjande att ännu ett 
lärarprogram vid LiU kommer så väl ut i 
en UKÄgranskning. Denna gång gäller 
det dessutom det mycket omfattande 
Ämneslärarprogrammet där LiU har  
ett av landets allra rikaste utbud av 
 ämnen. Det är bara ytterligare ett eller 
två lärosäten som kan mäta sig med  
oss, säger Jörgen Nissen, dekan för 
Utbildnings vetenskap.



Larisa Ibrahim är skräddare och mönsterkonstruktör, och har bland 
annat sytt utbildningsministerns Nobelklänningar tre gånger. Samtidigt 

läser hon till yrkeslärare vid Linköpings universitet.

TEXT CECILIA GÖTHE NORLIN FOTO ANNA NILSEN

LIU-student bakom flera 

NOBELKLÄNNINGAR
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UTBILDNING  •  YRKESLÄRARE
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Anna Ekström 2019 i Larisas ateljé

D
et är fyra veckor innan 
Nobelfesten 2016 och 
Larisa Ibrahim har 
fullt upp med att sy två 
klänningar till Nobel
festen, varav en till 
finans minister  

Magdalena Andersson. Då får hon frågan 
om att sy upp dåvarande gymnasie
minister Anna Ekströms Nobelklänning. 
I vanliga fall börjar man mycket tidigare, 
men det här är ett jobb hon inte vill missa. 

– Det var lite ansträngande när jag redan 
hade ytterligare två Nobelklänningar. 

För en ovan skräddare låter det som ett 
omöjligt uppdrag – att sy tre klänningar på 
fyra veckors tid – men Larisa har ägnat hela 
livet åt att skapa mönster och sy kläder.

– Passformen och bekvämligheten 
 avgör resultatet på en axelbandslös 
 klännin g     – det är viktigt att klänningen 
varken stramar eller sitter för löst och   
att kunden känner sig bekväm. Jag går  
på millimeters nivå i bystvidden och 
 midjevidden. Resultatet blev perfekt.

HON BÖRJADE TIDIGT INTRESSERA sig för 
mönste rkonstruktion och skrädderi.  
Som 10åring tittade hon storögt på sin 
mamma när hon sydde. 

– Det första jag sydde var en morgon
rock, men mamma var så rädd om s y
maskinen så hon gömde undan den. 

När hon växte upp var hennes ur
sprungsland Belarus fortfarande en av 
Sovjetunionens förbundsrepubliker.  
I  högstadiet läste alla elever ämnena 
skiss, teckning och ritning. Det var då 
Larisa upptäckte sitt intresse för 
mönster konstruktion. 

– Jag drevs av att skapa kläder och  forma 
tyger. När jag var klar med skolan, det var 
tiden efter Sovjetunionens upp lösning 
1991, var utbudet av kläder litet, och det 
som fanns var ofta felsytt, berättar hon.

1992 tog hon examen i skrädderi och 
mönsterkonstruktion i Belarus. Hon 
 sydde, designade och ritade mönster till 
sina kunder. Hon arbetade på konfek
tionsfabriker, och drev egen verksamhet 
innan hon flyttade till Sverige 1996. 

– Det var svårt att hitta jobb, och jag 
funderade på att skola om mig.

Hon fick emellertid jobb på ett segel
makeri i Saltsjöbaden, tack vare att hon 
kunde hantera alla typer av symaskiner 

och dessutom sy snabbt. Men det var inte 
sömnaden i sig hon ville arbeta med – hon 
ville forma och skapa kläder. Det gjorde 
hon också vid sidan av, i sin hemmaateljé 
på åtta kvadratmeter, men hon drömde 
om att skaffa en ordentlig ateljé, närmare 
bestämt på den platsen vi möter henne 
idag – en ateljé med utsikt i Nacka.

– När jag skjutsade barnen till skolan 
brukade jag titta upp hit, och drömma om 
att ha en ateljé här, berättar hon.

HON FÖRKOVRADE SIG ytterligare i mönster
konstruktion – och studerade på Till
skärar       akademin i Stockholm. I den vevan 
träffade hon kostymören Charlott 
 Axenström, som hon kom att få ett långt 
och givande samarbete med. 

Tillsammans har de skapat flera 
 Nobelklänningar, till bland andra stats
ministerns hustru Ulla Löfven. Deras 
 k länningar har synts i TVsända galor och 
på film. Några minns kanske program
ledaren Kattis Ahlströms klänning med 
guldskimrande tyll och en svart överdel, 
som hon bar när hon ledde Kristallen galan 
2017. Inte minst har de skapat tre Nobel
klänningar till utbildningsministern.

– När min kollega frågade mig om upp
draget att sy en Nobelklänning till Anna 
Ekström första gången, kändes det stort 
och roligt. Det är alltid spännande att 
 träffa nya kunder och nya uppdrag. 

Vad betyder det för dig som yr kesperson?
– Det ger särskild vikt för mina yrkes

kunskaper, det är ett kvitto på att jag håller 
hög standard inom skrädderi, och det 
 stärker min självkänsla som yrkesperson.

GENOM ÅREN har Larisa tagit emot 
gymnasie praktikanter från olika 

YRKESLÄRARE  •  UTBILDNING

hantverks program. På det viset  
väcktes intresset för lärarrollen och  
2018  beslutade hon sig för att ansöka  
till  yrkeslärarutbildningen vid  
Linköpings  universitet. 

– Jag har en stark vilja att dela mina 
kunskaper till den yngre generationen. 
Därför läser jag till yrkeslärare. Jag vill 
utrusta mig med nödvändiga kunskaper 
inom läraryrket och stå lika stadigt i 
 rollen som lärare, som jag gör i rollen som 
skräddare och mönsterkonstruktör.

Hur funkar studierna med livet i övrigt? 
– Det är intensivt men enormt roligt.   

I praktiken innebär det att hitta balans 
mellan att bedriva egen verksamhet, att 
studera och att ha familj.

Vad tänker du att du gör i framtiden?
– Jag tror att jag kommer att kombi

nera mitt yrkesliv med undervisning 
inom vuxenutbildningen. 

Larissa Ibrahim är noggrann med alla detaljer.



UTBILDNING  •  MATTECOACH

»Tack, nu har jag äntligen förstått« och »Tack, du förklarar jättebra« är några av de 
glada  tillrop som dyker upp i chatten hos mattecoachen Elin Svensson, en alldeles vanlig 

 vardagkväll. Verksamheten har funnits vid Linköpings universitet i tio år och mer än   
50 000 elever har fått hjälp med sina matteläxor. 

LIU MAGASIN #1 202014

MATTECOACHER  
lotsar elever – och blir  

BÄTTRE LÄRARE
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M
attecoacherna 
 sitter två och två 
vid ett konferens
bord på Matema
tiska institutionen 
på Linköpings 
universitet, 

 vardagar mellan 17 och 20. Även under 
veckolånga lov. 

– Det är många som loggar in och 
 ställer sig i kö för att få hjälp, det är 
 imponerande. Det är roligt att kunna 
hjälpa till, vi lär oss hela tiden hur 
 eleverna tänker och lär sig, säger  
Jakob Emanuelsson, snart färdig  
lärare i  matematik.

De senaste tre åren har han jobbat   
som mattecoach vid sidan av ämneslärar
studierna vid Linköpings universitet och 
mött både elever som nästan givit upp, 
och andra som vill ha hjälp för att få bra 
betyg i gymnasiets högre kurser. Han  
har under åren tagit emot fler än 500 
chattsamtal.

Elin Svensson har inte varit med  
lika länge, men är uppe i drygt 160 
 samtal   hittills.

– Vi lär oss mycket som vi kommer att 
ha nytta av i framtiden, vad det är många 
fastnar på och hur många olika sätt det 
finns att lära saker på, säger hon.

 – Några behöver mer hjälp än andra. 
Jag försöker vara noga med hur jag ställer 
frågorna för att hitta rätt nivå i samtalet. 
Jag har också förstått hur viktigt det 
 matematiska språket är för inlärningen, 
säger hon. 

FLEST FRÅGOR får de från gymnasieelever, 
därefter kommer högstadiet och några få 
från mellanstadiet och Komvux. 

Till sin hjälp har coacherna ett special
utvecklat webbprogram där eleverna kan 
logga in anonymt och där de förutom att 
chatta med coacherna även kan rita 
 figurer, skriva text och dela bilder. 
Coacherna har också ett skåp med alla de 
vanligaste matteböckerna, bra att ha när 
en elev har fastnat på sidan sjutton.

– Men vi är tydliga med att vi inte är 
något facit på nätet. Det är också viktigt 
när vi är ute i skolorna och beskriver verk
samheten. Lärarna behöver ha förtroende 

för oss så att de uppmuntrar sina elever 
att höra av sig till oss. Ibland kan det vara 
lättare att ställa frågor när man får vara 
anonym, säger Jakob Emanuelsson.

Trycket är hårt och coacherna prio riterar 
elever från kommu
ner som har  avtal 
med Linköpings 
universitet. 

– Vi kunde vara 
många fler, det är 
många som behöver 
vår hjälp, säger  
Elin Svensson.

KONVERSATIONERNA mellan elever och 
coacher sparas, det får också eleverna 
veta när de loggar in. Förutom att 
 blivande lärare får praktik och att skol
elever får hjälp används också det sparade 
materialet för forskning kring hur in
lärning fungerar på nätet. Den första 
licentiat avhandlingen har nyligen 
 publicerats vid Linköpings universitet. 

– Initiativet till Mattecoach på nätet 
kom från KTH 2009. Det är också vid 
KTH det enkla och stabila webbsystem 
utvecklats, som vi använder vid coach
ningen, säger Daniel Carlsson, 
universitets adjunkt vid Matematiska 
 institutionen och den som driver LiU:s 
nod och rekryterar nya coacher.

– Vi frågar duktiga studenter på ämnes
lärarprogrammet och så får de gå en 
coachutbildning här hos oss, säger han.

Hittills har det inte varit svårt att hitta 
coacher, för närvarande är det 15 aktiva. 
Jobbet är både roligt och nyttigt och en 
extra slant är aldrig fel. Arvodet ligger på 
140 kr i timmen.

– Men det vore bra med en mera 
 långsiktig finansiering. Idag är det mate
matikinstitutionen som finansierar 
 ungefär halva verksamheten och andra 
halvan kommer från de kommuner som 
är  anslutna. Vi tecknar avtal med dem för  
ett år i taget, säger han.  

Finansieringen är problem i Stockholm 
och Göteborg där respektive kommun 
drivit projektet, i båda kommunerna är 
Mattecoach på nätet nu pausat. För         
utom noden vid Linköpings universitet 
 finns dock en vid Aston University i 
 Storbritannien.

– Där är projektet väl förankrat på 
 universitetet och ses som ett sätta att 
 rekrytera studenter. Är de redan vana   
att ta kontakt med universitetet är steget 
inte så långt att söka dit, speciellt om  
man blivit väl bemött och fått hjälp,  
säger Daniel Carlsson.

– Här på LiU kan vi ta emot ett 30-tal chatt-samtal på en kväll. Ibland kan vi sitta med en elev 
en hel kväll och ibland tar det bara 15 minuter, säger Jakob Emanuelsson. 

MATTECOACH  •  UTBILDNING

Läs mer: mattecoach.se

Daniel Carlsson
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Nu kommer AI på bred front. Forskare på Linköpings universitet är  
med när framtidsscenarierna ritas om. 

FORSKNING  •  AI

O
lika tillämpningar av 
 artificiell intelligens tar 
plats i arbetslivet och i 
samhället i stort. 
LiUforskare är bland 
annat med och banar  
väg för självkörande 

 bilar, robotar i vården och autonoma 
 drönare som deltar i räddningsarbete.

Men många frågetecken återstår att räta 
ut, både när det gäller tekniken i sig och hur 
den ska samspela med människor. Kan vi 
känna tillit för en robot? 

En del är oroade, andra entusiastiska. 
Oavsett vilket, så är det viktigt att lära sig 
något om grunderna för artificiell intelli
gens. Och att det finns ett stort sug efter 
kunskap visar den enorma tillströmningen 
till en webbaserad grundkurs på 
 Linköpings universitet.

På ett par uppslag ger vi korta exempel 
på AIrelaterade projekt vid Linköpings 
universitet. 

MER KAN DU LÄSA på några välmatade
temasidor på liu.se/forskning.

kommer på  
bred frontAI

Datalabb för AI-utveckling på medicinska bilder
Samma teknik som utnyttjas för att 
göra deepfake-videor ska användas av 
forskare till att skapa AI-genererade 
medicinska bilder. 

Analytic Imaging Diagnostic Arena, 
AIDA, vid Linköpings universitet är med 
och bygger ett datalabb för den stora 
SCAPISstudien om hjärt och lungsjuk
dom. Där vill forskarna skapa syntetiserade 
bilddata utifrån riktiga undersöknings
bilder. Dessa bilder ska kunna betraktas 
som anonyma, samtidigt som de 
innehåller verklighetstrogna medicinska 
data. Tanken är att de syntetiserade  
undersökningsbilderna ska bli tillgängliga 
för forskare och användas till att utveckla 
AIlösningar för vården.I SCAPIS-projektet samlades bland annat data in genom undersökningar i datortomograf.
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Vad händer i samspelet mellan människa och 
robot? Det ska Ericka Johnson undersöka.

Olov Andersson demonstrerar hur en 
drönare    kan lära sig att undvika att krocka 
med människor.

AI-forskaren Fredrik Heintz arbetar för att sprida 
grundläggande kunskap om artificiell intelligens.

Alla måste ha kunskap om AI

Autonoma  
drönare  
löser uppdrag

Fredrik Heintz är en av Sveriges främsta 
AI-forskare. Han är också mycket enga-
gerad i att sprida kunskap om artificiell 
intelligens till allmänheten, bland annat 
genom kursen Grunderna i AI. 

LiUprofessorn Pa
trick Doherty bedri
ver forskning för att 
göra det möjligt för 
autonoma drönare, 
båtar och helikoptrar 
att samarbeta med 
varandra och med 
människor för att lösa 
räddningsuppdrag, i alperna lika väl    
som till sjöss. 

Nyligen visade en av hans doktorander, 
Olov Andersson, hur en flygande drönare 
lär sig vika undan för en människa. 

– Detta är avancerad AIforskning där vi 
ännu inte vet hur vi ska få detta att fungera 
i alla situationer och med 100procentig 
säkerhet, säger Patrick Doherty.

–  Idag talas det mycket om AI, därför är 
angeläget att ha en grundläggande förstå
else för vad artificiell intelligens är. Det 
handlar inte om att förstå alla detaljer, 
utan att ha insikt i hur den underliggande 
tekniken påverkar oss. För att, till exem

Tillit till sociala robotar?
I framtiden kan AI komma att använ-
das som hjälp för att vårda människor, 
och då med robotar som ska göra 
jobbet. Två forskare vid Linköpings 
universitet leder ett nytt projekt om 
etik, förtroende och tillit i förhållandet 
mellan människa och robot.  

– I mötet mellan en människa och en 
 robot är det intressant att titta på vilka 
känslor som uppstår. Väcker roboten ny
fikenhet, ilska eller glädje? Och hur 

Patrick Doherty 
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pel, begripa filterbubblor så bör man 
 känna till hur algoritmiskt styrda infor
mationsflöden fungerar.

Kursen Grunderna i AI ger en intro
duktion och överblick av artificiell intelli
gens. Det är en webbaserad distanskurs 
som läses i egen takt. Totalt har fler än 
3200 personer anmält sig till kursen på 
Linköpings universitet. Över 500 är god
kända och klara.

– Det är imponerande att så många har 
gjort klart den, säger Fredrik Heintz.

 svarar roboten i sin tur på det människan 
gör? frågar professor Ericka Johnson, som 
 tillsammans med Katherine Harrison är 
forskningsledare för projektet.

De två forskarna ska undersöka 
 användningen av sociala robotar på 
 äldreboenden, i anställningsintervjuer 
och på skolor. I skolan ska roboten   
bland annat undervisa i matematik  
och  elevernas möten med den ska filmas 
och analyseras. 
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Jonas Unger i en stor 3D-skanner i VR-labbet på Campus Norrköping.

Hur påverkas organisation och management av AI?

Smartare management med AI?
AI-forskning handlar inte bara om teknik 
utan också om hur artificiell intelligens 
påverkar arbetslivet och samhället i stort.

I ett projekt undersöker Nicolette 
 Lakemond, professor, och Gunnar 
 Holmberg, adjungerad professor, hur 
 organisation och management påverkas 
av komplexa intelligenta system där AI 
och autonoma system ingår. 

– Vi har jobbat hårt med den här  
 ansökan, och det är 
väldigt roligt att få 
den beviljad. Det 
känns extra bra att få 
ingå i ett samman
hang där forskare 
med olika bakgrund 
deltar med olika per
spektiv, säger Nicolette 
Lakemond.

Centrum för förstärkt intelligens är en 
plattform för forskning och samverkan 
vid Campus Norrköping. Satsningen 
drivs inom Vinnova-finansierade Visual 
Sweden med professor Jonas Unger 
som projektledare. 

Här kan stora och små företag och 
 organisationer hitta tillämpningar  
inom artificiell intelligens i samarbete 
med forskargruppen.

– För varje AIsystem vi har och lägger 
på den mänskliga aspekten så får vi ett 
mycket bättre system, konstaterar 
 Anders Ynnerman, professor i veten
skaplig  visua lisering.

Han och Jonas Unger ser att vi i 
 fram tiden har kontakt med kognitiva 
kompanjoner, människoliknande avata
rer eller ett hologram som vi kan få hjälp 
av när stora och viktiga beslut ska fattas. 

Teknik som 
förstärker  
vår intelligens

Gunnar Holmberg  
och Nicolette 

Lakemond.

FORSKNING  •  AI
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– Vi bygger vår världsbild i första hand på 
det vi ser och upplever och robotar som ska 
fungera tillsammans med oss människor 
behöver ha liknande förmågor, säger Michael 
Felsberg, professor i datorseende.

Bilar och robotar som lär sig själva

Intresset för hans forskningsområde  
har exploderat se senaste åren, men ska 
systemen fungera i vardagen krävs flera 
framsteg.

– Vi vill ha system som lär sig under 
gång, exempelvis självkörande bilar som 
kan skilja på en bil, en cyklist och en rull
stol, men som också kan lära sig hur nya 
typer av trafikanter agerar, som escooters.

LiUforskarna ligger långt fram inom  
ett område som kallas objektföljning. En 
teknik som används för inlärningen är seg
mentering där pixlarna klassificeras att till

höra olika objekt. 
Datorn kan då 
 exempelvis skilja 
människor från 
fordon och även 
klassificera platsen, 
om det är inomhus 
eller utomhus.

På Campus Valla testas självkörande bussar.

Michael Felsberg

Vill utmana 
tveksamhet
Sofia Thunberg är doktorand i kognitions-
vetenskap och forskar om AI och robotar.

–  Jag är intresserad av intention och 
medvetenhet hos robotar. Hur gör robo
ten för att visa människor vad den vill? 

Den avhandling Sofia Thunberg arbe
tar med handlar om sällskapsrobotar i 
vården. Det finns en ganska låg accep
tans för robotar i samhället, menar hon.

–  En del är oroliga för att robotarna 
ska ta våra jobb. Många tycker att det 
vore konstigt om en robot höll en männ
iska i handen på dödsbädden. I vården 
finns det ett motstånd mot att robotar 
ska komma för nära människor. Jag vill 
utmana den tanken lite.

Sofia Thunberg
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LiU-professorn Erik Sandewall var den som tog forskningen 
om artificiell intelligens till Sverige. Genom åren har han 
mött såväl skepsis som entusiasm. 

TEXT DAVID ISAKSSON FOTO THOR BALKHED

Han gjorde LiU först  
i Sverige med

E
rik Sandewall, född 1945, 
var i yngre tonåren första 
gången han hörde talas 
programmering.   

– Jag tyckte om att lösa 
korsord och i en korsords
tidning fanns     en artikel 

som beskrev hur det går till att program
mera datorer. Jag tänkte att det där, det 
låter spännande, berättar han.

Datorer och programmering kom att 
bli en stor del av Erik Sandewalls liv. 1975 
utsågs han till professor i datalogi vid 
 Linköping universitet, den första i sitt 
slag i Sverige. Idag står det klart att han 
var en visionär på många områden, bland 
annat var han en av de första i Sverige att 
forska inom artificiell intelligens.

Efter studenten läste Erik Sandewall 
mate matik i Uppsala, men upptäckte att 
han hade tid över. En vän föreslog att han 
skulle läsa numerisk analys, ett ämne där det 

ingick en typ av programmering som var 
nära förknippad med artificiell  intelligens.

Erik Sandewall fascinerades och 
 bestämde sig för att det var AI han vill 
ägna sig åt. Ämnet var nytt och i Sverige 
var kunskapen högst begränsad.

– Min professor i Uppsala sa att om du 
nu vill ägna dig åt det här så måste du åka 
någonstans där de kan det.

ETT SÅDANT STÄLLE var Stanford, ett av 
 världens främsta universitet när det 
 gällde AI. Erik Sandewalls handledare 
var John McCarthy, mannen som myntat 
be greppet »artificiell intelligens«.

–  Det som var dominerande när det 
gällde AI vid den här tiden var den logik

baserade artificiella intelligensen och den 
som betonade problematiken runt 
problem lösning, som alltså har an knytning 
till psykologi. Språkförståelse fanns också. 
De här traditionerna är i högsta grad 
 levande inom AI idag. 

Han skrevs in som doktorand på Stan
ford. Erik Sandewall beskriver tiden som 
både intressant och en besvikelse.  

–  John McCarthy höll oerhört stimu
lerade föreläsningar, jag lärde mig väldigt 
mycket. Men som handledare var han en 
katastrof. 

AIlegenden McCarthy tycks ha priori
terat sin egen forskning framför sina dok
torander så Erik Sandewall bestämde sig 
att för återvända till Uppsala. Där publi

AI

FORSKNING  •  AI

»På 70-talet möttes artificiell intelligens ofta 
med skepsis, från medier och opinions bildare«
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cerade han sina första artiklar om arti
ficiell intelligens. I en vidareutvecklade 
han programmeringsspråket Lisp för AI, 
en annan handlade om sökning i ett träd 
av alternativ.

I Uppsala ledde han en grupp forskare 
som sysslade med datalogi och artificiell 
intelligens men så fick han ett erbjudande 
att bli professor i datalogi i Linköping. 
Han tog med sin grupp och åkte dit. 

– Det såg inte ut som idag. Då bara 
fanns A, B och Chuset. Och så åkrar och 
fält. Det var verkligen nybyggarstämning.

PÅ 70-TALET möttes artificiell intelligens 

ofta med skepsis. 
– Framförallt från medier och 

opinions bildare. De vände sig mot att 
 använda ord som är förknippade med 
mänsklig tankeaktivitet, som intelligens 
och inlärning. I teknikkritiska miljöer fick 
de idéerna ett ganska stort genomslag.

Det gjorde att Erik Sandewall och hans 
grupp var försiktiga med att använda 
 begreppet artificiell intelligens.

–  Internt pratade vi om artificiell intel
ligens, men utåt talade vi mer om tillämp
ningarna av det vi gjorde, även där vi 
 använde artificiell intelligens.

AI var ett av skälen till att den data
vetenskapliga linjen som startades i 
 början av 80talet fick en unik utform
ning. Erik Sandewall och de andra hade 
tagit bort naturvetenskapliga ämnen och 
ersatt dem med humanvetenskapliga 
 ämnen som psykologi och lingvistik. 

–  Vi såg den här ändringen som nöd
vändig för artificiell intelligens, men 
 också för ett mer närliggande ändamål, 
nämligen utvecklingen av system för 
människadatordialog. På dåvarande 
Universitets och högskoleämbetet 
 förstod man dock inte dessa idéer och 
 behandlade linjen mycket styvmoderligt. 

Idag finns den inte var kvar, men Erik 
Sandewalls idéer om en bred utbildning 
för AI är fortfarande närvarande på flera 
av LIU:s utbildningsprogram.

AI HAR INTE ENBART MÖTS AV SKEPSIS, utan också 
av perioder av stor entusiasm. Idag befin
ner vi oss i en ny sådan. 

–  Tyvärr leder det ofta till att allmän
heten genom medier får en felaktig bild 
av AI. Det lovas för mycket. 

För trots de framgångar som gjorts 
med maskininlärning under senare år, 
kvarstår många av de grundläggande 
AIproblemen.

–  Det är en väldig skillnad mellan att 
göra något som fungerar ibland och något 
som fungerar i princip jämt. Det är lätt att 
tro det är ett litet steg, men det är det inte. 
Det är ett långt steg.

AI  •  FORSKNING

»Det är lätt att tro det är ett litet 
steg, men det är det inte. Det är ett 

långt steg.«
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FORSKNIG  •  NARKOS

M
ichelle Chew är 
både narkosläkare 
och professor vid 
Linköpings 
univer sitet. 
Patient erna hon 
möter svävar 

m ella  n liv och död, på Brännskade
intensivvårdsavdelningen (BRIVA) på 
Universitetssjukhuset i Linköping. 

Hon går med vana, raska steg genom 
korridorerna. Pratar oavbrutet och skojar 
gärna med kollegorna. Men röstläget 
sjunker när Michelle Chew berättar om 
patienternas tillstånd. 

– De är väldigt instabila. De kommer 
till oss med omfattande brännskador och 
kan bli kvar i flera månader. Deras liv blir 
ofta inte vad det har varit. Fast vi ger inte 
upp så lätt. Vi vet att kroppen har en 
förmå ga att läkas, säger hon.

Patienterna är från hela landet, övriga 
Norden och Tyskland. De är så sköra att 
de inte kan flyttas på avdelningen. De 
opereras i samma rum som de bor i under 
vistelsen. Det blir många små och stora 
ingrepp. Bandagen på en brännskadad 
person byts ofta, vilket är mycket smärt
samt. Narkos och smärtstillande är 
avgöra nde för att ge rätt vård.

– Det är inte ovanligt att de måste  
 sövas ned ett stort antal gånger, säger  
Michelle Chew.

OCH HÄR PÅGÅR ALLTSÅ FORSKNING. Intill den 
kliniska verksamheten tar forskarna 
bland annat fram metoder för att byta ut 
brännskadad hud. Michelle Chew stude
rar hur man bäst söver ned en patient, 
narkosens effekter på hjärtat och hur 
människor återhämtar sig efter opera
tion. Nedsövning med lika typer av narkos 
har använts i sjukvården i över hundra år. 
Varje år sker omkring 700 000 kirurgiska 
ingrepp varje år inom svensk sjukvård, 
cirka 15 000 på Universitetssjukhuset  
i Linköping. 

ÄNDÅ FINNS MYCKET KVAR ATT LÄRA om hur 
 narkosen påverkar kroppen.

– Vi vet att narkos påverkar alla organ 

hos alla människor och att komplika tioner 
påverkar alla. Även tillsynes friska perso
ner som kommer in för planerad kirurgi. 
Men att ha många sjukdomar med sig före 
operationen betyder en större risk. 

Skadorna på till exempel hjärtat liknar 
dem som uppstår vid hjärtinfarkt. Det 
handlar om ett mätbart läckage av 
proteine  t troponin som är vanligt hos 
patien er med hjärtinfarkter. Upp till var 
femte patient, eller 10–20 procent, får ett 
troponinläckage från hjärtmuskeln vid 
kirurgi med narkos. Men patienten lämnar 
oftast sjukhuset utan att märka det.

– Risken att drabbas av hjärtinfarkt, 
stroke eller allvarlig rubbning av hjärt
rytmen är cirka tre gånger högre med  

Professorerna Folke Sjöberg och Michelle Chew diskuterar  
ofta forskningen med varandra. 

I över ett sekel har nedsövning med olika typer av narkos har använts 
inom sjukvården. Ändå återstår mycket forskning om narkosens  
effekter. Upp till var femte patient kan få skador som liknar dem vid 
hjärtinfarkt. LiU-professorn Michelle Chew forskar inom området.

TEXT ULRIK SVEDIN FOTO EMMA BUSK WINQUIST

Forskning mellan
LIV OCH DÖD
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NARKOS  •  FORSKNING

ett troponin läckage. Det är sällsynt att 
patie nten känner något av läckaget, och 
det är heller inget som man rutinmässigt 
mäter efteråt.

Nu får hon en bekymrad min:
– Varför får patienterna hjärtskador? 

Vi har flera pågående studier. Vi kartläg
ger omfattningen i en svensk population. 
Vi studerar olika riskfaktorer: Vem drab
bas? Finns det något i förloppet som kan 
vara förknippat med det?

De undersöker om proteinläckaget kan 
kopplas till tidigare sjukdom, om patien
ten tappar i blodtryck i samband med 
narkos samt tidslängden av kirurgi eller 
andra påverkande faktorer.

– Det är en ren observationsstudie. 

Det är svårt att behandla symtom om 
man inte förstår hur de har uppkommit.

UNDERLAGEN TILL DE OLIKA STUDIERNA får de 
bland annat med hjälp av statistik från 
Svenskt perioperativt register (SPOR), 
och från Biobanken på Campus US. Över 
tid har nedsövningsmetoderna utvecklats. 
För bara något tiotal år sedan djupsövde 
man patienter vid komplicerad kirurgi.

– Men i dag vet vi att djupsövning är 
farligt, bland annat på grund av blod
tryckssänkningen. Det finns också ett 
samband med postoperativa, kognitiva 
störningar. I stället handlar det om att ge 
rätt mängd narkos. Med forskning kan vi 
komma fram till noggrannare metoder 

och bättre dosering, övervakning och 
uppföljning.

Med hela fem pågående multicenter
studier (samarbeten med flera medicin
ska centra) ser hon redan att forskningen 
kommer att förändra vården:

– Vi är på tröskeln att upptäcka något 
som gör skillnad. Flera små upptäckter 
som tillsammans kan förändra daglig 
sjukvård.

Som forskarstuderande i Århus, 2000, 
fick hon rådet av sin mentor: »Jobba i 
Sverige. De är kända för att integrera 
forskning på klinikerna«.

– Jag tänkte mig kanske två–tre år. 
Men jag blev kvar. Forskningsmiljön i 
Linköping är helt outstanding!

Michelle Chew är född i Malaysia och har levt 
största delen av sitt liv i Australien. Hon har 
haft gästprofessurer vid Sydney University och 
Queensland University. Hon bor med familjen i 
Malmö och pendlar till Linköping där hon både 
forskar, arbetar kliniskt och handleder läkar-
studenter och doktorander.

MICHELLE CHEW

»Vi är på tröskeln att upptäcka något som gör skillnad. Flera små  
upptäckter som tillsammans kan förändra daglig sjukvård«.

Johan Spjut, undersköterska, lindar ett stödförband på en patient 
med omfattande brännskador. Professor och narkosläkare Michelle 
Chew ställer några kontrollfrågor. 
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VISUELL VETENSKAPSKOMMUNIKATION

står inför en

REVOLUTION

Ben Shedd, Oscarsbelönad filmskapare, är första innehavaren av en ny gästprofessur i visuell vetenskapskommunikation.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS
FOTO THOR BALKHED

Visualiseringscenter C vid Campus Norrköping rymmer världens vassaste dom-
teater. Genom en donationsprofessur ska under tio år internationellt starka namn 
ytterligare bidra till satsningen på att ta visuell vetenskapskommunikation till en 

ny nivå. Först ut är den Oscarsbelönade amerikanen Ben Shedd.

24 LIU MAGASIN #1 2020
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VISUALISERING  •  FORSKNING  

N
u gör sig Visualise
ringscenter C redo för 
ett nytt språng. Nyli
gen tillkännagavs att 
Ben Shedd, flerfaldigt 
prisbelönt skapare av 
vetenskapliga filmer, 

är Linköpings universitets första gäst
professor i visuell vetenskapskommuni
kation. Gästprofessuren är finansierad 
 genom en donation från Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse.

– Nya fenomen kräver nya begrepp. Den 
visuella forskningskommunikationen står 
inför en revolution: nya vetenskapliga upp
täckter, exploration, smälter samman med 
metoder att förklara forskning och feno
men för allmänheten, explanation. För 
kombinationen har vi myntat begreppet 
exploranation, säger Anders Ynnerman, 
professor i vetenskaplig visualisering. 

Anders Ynnerman är också direktör för 
Visualiseringscenter C, som idag rymmer 
världens skarpaste domteater, där filmer 
kan visas i en upplösning på 8000 x 8000 
pixlar. Detta tack vare en jubileumsdona
tion från Knut och Alice Wallenbergs stif
telse år 2017. Visualiseringscenter C är 
navet i en satsning som även innefattar 
uppförande av domteatrar i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Umeå. 

NÄR ORDFÖRANDEN för Knut och Alice 
 Wallenbergs stiftelse, Peter Wallenberg, 
fyllde 60 år beslöt den övriga styrelsen att ge 
honom en mycket speciell tioårig födelse
dagsgåva: Peter Wallenbergs gästprofessur 
i visuell vetenskapskommunikation.

– Jag är otroligt glad, stolt och tacksam 
över att Knut och Alice Wallenbergs stif
telse gav mig en födelsedagsgåva som ut
vecklar nästa generations intresse för na
turvetenskap och teknik, glad över att det 
handlar om visualisering och glad över att 
donationen hamnar just i Norrköping/
Linköping, sa Peter Wallenberg i sam
band med att donationen offentliggjordes 
i domen i Norrköping.

I SAMBAND MED TILLKÄNNAGIVANDET av dona
tionen presenterades också den första av 
tio gästprofessorer i visuell vetenskaps
kommunikation: den amerikanske film
skaparen Ben Shedd.

– Genom donationen får vi möjlighet 
att knyta internationellt erkända forskare 

till satsningen, det ger oss enorma möjlig
heter att även bredda och utveckla vår sats
ning på ett Exploranation Laboratory till 
något världsunikt, sa Anders Ynnerman.

PROFESSOR BEN SHEDD har sedan 1970talet 
skapat ett stort antal prisbelönta filmer, 
varav flera i iMAX format. The flight of 
the Gossamer Condor, gav honom en 
 Oscar 1978, en Academy Award inom 
 kategorin bästa kortfilmsdokumentär. 
Sedan 2014 har han varit verksam som 
professor i dokumentärt digitalt film
skapande vid Nanyang Technological 
 University i Singapore.

– Jag gjorde min första film när jag  
var sju år och att berätta i bild har 
 funnits i mitt dna sedan dess, säger Ben 
Shedd, som ska tillbringa ett år i forskar
gruppen för visuellt lärande och kommu
nikation på Avdelningen för medie och 
informationsteknik.

– Jag ser fram emot att undervisa 
 studenter på Linköpings universitet och 
utveckla produktioner som ska visas här 
i Visualiseringscenter C, i världens 
 skarpaste dom, sa han.

Och inte bara här, produktionerna ska 
även visas i Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Umeå och nå miljontals barn och unga.

VÄNSTER Nu är det dags för den visuella veten-
skapskommunikationen att ta ett nytt språng, 
menar Anders Ynnerman, professor och direktör 
för Visualiseringscenter C.

NEDAN Peter Wallenberg är glad över att få vara 
med och utveckla nästa generations intresse 
för naturvetenskap och teknik. Här tillsammans 
med rektor Helen Dannetun.

PRIVATA DONATIONER blir allt viktigare för 
svenska universitet, för att långsiktigt 
kunna bedriva forskning och utbildning 
av högsta kvalitet. Företag, stiftelser och 
privatpersoner har genom åren generöst 
bidragit till att utveckla framgångsrik 
forskning och utbildning vid Linköpings 
universitet, bland annat inom medicin, 
logistik, organisk elektronik, miljö   
och visualisering.

– Omgivningens engagemang är oum
bärligt för LiU:s utveckling och skapar 
förutsättningar för oss som lärosäte att ta 
oss an samtidens utmaningar. Det bidrar 
till kunskap för en bättre värld, betonar 
rektor Helen Dannetun.

Linköpings universitet välkomnar alla 
gåvor, stora som små. En donation kan ut
ifrån donators önskemål riktas till ett sär
skilt ändamål, exempelvis att finansiera en 
professur, doktorand, projekt, utrustning 
eller laboratorium. Läs mer om hur du 
kan bli en möjliggörare och tillsammans 
med LiU verka för fler genombrott.

LIU.SE/SAMVERKAN/STOD-LIU

LiU Donation
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Det har skrivits hyllmeter om finansfamiljerna Wallenberg, Stenbeck, Bonnier med flera. Men 
 knappast något om vad som förenar Nordens mäktigaste familjeföretag – och vad som skiljer  

dem åt. Ett undantag är en bok av LiU-professorn Hans Sjögren.

UTBILDNING  •  FOLKBILDNING
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MYTER OCH SANNINGAR 
OM FINANSFAMILJER
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Hans Sjögren har skrivit en bok om 25 nordiska finansfamiljer – 
ett samlat grepp som inget tagit tidigare.

H
ans Sjögren är professor 
i ekonomisk historia och 
institutionell ekonomi 
vid Linköpings universi
tet och har skrivit boken 
Familjedynastier – så 

blev Sverige rikt. Boken, som också över
satts till engelska, handlar om svenska 
finansfamiljer som Wallenberg, Lundberg 
och Bonnier, men även deras motsvarig
heter i Norge, Danmark och Finland. 

Med familjedynasti menar Sjögren 
 familjer som lett samma företag i minst 
tre generationer, i kraft av sitt ägande är 
en global aktör och även har möjlighet att 
påverka respektive lands näringspolitik. I 
boken beskrivs också familjer med dynas
tiska ambitioner som ännu inte kommit 
upp i tillräckligt många generationer, 
men annars uppfyller kriterierna. 

Först och främst: familjeföretagen är 
ovanligt många. Trots allt tal om institu
tionellt, ansiktslöst ägande arbetar 35 
procent av alla sysselsatta i Sverige i 
 familjeföretag. Och bland världens 500 
största företag, alla kategorier, finns 15 
danska och svenska familjeägda bolag.

För det andra: De flesta har en gång 
startats på landsbygden, utanför storstä
derna. Faktiskt så många som nio av tio.

– En viktig orsak är lägre kostnader, 
både för löner, mark och byggnader. Är 
företaget ensamt som stor arbetsgivare på 
orten blir också personalen lojal, säger 
Hans Sjögren.

– Grundarna strävar ofta efter själv
ständighet och präglas av drag som snål
het, effektivitet och smarthet. Det är en 
intressant kombination av egenskaper 
som ofta lett till stora framgångar.

Till grund för de stora familjeföretagen 
låg nästan alltid något helt nytt – en revo
lutionerande produkt eller en annorlunda 
idé för tillverkning eller distribution. 
 Sjögren kallar det banbrytande bransch
logik. Tre tydliga exempel är Hans 
 Rausings nya förpackningar för vätska, 
Ingvar Kamprads nydanande sätt att till
verka, förpacka och distribuera möbler 
och Ole Kirk Kristiansens leksaker i trä 
och senare plast.

Innovationer som gav upphov till före
tagen Tetra Pak, Ikea och Lego.

– Bildandet av de stora familjedynasti
erna går i vågor, ibland ner, ibland upp. 
Men påfallande är hur arbetarrörelsen 

både i Sverige och övriga Norden accepte
rat de här företagen och familjernas byg
gande av förmögenheter ibland till och 
med samarbetat med dem. Det visar hur 
viktiga de varit för sysselsättning och 
landets hela ekonomi.

EN STOR UTMANING för familjeföretagen är 
generationsskiften i ledningen och avväg
ningen mellan familjeband och kompe
tens. Vad är bäst för företaget och vad är 
bäst för familjen, och är det alltid samma 
sak? Hur gör en generation om arvtagarna 
inte har lust eller kunnande att ta över 
familjeverksamheten? Eller anses ha fel 
kön, som då Sofie Helene Olsen inte fick 
ta över det norska familjerederiet utan 
istället startade ett eget rederi 1955.

Hans Sjögren ser frågan som den en
skilt viktigaste för om en finansfamilj ska 
lyckas eller inte. För varje framgångsrik 
dynasti finns nämligen också minst en 
misslyckad, ofta beroende på lednings
problem och/eller strukturella föränd
ringar i en bransch. På 70 och 80talen 
knäckte varvs och sjöfartskrisen de stora 
och framgångsrika familjeföretagen 
 Broströms och Salénrederierna, men sva
ga ledningar bidrog också till problemen.

– I finansfamiljerna är rätt efternamn 
den främsta meriten du kan ha. Men det 
gäller också att veta när släkten ska ta ett 
steg tillbaka, säger Hans Sjögren.

Precis som många andra bolag tvingas 
de här företagen förr eller senare också ta 
ställning till frågan om de ska hålla fast 
vid ursprungsidén, och förädla och förnya 
den, eller diversifiera verksamheten. Lego 
är ett tydligt exempel när expansion till 
nya områden – spel och nöjesindustri på 

90talet – misslyckades, och där kärn
verksamheten visat sig fullt tillräcklig för 
att bygga en världskoncern. 

När Hans Sjögren började skriva boken 
trodde han att devisen »bli vid din läst« 
kunde bli en generell slutsats. Och ofta är 
det så, men inte alltid.

– Jan Stenbeck är kanske undantaget 
som bekräftar regeln. Han övergav den 
ursprungliga verksamheten och satsade 
på helt nya områden, och med stor fram
gång, säger Hans Sjögren.

I BOKEN GÖR FÖRFATTAREN också upp med  
den vanliga föreställningen att första 
 generationen skapar, den andra för
valtar och den tredje förstör. Det är inget 
annat än en myt, ursprungligen lanserad  
i Thomas Manns berömda roman Huset 
Buddenbrook. Något empiriskt stöd 
finns inte alls.

I boken beskriver du 25 familjer. Har 
du någon favorit?

– Ja, Legofamiljen Kristiansen är ju 
speciell. Grundaren Ole Kirk Kristiansen 
var snickare som förlorade både fru och 
arbete under depressionen i 30talets 
Danmark. För att försörja sina fyra barn 
började han tillverka leksaker i trä, som 
senare utvecklades till byggklossar i plast 
och på lång sikt ett världsföretag. Han 
fick också mycket hjälp av sina barn i  
det arbetet.

– Eller ta Ingvar Kamprad som satt 
hemma vid köksbordet och sålde pinn
stolar på postorder. När mamman blev 
orolig för hur det skulle gå svarade han att 
hon inte skulle vara bekymrad, »för snart 
skulle hela världen sitta på pinnstolar 
från Älmhult«.

EKONOMISK HISTORIA  •  FORSKNING
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TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA 
FOTO MAGNUS JOHANSSON

Hjärtsjuka drabbas oftare av depressioner. Peter Johansson  
utvecklar en terapi för hjärtpatienter på nätet. 

Inte förrän han fyllt 30 började  
Peter Johansson utbilda sig. Men 
när han väl börjat läsa kunde han 
inte sluta. Nu är han professor och 
arbetar för att få hjärtpatienter  
att må bättre psykiskt. 

D
et var när Peter 
 Johansson blev uppsagd 
från sitt jobb som säljare 
i en byggvaruhandel 
som livet tog en annan 
 riktning. 

Bruksorten Ankarsrum 
där han levt under 30 år hade i finans          
 krisens spår plötsligt inget mer att erbjuda. 
Bruket hade han redan arbetat på och 
även där var det ont om jobb. Han ham
nade till slut i Rimforsa, cirka fyra mil 
 utanför Linköping, där han började 
 arbeta på ett omsorgsboende. 

– Det var där polletten ramlade ner.    
Jag trivdes med att arbeta med 
människor! Många av de boende var  
psykiskt sjuka och hade tidigare tagits om 
hand av rättspsykiatrin. Jag insåg att jag 
var  intresserad   av beteendevetenskap,  
säger Peter  Johansson.

Idag är Peter Johansson professor vid 
Linköpings universitet. I fokus för hans 
forskning står psykisk ohälsa och sömn
problem. Just nu arbetar han särskilt  
med depression hos hjärtsjuka och han 
håller på att utveckla en terapi för hjärt
patienter via nätet. 

– Vi vet att hjärtpatienter i stor  

utsträckning drabbas av depression. Men 
vad ska vi göra för att minska depression 
hos dem? 

I en tidigare studie visade han och hans 
kollegor att terapi via nätet kan hjälpa 
hjärtsjuka med depression. Nu ska 
 studien utvidgas för att se om även stress 
och oro hos hjärtpatienter kan minskas 
med hjälp av internetterapi. 

– Vi skulle vilja erbjuda ett »paket« där 
patienten själv får välja vad den vill arbeta 
med för problemområden. Men, blir 
 resultatet lika bra om de får välja själva 
vad de vill bearbeta? Det ska vi också 
 undersöka. 

I den första studien såg Peter och hans 
kollegor att de sjuksköterskor som var 
kopplade till internetterapin spelade en 
viktig roll för att patienternas depression 
skulle förbättras. Sjuksköterskorna gav 
återkoppling till patienterna via nätet och 
svarade på frågor. Även i den kommande 
studien har sjuksköterskorna en viktig roll.

Bruksgrabben som blev  

PROFESSOR
– Men då tänker vi oss att patienterna 

själva i större utsträckning får välja när de 
vill ha återkoppling av en sjuksköterska. 

ATT SJUKSKÖTERSKOR har en betydelsefull 
roll i Peter Johanssons forskning är inte 
 konstigt, då han själv är sjuksköterska. 
Efter att han hade arbetat på omsorgs
boendet i Rimforsa gick han vidare till 
undersköterskestudier och sedan till 
sjuksköterskeprogrammet. 

– När jag läste till sjuksköterska var det 
en lärare som sa till mig att jag var duktig. 
Det betydde mycket för mig. Jag kom från 
en bruksort och där var idealet inte att 
studera. Man skulle jobba, tjäna pengar 
och inte tro att man var något. Men hon 
tyckte att jag var något. Det var ett   viktigt 
ögonblick, säger han. 

Peter Johansson menar att det är sjuk
sköterskeprogrammets problem baserade 
lärande (PBL) han har att tacka för att 
han kunde ta till sig  studierna. Metoden 

FORSKNING  •  OMVÅRDNAD
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Peter Johansson har gjort en lång bildningsresa. Nu är han professor i omvårdnad.

OMVÅRDNAD  •  FORSKNING

innebär att studenter får arbeta med 
 verkliga situationer och reflektera i grupp. 

– Jag är ytterst tacksam för PBL. Men 
jag tror också att jag var mogen för  studier 
just då och träffade rätt folk. Det fanns 
 något latent i mig som fick  blomma ut. 

Redan innan han avslutat 
sjuksköterske          programmet var det 
 bestämt att han skulle fortsätta med 
forskar      studier. Men hans bildningsresa 
var inte enbart en raksträcka. Om
givningen var inte alltid helt tillfreds 
med den riktning hans liv tog. 

– Bruksgrabben genomgick en 
 personlig utveckling, vilket ledde till att 
vissa personer föll bort ur mitt liv under 
den tiden. 

PETER JOHANSSON KALLAR SIG SJÄLV en »late 
bloomer« som så sent i livet insåg vad han 
var ämnad att göra. Men när man väl vet 
det är det bara att köra, menar han. Det 
är med varma känslor som han tänker 
tillbaka på omsorgsboendet där han kom 
i kontakt med de patienter som väckte 
hans intresse för psykisk ohälsa. Men 
även alla de patienter som han  hunnit ha 
som färdigutbildad sjuk sköterska har 
spelat stor roll för honom.

– Jag hade en gång en uppföljning 
med en av mina patienter. Han klagade 
över biverkningarna han fick av hjärt
medicinen. Då frågade jag honom hur 
han mådde innan medicinen. Patienten 
insåg då att för några år sedan kunde han 
inte gå 200 meter utan att flåsa, och nu 
spelade han golf. Där och då förstod jag 
att det är bra att ha en referenspunkt. 
För man glömmer så snabbt. 

Mötet med den här patienten, och att 
tiden förändrar ens perspektiv, försöker 
Peter Johansson att påminna sig om 
ibland. Bland annat därför har han vid 
sidan av forskningen försökt att arbeta 
kvar som sjuksköterska på hjärtkliniken 
på universitetssjukhuset i Linköping. 
Men sedan några år tillbaka räcker tiden 
inte längre till för både forskning, under
visning och kliniskt arbete. Därför har 
han fått sluta på hjärtkliniken, vilket 
 Peter Johansson tycker är synd.

– Som forskare är det en oerhörd 
erfarenhe  t att veta hur det är att träffa 
patie nter. Det är ju för att förbättra för dem 
som jag forskar, säger Peter Johansso n.
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 dator vem den pra
tar med.

Förutom sjöfarts
branschen används 
det också i olja och 
gasindustrin och 
sjukvård.

I ett nytt femårigt 
forskningsprojekt 
om flygplansäkerhet 
ansvarar Andrei 
Gurtov för området 
cybersäkerhet och 

Den lokala anknytningen tilltalar  
den första stiftelsedoktoranden, Sofie 
 Lindeberg, som i sitt avhandlingsarbete 
kommer att rikta in sig på industri historia 
utifrån Tranås pälsindustri. Och det är 
många faktorer som fick pälsindustrin 
här att backa. Inte minst modesvängningar 
och protesterna mot djurindustrin.

– Problemen i textilindustrin är  ganska 
väl beskrivna, rent generellt. Men inte 
den del som handlar om pälstill   verkningen, 
säger Sofie Lindeberg.

Andrei Gurtov är expert på nätverks
säkerhet och en av dem som utvecklat  
ett proto koll som heter TCP/IP HIP. Ett 
proto koll är en uppsättning regler som 
bland   annat bestämmer hur datorer 
 pratar med varandra. TCP/IP HIP ger 
också datorer och andra apparater på 
 internet en identitet. På så sätt vet en 

Forskning
Stordonation till historieforskning
En privat Tranåsstiftelse kommer för 
all framtid att bidra till finansiering av 
historie forskningen vid Linköpings univer-
sitet. Med ett första anslag finansieras en 
ny doktorandtjänst vid Institutionen för 
kultur och samhälle.

Stora privatdonationer till historisk 
 forskning vid Linköpings universitet 
 tillhör inte vanligheten. Victor Stockhaus 
Åberg, framlidne ägaren till Tranås säteri, 
avsatte i sitt testamente 4 000 hektar 
 produktiv skog till en stiftelse med flera 
olika ändamål, bland andra att främja his
torisk forskning vid LiU och främja hög 
kvalité på lokalhistoriska amatör projekt.

– Hur stor nettobehållningen från 
skogsbruket blir 
kommer att variera 
år från år, men vi 
räknar med att 
kunna  bidra med 
mellan 3 och 5 
miljoner  kronor 

till olika projekt, säger Kalle Bäck, 
 professor emeritus i historia vid LiU och 
fackkunnig ledamot i stiftelsens styrelse.

– Sett över tid blir det en väldigt stor 
summa pengar vår historieforskning, 
det är fantastiskt. Förmodligen är det 
den största enskilda privata donationen 
till humaniora i Sverige.

Testamentet stipulerar att bidragen ska 
gå till projekt som anknyter till Holaveden, 
alltså Tranås, Ydre, Boxholm och 
 Ödeshög samt delar av norra Småland.

LiU-professorn Andrei Gurtov har varit med 
och skapat ett sätt att skydda stora skepp 
mot cyberattacker. Nu ska han i ett nytt 
projekt ta sig an cybersäkerhet för flygplan.

Idag kontrolleras alla större skepp av 
 datorer. Komponenter som radar, 
framdrivnings system och bränslesensorer 
är sammankopplade via ett nätverk. 

– De allra största skeppen är numera 
som flytande datacentraler, berättar 
 Andrei Gurtov, professor vid Linköpings 
uni versitet. Att fartygen är uppkopplade 
på  internet betyder att de kan utsättas för 
cyber attacker. Oftast rör det sig om an
grepp i form av virus och utpressnings
program. Men teoretiskt finns det ännu 
större hot. 

– I teorin är det möjligt att via internet 
ta kontroll över ett skepp som befinner sig 
ute på havet. Hackaren blir ett slags 
 virtuell  pirat.

Sofie Lindeberg

Skyddar kryssningsfartyg mot cyberattacker

hoppas kunna använda TCP/IP HIP för 
att skydda delar av kommunikationen.

– Flygtrafikledningen är i stort behov av 
ökad säkerhet när det gäller kommunika
tion. Det är enkelt att lura de system som 
har hand om kommunikationen mellan 
flygtrafikledning och flygplanen, säger 
Andrei Gurtov.
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Interiör från  
Stille Päls, Tranås
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funnits ett fokus på miljömässig och 
 social håll barhet i hela transport kedjan, 
 säger hon.

Kraven ökar ju längre ner i kedjan 
man kommer,  vilket betyder att det  
ofta är de små åkarna ytterst i transport
kedjan som får ta investerings
kostnaderna i exempelv is fossil fria 
 fordon och nya  arbetsformer. Sedan är 
det varumot tagarna som genom sin 
 närhet till  konsumenterna får de största 
fördelarna av att kunna marknads föra 
hållbara transporter.

I ett antal olika studier har hon till
sammans med forskarkollegor tittat på 
såväl logistikföretag som på handels
företag med höga hållbarhetsambitioner.

– Vi har hittat massor av bra  exempel, 
alltifrån små åkare som kommit jätte

långt till stora 
logistik företag 
som jobbar hårt 
med frågorna. 
Men vi har inte 
hittat något 
 exempel där det 

och ungdomspsykiatri, barns rättig heter 
och våld och sexuella övergrepp mot barn.

Forskning och kunskapsspridning är 
viktigt när barns rättigheter ska tillämpas 
i praktiken.

– Jag är glad över att vi kunde 
 presentera så mycket viktig forskning. 
Kunskap är avgörande för att nå  Agenda 
2030målet om att eliminera allt våld 
mot barn, säger Laura Korhonen, pro
fessor i barn och ungdomspsykiatri och 
chef för Barnafrid.  

– Nu när barnkonventionen blivit  
lag måste beslutsfattare och andra  
som  arbetar med barn alltid ha ett  
barnrättsperspektiv, betonade barn
ombudsmannen Elisabeth Dahlin.

FORSKNING  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Svårt skapa hållbara transportkedjor

Fem framtida forskningsledare vid LiU
Stiftelsen för Strategisk Forskning har 
utsett 20 unga forskare till Framtidens 
forskningsledare. Fem av dem finns vid 
Linköpings universitet. 

Både transportföretag och handelsföretag 
har höga ambitioner när det gäller  hållbara 
transporter. Det finns dock ett antal 
utmaningar kvar att hantera innan hela 
transportkedjan blir hållbar, visar forskare 
vid Linköpings universitet och Linné-
universitetet.

Sedan årsskiftet är barnkonventionen 
svensk lag. Det satte sin prägel på årets 
Barnafridskonferens 29-30 januari. 

De utvalda är Emil Björnsson, Feng Gao, 
Eric Glowacki, Eleni Stavrinidou och 
Klas Tybrandt. 

Emil Björnsson forskar inom 
kommunika   tions system kring intelli
genta tråd lösa nätverk. De fyra andra 
 forskar alla inom området organisk 

– Vi konsumenter har makten, vi tror att 
vi kan göra smarta miljöval men  förstår 
sällan att vi förutom att köpa en vara 
också köper en transporttjänst, säger 
Maria Björklund, biträdande professor  
i hållbar logistik.

Konferensen arrangerades av Barnafrid, 
ett nationellt centrum för kunskap om 
våld mot barn vid Linköpings universitet. 
På plats fanns forskare, experter, besluts
fattare, yrkesverksamma, barnombuds
mannen och den ansvariga ministern för 
barnrättspolitiken, Åsa Lindhagen.

Under ett par dagar hölls föreläsningar 
och seminarier med experter inom barn 

Med fokus på 
barnens rätt

Maria Björklund

 elektronik. Feng Gao finns i Linköping 
och forskar om  organiska solceller. 
 Övriga tre är verk samma vid Lab o
ratoriet för organisk  elektronik på 
 Campus Norrköping. Eric Glowicki 
 forskar om hur nervceller kan regleras 
med ljus,  Eleni Stavrinidou om 
 elektroniska växter och Klas Tybrandt  
om mjuk och böjbar bioelektronik.

Samtliga får 12 miljoner kronor  
under fem år samt möjlighet att delta  
i ett  ledarskapsprogram.
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Under många år var studentradio stationen Radio Ryd ett självklart inslag i 
Linköpings studentliv. Anna och Johan Bergqvist var två av många engagerade stu-

denter som hördes i etern. De träffades på LiU – i dag är de gifta och har två barn.

32

TEXT MARIA KARLBERG FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR & PRIVAT

Radio Ryd
– adrenalin, gemenskap 

och skivor i tusental

Johan och Anna Bergqvist utanför Herrgårn 
i Ryd, där de under flera år var med och drev 
en studentradiostation.

LIU MAGASIN #1 2020

ALUMNI  •  RADIO RYD



33LIU MAGASIN #1 2020

RADIO RYD  •  ALUMNI

M
ycket har 
förändrat  s när 
Anna och Johan 
Bergqvist kommer 
in i kårhuset Ryds 
Herrgård, där 
 Radio Ryd 

 hus erade en trappa upp. Huset har total
renoverats och radioverksamheten är 
 sedan länge borta. En plakett och gamla 
foton minner om fornstora dagar.

– Det känns större, säger Anna 
 Bergqvist. Här var det en vägg, här 
 innanför fanns studion.

– Men utsikten är sig lik, konstaterar 
Johan Bergqvist.

För honom rivstartade radiokarriären 
när han började på civilingenjörs
utbildningen i datateknik 1991. Båda hans 
faddrar var engagerade i Radio Ryd och 
han fick som nolleuppdrag att sända radio.

– Jag hade aldrig gjort det tidigare, 
utan blev bara inkastad.

Det gav mersmak och han fortsatte 
med radion. Efter ett år blev han en del 
av ledningsgruppen och senare även 
stations chef. Han kallades »Bq« – 
 smeknamnet hade han redan tidigare, 
men en av faddrarna kom på att det pas
sade extra bra nu när han var »radioaktiv«.

Anna Bergqvist, då Carlsson, började 
på Dlinjen samtidigt som Johan. De 
 ingick i samma kompisgäng och till

bringade många timmar tillsammans i 
labbet. Efter ett halvår blev de ett par 
och hon följde med till radion för att 
 kolla vad det var han höll på med. 

Så blev hon också Radio Rydare.  
Det program de körde mest var 
 Studioflykt, där de spelade musik de 
själva gillade, men de jobbade också 
med flera andra program. 

Vad var då roligast med Radio Ryd?
– Själva sändandet var lite samma  grej 

som en teaterföreställning. Samma 
 adrenalin, säger Johan Bergqvist.

– Vi hade väldigt kul ihop och så fick  
 vi möjlighet att lyssna på massa musik, 
 fyller Anna Bergqvist i.

LÅNGT FÖRE SPOTIFYS GENOMBROTT var Radio 
Ryds arkiv med tusentals cd och vinyl
skivor en värdefull tillgång för studenter 
med skral budget. Radiostationen fick 
ofta ny musik skickad till sig. 

– Vi var ett av få ställen i Sverige dit 
skivbolagen kunde skicka en ny skiva och 
så körde vi den nästa dag, säger Johan.

Det innebar också att de fick intervjua 
många artister i direktsändning. Skiv
bolagen kunde ringa och fråga: »kan ni 
göra en intervju i morgon?«.

– Även med riktigt stora artister som 
Elton John. Fast just han var före vår 
tid, säger Anna.

Johan lyfter också fram OBsänd

Mycket är förändrat, 
men utsikten är den-

samma som då.

ningarna som höjdpunkter. OB står för 
 outside broadcasting, när de lämnade  
 huset och sände direkt från stora 
 evenemang som studentorkester
festivalen SOF och darttävlingen DÖMD.

– Vi drog ut ett mixerbord och några 
skivor och i bästa fall funderade allting.

Mixerbordet, ja. Det var ett hemma
bygge med en ofantlig mängd lödpunkter. 
Ett under att det hängde ihop, skrattar de.

– En gång hade vi limmat ihop det. 
Mitt under sändningen släppte limmet 
och delarna ramlade ner i knät på pro
gramledaren, berättar Johan Bergqvist.

Han minns när de sände från 
 Schlaget, Linköpingsstudenternas  
egen melodi festival. 

– Vi skulle ha en snabbgenomgång av 
bidragen, för det har man ju i schlager
tävlingar. Inspelningarna fanns på rull
band, så vi klippte delar av dem och 
 tejpade ihop. Det var bråttom som 
 sjutton, men det gick.

ANNA BERGQVIST tar upp ett annat minne, 
 kanske inte så roligt men starkt. Det var 
när alla samlades på Herrgårns över
våning och tryckte ut sändningsknappen 
för sista gången, i slutet av 1998.

Därefter flyttade radion till 
Nationerna  s Hus i centrala Linköping. 
Den bytte namn till Radio Stil och över
levde några år innan den lades ner för gott.



DET HELA BÖRJADE 1977 då några studenter byggde     
en radiostudio i Ryds Herrgård och grävde ner   
ledningar som förband radion med kabelnätet  
till  studentbostäderna.

1979 BRÖTS DET STATLIGA RADIOMONOPOLET och Radio Ryd 
 började sända närradio över Linköping. Sänd   
ningarna innehöll studentinformation,  program  
från studen t sektioner och olika musikprogram.  
Ett  populärt inslag var tioitopplistan, baserad  
på  skivförsäljningen i  Linköping.

1999 FLYTTADE STUDENTRADION till lokaler i Nation ernas Hus 
och bytte namn till Radio Stil, som 2003 gick i konkurs.
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Radio Ryds historia
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– Nedgången började egentligen strax 
efter att vi kom in, säger Johan Bergqvist.

När Radio Ryd drog i gång i slutet av 
70talet var de i princip ensamma på 
marknaden. Under de tidiga åren var det 
många Linköpingsbor som lyssnade, även 
om de inte var studenter. Men en bit in på 
90talet kom de kommersiella stationerna 
i gång på allvar, med helt andra resurser.

Flytten från Ryds Herrgård markerade 
också slutet på Annas och Johans radio
tid. De tog examen – fast vid det laget 
hade Anna bytt utbildning till högskole
ingenjör i datateknik – började jobba, 
 gifte sig och fick två barn.

Ett antal Radio Rydare har gått vidare 
till att arbeta professionellt med radio. 
Dock inte Anna och Johan Bergqvist. 
Hon är kravkoordinator på konsult
firman CGI, han driver eget som konsult, 
just nu med uppdrag på Saab.

– Vi har inte så mycket kontakt med 
andra Radio Rydare. Men det kanske    vi 
borde. Det vore skoj att träffas igen, 
 säger Anna.

Och kanske dela minnet av hur 
 vinylspelaren i studion hoppade när det 
var disco en trappa ner. Eller bara de där 
gångerna när någon sade »ska vi ta en 
 pizza och sätta oss uppe på radion?«.

En gång Radio Rydare, alltid  
Radio Rydare.

34

Johan Bergqvist, eller Bq som han kallades på tiden det begav sig på Radio Ryd.
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Vill du veta mer?
JESSICA PETERSON
013-28 56 38 
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet 
581 83 Linköping

LiU-alumner
CHRISTOFFER ANDRÉ är redovisningskonsult  
i egen firma. Han läste ekonom
programmet, med examen 2009.
JOHAN COOKE är folkhögskollärare på 
 Mariannelunds folkhögskola. Han läste 
folkhögskollärarprogrammet, med 
 examen 1990.
LENA ERICSSON är teknikinformatör på Saab. 
Hon läst till civilingenjör i maskinteknik, 
med examen 1992.
CARIN FREDBLAD är systemutvecklare på 
Handels banken. Hon läste systemveten
skapliga programmet, med examen 1987.
ULF FRYKLUND är ekonom i Kramfors kom
mun. Han läste ekonomiprogrammet, 
med examen 2000.
DAVID GLANS är vd för konsultföretaget 
Strech. Han har läst till civilingenjör  
i datateknik, med examen 2000.
JOHANNA GUSTAFSSON är chef för en 
 avdelning för transponderteknik på 
Saab. Hon läste matematisknatur
vetenskapliga linje, med examen 1996.
ASTRID KLING är adjunkt på Alströmer
gymnasiet i Alingsås. Hon har en ämnes
lärarexamen med matematisknatur
vetenskaplig inriktning från 1991.
ANETTE LARSSON är konsult på Adecco. Hon 
läste personal och arbetsvetenskapliga 
programmet, med examen 1992.
ULF NEIDENSTRÖM är konsult på Combitech. 
Han läste till högskoleingenjör i indu
striell elektronik, med examen 1995.
EVA PETTERSSON WESSMAN är lärare på  
Borg s moskolan i Norrköping. Hon läste 
gymnasie lärarprogrammet och tog 
 examen 1987.
CHRISTINA STAHRE är chef för en forskar
grupp på AstraZeneca och arbetar bland 
annat diabetesprojekt. Hon läste läkar
programmet, med examen 1987.
EMMA STRÅLE är affärskonsult på Progress
LEAD i Skåne. Hon är civilingenjör i 
medieteknik, med examen 2005.
PÄR THUDEEN är ny kommundirektör i Tranås. 
Han är civilekonom från Linköpings  
universitet, med examen 1998.

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

LiU-alumnen Michael Porseryd har 
utnämnts till en av världens 500 mest 
inflytelserika personer inom medie- och 
underhållningsindustrin. 

Michael Porseryd är sedan drygt tre år vd 
för SF Studios, som är Nordens ledande 
aktör inom produktion och distribution 
av film och tvserier. Han har tidigare 
bland annat varit vd för Metronome Film 
& Television AB och Endemol Nordic AB. 
I början av 90talet läste han på interna
tionella ekonomprogrammet vid 
 Linköpings universitet, med examen 1993.

Det är tidningen Variety som årligen 

Stefan Widing är ny vd för den globala 
industrikoncernen Sandvik.

Han kommer närmast från Assa Abloy, 
där han snabbt gjorde karriär och fick 
alltmer inflytelserika positioner. De 
 senaste fem åren har han lett en global 
enhet inom företaget. 

Stefan Widing har även ett förflutet som 
student i Linköping. I slutet av 90talet 
läste han till civilingenjör i teknisk fysik 

Vilka vill du se som Årets alumner? 
Skicka in förslag senast den 8 maj 
till alumni@liu.se.   
Läs mer på liu.se/alumni

Nominera   
årets alumner!

Inflytelserik i  
underhållningsindustrin

LiU-alumn ny vd för Sandvik

sammanställer en lista över 500 globala 
makthavare inom medie och under
hållningsindustrin.

och elektronik, med examen 2001.
Sandviks verksamhet är bland annat 

inriktat mot maskiner, verktyg och tek
niska lösningar för 
gruv och anlägg
ningsindustrin. Indu
strikoncernen har 
cirka 40 000 anställ
da och försäljning i 
mer än 160 länder. 

Alumni

Andreas Norlén och Sara Magnusson blev 
Årets alumner ifjol.

Stefan Widing

Michael Porseryd



TÄNK OM.

SKAFFA DIG KUNSKAP 
SOM VERKLIGEN BEHÖVS.

Ansök senast 15 april.

†
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