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Det här nUmret av LiU magasin liknar inte 
riktigt något tidigare. För första gången har 
vi valt att fokusera på ett tema i merparten av 
artiklarna. Det handlar om miljön ur flera olika 
synvinklar.

Den stora debatten om klimathoten har för-
stås sin givna plats. Här kan också Linköpings 
universitet bidra genom det Centrum för klimat-
politisk forskning som drivs i samarbete med 
SMHI. Vi har intervjuat dess föreståndare Björn 
Ola Linnér som – kanske något överraskande 
– visar sig vara försiktigt optimistisk om fram-
tiden. Visserligen krävs såväl ny teknik som en 
förändrad livsstil.  »Men med tillräckligt mycket 
vilja, kunskap och resurser tror jag att utveck-
lingen kan tippa över åt det positiva hållet. Bra 
saker kan också hända snabbt«, säger han.

många är också vIllIga att dra sitt strå till 
stacken för en bättre miljö. Kanske genom att 
oftare välja cykel och tåg framför bil och flyg? 
Eller genom att handla lokalt och ekologiskt 
odlad mat? Eller sortera sopor och lämna till 
återvinning? 

Det viktiga är inte att göra allt på en gång 
utan att ta ett steg i taget. 

Ibland är det oväntat kul. Vi besökte en av 
Linköpings återvinningscentraler och upptäck-
te en av vår tids nya mötesplatser, med leenden 
och glada tillrop. »Det handlar om en kombina-

tion av yttre och inre rensning när man är här«, 
säger en av besökarna i ett reportage.

PlötslIgt har även miljöföretagandet skjutit 
fart på allvar. Miljön har blivit något man kan 
tjäna pengar på – även internationellt. Ta det 
östgötska miljöteknikföretaget Ageratec till 
exempel. De gör anläggningar för att producera 
biodiesel och en av deras kunder är en grisfarm 
med 140 000 djur i Australiens utmarker. Där 
används grisfett som råvara vilket betyder att 
de slipper långa transporter av diesel i ena rikt-
ningen och slaktavfall i den andra. 

I ett annat reportage berättar vi om LiU-
alumnen som undersöker om man kan använ-
da giftalger som råvara för biogas. Och själv har 
jag träffat en LiU-alumn på miljöteknikföreta-
get Econova, som omvändlar restprodukter från 
industri och samhälle till jord, biobränsle och 
deponitäckningsmaterial.

läs också om M-teknolo-
gernas fiffiga fordon, som 
med vindens hjälp kan bli 
en tillgång på den peru-
anska landsbygden.

Trevlig läsning!

 

mIljö- och klImatfrågor framställs 
ofta som en fråga om hur mycket upp-
offringar och vedermödor vi är beredda 
på. I stället kan man se det tvärtom – som 
utmaningar som kan ge oss ekonomisk 
tillväxt och en ökad livskvalitet.

Men då måste vi också våga tro på 
forskning och mänsklig kreativitet. Miljö- 

och klimatproblematik rymmer svåra utmaningar. De krä-
ver en förmåga att se helheter och jobba tillsammans över 
snäva specialistgränser. Här har vi en stark tradition på LiU.

Den satsnIng på ett centrum för industriell miljöteknik vi 
nu gör tillsammans med Linköping och Norrköping och 
det regionala näringslivet är en satsning för att utveckla en 
framtidsnisch för regionens näringsliv. Ett sätt att praktiskt 
visa att kunskapsbaserad miljöteknik kan generera goda 
affärsidéer och tillväxt.  

En betydande del av den forskning som pågår vid LiU 
har också, utan att den är försedd med en speciell »miljö-
etikett«, direkt bäring på hur vi kan bygga ett välfärdssam-
hälle som bygger på hållbar utveckling.  Det kan till exempel 
handla om effektivare och resurssnålare processer och 
produktionssätt, nya och mindre miljöbelastande material, 
energisnålare elektronik, sensorer styrning och övervak-
ning.

UnIversItetet I sIg är kanske inte den mest miljöbelastande 
verksamhet man kan tänka sig.  Men även på hemmaplan 
finns det en hel del att göra och universitetet har antagit 
en ambitiös miljöplan.  Den handlar både om att sänka vår 
energi- och resursförbrukning och att se över våra inköp. 
Även här gäller att miljö och ekonomi oftast går hand i 
hand.  

Jag är också övertygad om att ett aktivt och synligt mil-
jöarbete är viktigt för vår förmåga att attrahera medarbetare 
och studenter.

Kunskap skapar 
möjligheter

Ett steg för miljön 4 Dags för nya visioner
Klimatforskare	försiktigt	optimistisk.

 7 Skogarna är livsviktiga 
Hur	påverkas	de	av	klimatförändringarna?		

 10 »Både yttre och inre rensning«
Återvinningscentraler	fungerar	som	en	av	vår	tids	mötesplatser.

 12 Miljövetarpionjären
Mårten	Sundin	arbetar	med	återvinning	av	förpackningar.

 14 Miljöföretagandet skjuter fart
Gemensam	satsning	ska	ge	lyft	åt	regionen.

 15 Eget bränsle i tanken
På	Tolefors	gård	gör	man	numera	sitt	eget	dieselbränsle.

 16 Giftalger kan bli biogas
LiU-alumn	vill	slå	tre	flugor	i	en	smäll.	

 18 Återvinnare med fötterna i jorden
Econova	omvandlar	restprodukter	till	jord	och	biobränsle.

 22 Fiffiga fordon som funkar
M-teknologer	fick	en	utmaning	–	och	klarade	den.

 24 Lokala lösningar behövs
Vindkraft	och	biobränslen	synas	av	ex-jobbare	i	Peru.

 28 Tillbaka i korridoren efter mer än 30 år 
Tretton	korridorkompisar	från	tidigt	70-tal	möttes	igen.	

 30 LiU-alumner är vi alla 
Läs	om	Kina	Holm,	Sofia	Seifarth,	Robert	Bergqvist	med	flera.
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Dags för nya visioner 
Det	krävs	nytänkande	och	ändrad	livsstil	för	att	lösa	klimat-
frågan	menar	Bjöm-Ola	Linnér.	Att	bara	lita	till	ny	teknik	är	
som	att	lägga	alla	ägg	i	en	och	samma	korg.

Det senaste årets klimatdebatt tycks inte 
avta, snarare tvärtom. Från att ha varit en 
intern angelägenhet för miljönördar och 
ekofundamentalister har frågan om den 
globala uppvärmningen hamnat högst på 
den politiska dagordningen. 

Förra hösten kom Stern-rapporten som 
visade att det kommer att kosta mycket att 
begränsa växthuseffekten, men att det är 
fullt möjligt att göra det. Och att det kom-
mer att kosta ännu mycket mer om vi inte 
gör något nu. 

I våras kom rapporterna från FNs klimat-
panel, där en osedvanligt enig forskarkår 
slog fast att utsläppen av växthusgaser måste 
minska med uppemot 80 procent fram till 
mitten av 2000-talet om vi alls ska kunna 
tänka oss en uthärdlig framtid på jorden.

Det är onekligen en gigantisk utmaning.
– Jovisst, och när jag möter resonemang 

som att »tekniken kommer att lösa det här«, 
då blir jag orolig, säger Björn Ola Linnér. 
Visst behöver vi ny teknik och den kommer 
att vara till stor hjälp. Men den löser inte allt, 
det vore naivt att tro.

björn ola lInnér är forskare och före-
ståndare för Centrum för klimatpolitisk 
forskning. Han ser sig som både teknik- och 
livsstilsoptimist. 

– De traditionella teknikoptimisterna 
är ju ofta livsstilspessimister, de verkar helt 
sakna tilltro till att folks prioriteringar kan 
ändras. Nu har vi alla vant oss vid att kon-
sumera mycket och det måste vi få fortsätta 
med, resonerar de. Men jag tycker inte vi ska 
underskatta människors förmåga till nytän-
kande och ändrad livsstil.

– Det finns ju gott om exempel på hur 
människors attityder och livsstil förändrats 
radikalt, och ganska snabbt. Ta vår inställ-
ning till rasism till exempel, hur den har 
förändrats sedan 1930-talet. Eller synen på 
homosexuella. Varför skulle det inte kunna 
ske i vår syn på vad som är viktigt att konsu-
mera för ett bra liv?

För ändrade konsumtionsmönster krävs: 
mindre konsumtion av energi och materiel-

la resurser. Däremot kan vi öka vår konsum-
tion av tjänster som inte är energikrävande 
och inte tär på jordens resurser.

Björn Ola Linnér talar gärna om behovet av 
visioner i politiken, och ett av hans forsknings-
projekt, tillsammans med Johan Hedrén på 
Tema Vatten, handlar om utopiernas roll.

– Utopierna har ju hamnat i vanrykte ef-
tersom försöken att förverkliga dem nästan 
undantagslöst har lett till totalitära regimer. 
Men det beror på tre fällor, och om vi kan 
undvika dem menar jag att vi kan och behö-
ver använda oss av utopier.

forsknIng 

 

  klimatpolitik

klimatforskare försiktig optimist
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Livsstilsförändringar behövs för att lösa klimatfrågan 
menar Björn Ola Linnér på Centrum för klimatpolitisk 

forskning. Och han försöker att leva som han lär.

Fällorna är utopiernas anspråk på att 
vara absolut sanna och absolut bestämda i 
tid och plats. Men, säger Björn Ola Linnér, 
i dagens postmoderna värld har vi lärt oss 
att anspråken på absoluta sanningar ska tas 
med en nypa salt. Det finns inte heller något 
idealtillstånd som kan uppnås på en be-
stämd tid och plats vid en tänkt slutpunkt av 
en process. Istället handlar det om en stän-
digt pågående process, vi når aldrig fram 
till ett mål. Det är en av utgångspunkterna i 
hållbar utveckling.

– Vi har blivit mer ödmjuka, konstaterar 

han. Och då, menar jag, kan vi åter våga an-
vända oss av utopier. 

Utopiskt tänkande kan vara fruktbart, 
menar han, eftersom det behövs visioner 
som drivkraft i politiken. 

– Vi fastnar så lätt i detaljer när vi disku-
terar de riktigt stora frågorna. Istället borde 
vi ge mer utrymme för visioner.

han har själv följt det politiska spelet 
kring Kyotoprotokollet och handeln med 
utsläppsrätter. Och även om det blev ett 
ganska tandlöst avtal, där USA står utanför, 

och en ineffektiv utsläppshandel, så har det 
betytt mycket, anser han.

– Med Kyotoavtalet har ändå en lång rad 
länder visat att vi vill göra något och att vi 
kan samarbeta. 

Nu är frågan vad som kommer efter 
2012, när avtalet löper ut. Ett nytt avtal mås-
te sannolikt finnas klart år 2009 för att hin-
na ratificeras av alla inblandade tills det ska 
börja gälla 2013. De två stora knäckfrågorna 
är: kommer USA med, och vilka krav på 
utsläppsminskningar kan ställas på utveck-
lingsländerna? EU har hittills åtagit sig att 
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Det senaste decenniet har flera kraftiga oväder dragit fram som gett översvämningar och raserade hus och vägar. 
Bilden är från översvämningar i östra Tyskland år 2002. 

Bilar, flyg och färjor bidrar till växthuseffekten genom stora utsläpp av koldioxid till atmosfären.

Översvämning i delar av världen – och torka i andra. Här är det kinesiska bönder som samlar vatten 
under den svåra torkan som drabbade Hunan-provinsen sommaren 2007.
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Skogarna är 
livsviktiga

Skogen är livsviktig på så många sätt; den är 
jordens lungor, den binder kol, förhindrar 
erosion, ger bränsle, energi och råvaror. 
Likaså är den handelsvara och står på poten-
tiell åker- och betesmark.

Med Centrum för klimatpolitisk forsk-
ning som bas leder Madelene Ostwald pro-
jektet »Markanvändning och skog i relation 
till globala förändringar« som fått medel 
fram till år 2010. Ytterligare sex forskare är 
engagerade i projektet och man samarbetar 
även med Göteborgs universitet, Chalmers, 
Indian Institute of Science i Bangalore och 
MIT i USA. 

Vad ska forskningen leda till?
– Det övergripande målet är att integrera 

forskning kring markanvändning och skog 
med pågående klimatpolitik. Vi vill få fram 
bra metoder för att mäta och övervaka föränd-
ringar av markanvändningen och skogarna, 
sådant som ger effekter på klimatet. Det 
handlar i grunden om naturresurshållning i 
ett utvecklingsperspektiv, vilket betyder att de 
lokala förhållandena är väldigt viktiga.

– Särskilt de tropiska skogarna innehåller 
mycket kol. När de avverkas och inte återplan-
teras frigörs koldioxid som bidrar till växthus-
effekten. Det är viktigt att skogarna tas hand 
om på rätt sätt, säger Madelene Ostwald.

Detta har blIvIt en het politisk potatis. Den 
tropiska regnskogen växer ju inte i industri-
länderna, utan förslag och direktiv om att 

inskränka det tropiska skogsbruket slår mot 
tredje världens försörjningsmöjligheter. I 
alla fall på kort sikt – och andra perspektiv 
är mindre gångbara i fattiga områden.

– Det är en mångfacetterad problematik 
och det ska bli spännande att få följa de poli-
tiska processerna, säger Madelene Ostwald.

En av de första uppgifterna för forskar-
gruppen blir att utvärdera olika metoder för 
att mäta skogsbestånd över tid.

– Vi måste kunna förlita oss på någon 
form av fjärranalys. Men det är inte helt 

enkelt. Från en satellit kan man avgöra om 
skogarna minskat genom kalavverkningar 
och beräkna förlusterna av bundet kol. Men 
skog är sällan helt orörd och selektiva av-
verkningar är svåra att upptäcka uppifrån. 
Och när människor till exempel plockar ut 
ädellövträd för produktion frigörs också kol.

Det fInns också en rad andra aspekter som 
kommer med i forskningsprojektet. Till 
exempel möjligheterna för länder som inte 
når upp till sina mål för minskade utsläpp 
av växthusgaser att återplantera skog för att 
kompensera sina utsläpp.

Redan idag finns ett system parallellt till 
handeln med utsläppsrätter, men än fung-
erar inte den marknaden så bra. 

– Ingen kioskvältare precis, kommente-
rar Madelene Ostwald.

Synergieffekter med andra åtgärder för 
att förbättra marken är ett annat område 
som berörs i sammanhanget. Indien klas-
sificerar 19 procent av sin mark som »bad 
land«, försaltade eller eroderade områden 
som skulle kunna bli brukbara igen genom 
olika åtgärder. Till exempel beskogning.

– Vi ska också titta på de barriärer som 
hindrar jordförbättringsprojekt. Vad behövs 
för att kicka loss det arbetet? I första hand är 
det pengar, men det kan också handla om 
bristande vattentillgångar. Men det finns 
också lyckosamma system att studera, till 
exempel i Australien och i Mexico. 
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Björn Ola Linnér har bl.a. följt det politiska spelet kring 
Kyotoprotokollet och handeln med utsläppsrätter. 

minska sina utsläpp med upp till 30 procent 
år 2020, men kräver då motprestationer.

– Det är oerhört svårbedömt, säger Björn 
Ola Linnér. Men jag tror inte chanserna är 
så stora att få med USA denna gång. Det 
finns också en risk att man sätter ribban så 
lågt i det nya avtalet, just för att få med USA, 
så att det blir verkningslöst.

USA har också flera egna initiativ på 
gång utanför FNs förhandlingar, bl.a. just 
när det gäller utsläppshandel. Och utsläpps-
handeln kommer att fortsätta, tror han, även 
om den inte varit någon succé hittills.

– Utsläppsrätterna blev alldeles för 
många, eftersom länderna själva fick stort 
utrymme att bestämma hur många de ville 
dela ut. Men det går att strama åt.

Och som den försiktige optimist han är 
pratar han gärna om en brytpunkt, en tip-
ping point, åt det positiva hållet. 

– Tipping point är ju ett begrepp som an-
vänds mycket i klimatdebatten, dvs en tänkt 
temperaturpunkt där allt tippar över och vi 
oåterkalleligen hamnar i en mycket negativ 
utveckling. Men med tillräckligt mycket vilja, 
kunskap och resurser tror jag att utveckling-

en också kan tippa över åt det positiva hållet. 
Bra saker kan också hända snabbt.

hans egen vision då?
Jo, den innehåller fungerande kretslopp 

framför allt i matproduktionen vilket inne-
bär betydligt mer lokalt producerad mat. 
Därtill kommer bättre handelsvillkor för ut-
vecklingsländerna, en bekväm och betydligt 
attraktivare kollektivtrafik samt mer tåg och 
mindre flyg. Samt rejäla kliv framåt vad gäl-
ler energieffektivisering och förnyelsebara 
energikällor.

Det låter inte så omöjligt?
– Nej, jag tror vi kan minska vår kon-

sumtion utan orimliga uppoffringar. Kan-
ske någon grad kallare inomhustemperatur 

och två Thailandresor istället för fyra? Och 
måste vi byta apparater så ofta?

Och hur lever klimatforskaren själv då? 
Jo, han berättar att han faktiskt begränsar 
sina flygresor rejält, på medellånga sträckor 
försöker han byta flyg mot tåg. Han tar ock-
så tåget istället för bilen när det är praktiskt 
möjligt, och åker buss mellan hemmet i Lin-
köping och Campus Norrköping. Familjen 
sparar till en bil som ska gå på alternativt 
bränsle, abonnerar på koldioxidfri el och kö-
per gärna lokalt producerad mat.

– Den är dyrare och det är förstås ett 
problem för många. Men vi har råd, så vi 
kan göra det, säger Björn Ola Linnér. 

»Med tillräckligt mycket vilja, 
kunskap och resurser tror jag att 

utvecklingen kan tippa över åt 
det positiva hållet. Bra saker kan 

också hända snabbt.«

Centrum för klimatpolitisk forskning
Centre for Climate Science and Policy 
Research, CSPR, eller Centrum för klimat-
politisk forskning, startade 2004 i samarbe-
te mellan Linköpings universitet och SMHI. 
Centret bedriver tvärvetenskaplig forskning 
om konsekvenserna av klimatförändring-
arna och hur vi kan möta dem, vilken an-
passning som krävs.

Idag finns fyra forskningsspår: Sårbarhet 
och anpassning, Klimatförändringar och 
hållbar utveckling, Förutsättningar för bio-
energi och Kunskap och kommunikation.

Centret har ett 20-tal medarbetare och 
finansieras med forskningsmedel från bl.a. 
Naturvårdsverket, Mistra, Formas, Vetenskaps-
rådet, Sida/Sarec och Forskning & Framtid.

Samhällets beredskap är låg när det gäller att 
planera för och hantera effekter av framtida 
klimatförändringar. Det konstaterar Sofie Stor-
björk, forskarassistent vid Centrum för klimat-
politisk forskning, i en forskningsrapport. 

Hon har intervjuat nyckelpersoner vid sex 
statliga myndigheter samt i två kommu-
ner, Kristianstad och Falun, som båda har 
många erfarenheter av översvämningar. 
De sex myndigheterna är Boverket, Natur-
vårdsverket, Räddningsverket, Krisbered-
skapsmyndigheten, SMHI och SGI, Statens 
Geologiska institut.

– Det finns en allmän medvetenhet om 
att klimatförändringarna kan öka risken för 
exempelvis översvämningar, ras och jord-

skred, säger hon. Men den medvetenheten 
avspeglar sig inte i en konkret planering. 

– Ett problem är att aktörerna är många. 
Då krävs att någon tar initiativ till samordning.

Idag är ansvars- och rollfördelningar 
otydliga, såväl mellan de sex myndigheterna 
inbördes som mellan den statliga och den 
kommunala nivån. Som en av de intervjua-
de personerna uttrycker saken: »Det ligger 
ju tickande miljö- och säkerhetsbomber som 
alla är medvetna om men som ingen orkar 
ta tag i och lägga på det egna ansvaret«.

Det kan också handla om intresse-
konflikter. Många kommuner vill bygga 
attraktiva bostäder i sjönära lägen, något 
som kan vara direkt olämpligt med tanke på 
klimatförändringarna. Idag finns ca en halv 

miljon, eller 12 procent av alla Sveriges bygg-
nader inom 100 meter från en strand. 

I tider av hårda ekonomiska priorite-
ringar i kommunerna är det också svårt att 
få gehör för långsiktiga beredskapsfrågor.  

Staden Kristianstad är dock redan till 
stora delar invallad och invånarna där lever 
med en konkret risk för översvämningar. 
Nu pågår ett projekt för att bygga nya och 
starkare vallar. Men den planeringen utgår 
från dagens hotbild. Några hänsyn till fram-
tida klimatförändringar har inte tagits.

– Frågan är också vad som är rimligt för 
kommunerna att anpassa sig till? Erfarenhe-
terna hittills eller framtida scenarier? Och i 
så fall vilka? frågar Sofie Storbjörk.

anIka agebjörn

Dålig beredskap för klimatkatastrofer

Madelene	Ostwald	har	världens	
skogar	som	arbetsområde.	Hon	stu-
derar	hur	avskogning,	nyplanteringar,	
skogsbruk	och	vården	av	jordens	
ännu	orörda	skogar	påverkar	och	
påverkas	av	klimatförändringar	och	
klimatpolitik.

Regnskog 
i Malaysia.

Hur man tar hand om de tropiska skogarna är en het 
politisk potatis, konstaterar Madelene Ostwald.
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lInköPIngs UnIversItet 

 

  noterat

notiser

Pris	till	barnallergiforskare

Årets Kalasmottagning blev en riktig höj-
dare. Nära 6000 studenter och andra bjöds 
på The Sounds, scenshow och mässa. 
Och så var de premiärtur för LiU:s egen 
luftballong.

Redan vid 15-tiden öppnade mässan. 
Trängseln var stor när studenterna gav 
sig ut på upptäcktsfärd för att se vad ett 
150-tal studentföreningar, organisatio-
ner, företag och andra utställare hade 
att erbjuda i form av aktiviteter och 
plockgodis.

Framåt kvällen var det dags för 
LiU:s nya luftballong att för första 

gången stiga mot skyn. De båda MatNat- 
studenterna Linda Larsson och Lovisa Öster-
lund hade lottats fram för 
att åka premiärturen. 

På kvällen blev det 
först en och en halv tim-
mes scenshow med sång, 
musik och dans av LiU:
s egna förmågor, varvat 
med filminslag och 
under lättsam ledning 
av kvällens konferencier 
Anna-Lena Brundin. Där-
efter äntrade Maja Ivars-
son och hennes kompisar 
i The Sounds scenen 
och rockade loss så att få 
kunde stå still.

Och sedan fortsatte festen i Cloetta Cen-
ters korridorer till långt in på natten …

Mentorsprogram på läkarutbildningen

En riktig höjdare!

Maja Ivarsson, sångerska i 
The Sounds, som rockade loss på scenen. Tre dansgrupper gav tillsammans en bild av hur studentlivet kan vara.

Läkarstudenten Sofia Elm har tagit initia-
tiv till ett mentorprogram för dem som 
läser termin 9 och 9 på läkarutbildningen.  

– Syftet med programmet är att vi ska få 
en fördjupad bild av oss själva som läkare 
och få oss att reflektera etiskt och mora-
liskt kring vårt tänkande och agerande i 
praktiken. Det gäller ju att förstå sig själv 
för att kunna möta andras behov, förkla-
rar Sophia Elm. 

– Vi vill också att det ska leda till 
reflektioner kring hur man blir en bra le-
dare och medarbetare, alltså hur man på 
bästa sätt samarbetar i ett team för att ge 
bästa möjliga vård.

45 studenter och lika många mentorer 
deltar. Det är framför allt kvinnliga stu-
denter som valt att gå med.

– Killarna verkar inte tycka att de behö-
ver det här lika mycket. Kanske är de inte 
lika intresserade av att reflektera över de 
dagliga händelserna på avdelningen. Jag 
tror kvinnor överlag är mer inriktade på att 
utveckla sig själva, säger Sophia Elm.

Mentorer är läkare som ställer upp 
gratis.

– Det har inte varit ett dugg svårt att få 
med dem. De verkar tycka att det bara är 
roligt att studenterna är så engagerade så 
att de vill lägga ner mer tid på studierna 
genom att skaffa sig en mentor.

Ett nytt stort visualiseringscentrum ska 
stå klart våren 2009 I Norrköping genom 
en gemensam satsning av Linköpings uni-
versitet och kommunen.

NVIS, Norrköpings visualiserings- och 
interaktionsstudio, växer och blir Norr-
köpings Visualiseringscenter. C kommer 
den nya anläggningen kort och gott att 
heta. Det blir en verksamhet som rym-
mer både forskning, näringslivssamver-
kan och publik verksamhet. 

– Anders Ynnerman och forskargrup-
pen kring honom har etablerat forskning 
och utbildning i världsklass inom visuali-
sering, konstaterar rektor Mille Millnert. 

Nu kan vi tillsammans med kommunen 
expandera den här verksamheten ytterli-
gare, stärka näringslivskontakterna och 
skapa en publik attraktion som kommer 
att locka stora skaror besökare.

– Det ger oss en möjlighet att för en 
bred allmänhet visa på spännande spets-
forskning och stimulera intresset för tek-
nik och naturvetenskap.

Den nya visualiseringsdom som ska 
byggas kommer att ha plats för minst 100 
åskådare. Centrumet kommer att inrym-
mas i kvarteret Kopparhammaren på 
södra sidan av Motala Ström mitt emot Kå-
kenhus. En ny gångbro kommer att knyta 
samman centret med campusmiljön.

Visualiseringscentrum	i	Norrköping
Vid Strömmen, mitt emot Kåkenhus, kommer det nya visualiseringscentrumet ta plats.

Civilekonom,
javisst!
Linköpings universitet är ett av få lärosäten 
som fått rätt att utfärda den nya civileko-
nomexamen, enligt beslut av Högskole-
verket. Bara 6 av de 23 universitet och 
högskolor som ansökt passerade nålsögat.

Riksdagen beslöt förra året att skapa 
en särskild examen för civilekonomer, en 
så kallad yrkesexamen (liknande lärare 
och läkare) som ska möta arbetsmarkna-
dens krav på kunskaper och färdigheter.

– Detta är en tydlig markering från 
Högskoleverket om att dessa sex utbild-
ningar håller en högre kvalitet än resten av 
de sökande. För att få examensrätten krävs 
tillräcklig kompetens inom alla berörda 
områden, säger Anders Parment, ansvarig 
för civilekonomprogrammet vid LiU.

Den nya civilekonomexamen innebär 
att utbildningen blir mer yrkesinriktad 
än tidigare. Ekonomiska kärnämnen som 
matematik och kvantitativ analys stärks, 
liksom marknadsprofilen med marknads-
föring, ledarskap och entreprenörskap. I 
stället blir de valbara kurserna färre.

Programmet är liksom tidigare fyra-
årigt (240 högskolepoäng) med möjlighet 
att ta ut en kandidatexamen efter tre år.

Maria Jenmalm, barnallergiforskare och 
docent vid Institutionen för klinisk och 
experimentell forskning, har fått 2007 års 
Fernströmspris på Hälsouniversitetet. 
Priset är på 100 000 kronor.

Hon får priset för sin forskning kring det 
primära immunsvaret inom barnallergi-
området.

– Flera studier som gjorts visar att det 
som händer tidigt i livet spelar stor roll 
för hur allergierna utvecklas senare. Im-
munsystemet tycks helt enkelt komma 
in på ett spår som följer med under lång 
tid. Därför är det viktigt att veta hur det 
tidiga immunsvaret fungerar, säger Maria 
Jenmalm.

Idag är det 3-4 gånger högre risk att bli 

allergisk än vad det var för 40-50 år sedan. 
En tredjedel av alla svenska barn har nå-
gon form av allergi.

Maria Jenmalm och hennes forskar-
kollegor jämför bland annat barn från 
Estland och Sverige och hur deras im-
munsvar ser ut.

– Vi har sett att estniska barns tarm-
flora ser annorlunda ut, och de har också 
allergier i mindre omfattning än svenska 
barn.

I en nyligen publicerad studie i sam-
arbete med Karolinska Institutet visar 
resultaten att ett tillskott av probiotiska 
mjölksyrabakterier hos svenska barn 
kanske kan göra det möjligt att få färre att 
utveckla allergier.

– Man har i studier också konstaterat 

att aller-
gierna i 
Polen och 
Östtyskland 
ökat sedan 
de blev en 
del av väst. 
Tydligast 
märks det i 
Östtyskland. 

Sedan landet gick ihop med Västtyskland 
har allergierna hos barn ökat markant, 
påpekar Maria Jenmalm.

– Vi tittar också på hur mammans 
immunsvar påverkas under graviditeten 
och hur det i sig påverkar fostret. Och om 
det är någon skillnad här på allergiska och 
icke-allergiska mammors immunsvar.

Maria Jenmalm

Expert	på	IT-säkerhet
LiU-forskaren Viiveke Fåk (bilden) hamnade 
på sjätte plats när Computer Sweden rankade 
Sveriges experter på IT-säkerhet. Hon beskrivs 
i tidningen som »den mest kände akademikern 
inom IT-säkerhet«. 

Viiveke Fåk är lärare och forskare i informa-
tionsteori på Institutionen för systemteknik. 

Arbetsterapiflytt
Arbetsterapeututbildningen och forsk-
ningen inom området finns numera på LiU 
Norköping. I somras gick flyttlasset från 
Linköping.

Arbetsterapi ingår i Institutionen för sam-
hälls- och välfärdsstudier. Nystarten firades 
med stor invigning i början av september. pe
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– Vi tittar på hela återvinningsproces-
sen ur olika perspektiv – arbetsmiljö, miljö 
och kostnadseffektivitet. Fördelen med vårt 
tvärvetenskapliga arbetssätt är att vi kan 
identifiera olika problem och diskutera fram 
de bästa lösningarna.

Det statliga forskningsrådet Vinnova 
finansierar.

– Vi har fått ett enormt gehör från dem.

sammantaget har Data samlats in från 
nästan 900 chefer, anställda och besökare 
på 42 återvinningscentraler i landet. Resul-
taten visar att en hög kvalitet på sorteringen 
av allt som slängs är A och O för både ar-
betsmiljö, miljö och kostnadseffektivitet.

Besökarna uppskattar om det är lätt att 
hitta till rätt container, att skyltningen är 
bra, att området är rent och snyggt och att 
de som jobbar på plats är trevliga och har 
servicekänsla.

– Tekniska Verken i Linköping har tagit 
fasta på våra resultat vid byggnationen av 
sina nyaste återvinningscentraler Ullstäm-
ma och Malmen.

De har visat sig fungera bra trots att 
antalet besökare är dubbelt så många som 
beräknat.

Och folk visar sin uppskattning. Bullar 
och kakor, blommor till jul, små presenter 
då och då till de anställda är inte ovanligt.

skyltnIngen är vIktIg för hur avfallssorte-
ringen fungerar.

– Den är en hel vetenskap, faktiskt, kon-
staterar Inga-Lill Engkvist.

Till exempel handlar det om vad som 
står på skyltarna.

– Deponi är ett ord som ofta används. 
Men hur många vet att det står för sådant 
som inte kan sorteras någon annanstans? 
Och »brännbart«, när det samtidigt finns 
containrar för trä! Det är klart folk slänger 
fel. 

– Man ska också undvika ordet »ej«. Om 
det till exempel står »Ej svarta sopsäckar« 
på en skylt, så kan man ge sig sjutton på att 
det ligger svarta sopsäckar i den containern. 
Folk har bråttom och läser slarvigt.

Dessutom måste skyltarna vara stora och 
tydliga så att besökarna får en direkt över-
blick över var olika grejer ska slängas. 

– Återvinningscentralerna är ju även 
råvaruleverantörer – av metall och trä, till 
exempel. Av det skälet är det också viktigt att 
containrarna hålls rena från annat skräp.

Det gäller också att ha breda ramper med 
rejäla ytor så att det inte bildas irriterande 
köer. 

Intresset från vInnova har lett till mer 
pengar därifrån och i höst ska forskarna 
skriva en populärvetenskaplig bok om sina 

resultat. Dessutom håller de på att skriva en 
idébok om hur en återvinningscentral ska 
utformas på bästa sätt.

– Vi ska också hålla flera seminarier rik-
tade till folk inom branschen. Hittills har vi 
haft ett:  max 50 personer kunde delta, men 
det kom 60 plus att det var folk på väntelista. 
Det finns ett enormt intresse för frågorna.

Och det gäller även internationellt. LiU-
forskarna är i full färd med att skriva tio 
artiklar om sin studie till ett temanummer 
i den vetenskapliga tidskriften Applied Er-
gonomics. 

– Det är verkligen roligt att det finns 
ett internationellt intresse för vår tvär-
vetenskapliga forskning. På sikt hoppas vi 
kunna börja samarbeta med internationella 
forskare. Det här är förhoppningsvis bara 
början.  

text eva bergsteDt 

foto staffan gUstavsson

»Både yttre och inre rensning«

Linköpings	två	nya	återvinnings-
centraler	har	blivit	en	succé.	
Med	hjälp	av	LiU-forskare	har	
de	utvecklats	till	trivsamma	
och	miljövänliga	anläggning-
ar.	Dessutom	fungerar	de	
som	sociala	mötesplatser.	

återvinningscentraler fungerar som en av vår tids mötesplatser
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Inga-Lill Engkvist, sjukgymnast och forskare.

Varje lördagsmorgon åker Susanne Ertzgaard 
till Ullstämma återvinningscentral för att 
slänga grejer. Men också för att träffa folk.

– Det är mitt eget lilla lördagsnöje. Jag 
älskar det här stället. Dels för att det står för 
något miljövänligt men också för att atmos-
fären mellan människor är så otroligt trev-
lig. Här är en anda som nästan inte går att 
beskriva, både mellan oss som slänger och 
dom som jobbar. Det handlar om en kombi-
nation av yttre och inre rensning när man är 
här, konstaterar hon med ett skratt.

Susanne Ertzgaard är lärare på sjukgym-
nastprogrammet och arbetskamrat med 
universitetslektor Inga-Lill Engkvist, som 
i sin tur är initiativtagare till ett tvärveten-
skapligt forskningsprogram som handlar 
om att förbättra miljöarbetet på landets åter-
vinningscentraler.

Inga-Lill Engkvist bekräftar bilden av de 
nya återvinningscentralerna som en av vår 
tids mötesplatser.

– Det finns besökare som efterfrågat café 
där, säger hon roat när vi träffas i hennes 
arbetsrum på Hälsouniversitetet.

själv börjaDe hon för några år sedan in-
tressera sig för arbetsmiljön på centralerna, 
när nationell statistik visade att folk som job-
bade där var utsatta både för sjukdom och 
stora olycksfallsrisker.

Eftersom återvinning är en ny och snabbt 
växande bransch tyckte Inga-Lill Engkvist att 
det var viktigt att snabbt identifiera var pro-
blemen låg, för att skadorna på så sätt skulle 
kunna förebyggas. Samtidigt fanns det en 
rad andra frågor kring återvinningscentra-
lerna som var viktiga att utforska.  Inga-Lill 

Engkvist tog därför kontakt LiU-forskare 
verksamma vid tekniska högskolan. Sedan 
2002 samarbetar hon med Jörgen Eklund 
(kvalitetsteknik och arbetsvetenskap), Mats 
Björkman (produktionsteknik) och Mats Ek-
lund (industriell miljöteknik). 

Många söker sig till återvinningsstationen i Ullstämma i sydöstra Linköping. Antalet besökare är dubbelt så många som beräknat – men ändå fungerar det bra.

forsknIng 

 

 återvinningscentraler
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Porträtt 

 

  miljövetare

text gUnIlla PravItz

foto Peter karlsson

Miljövetarpionjären
Mårten	Sundin	tillhörde	den	första	student-
kullen	på	miljövetarprogrammet.	Idag	arbe-
tar	han	med	återvinning.

– Miljön är inte bara en framtidsfråga. Den 
är även en av de största nutidsfrågorna. Jag 
vill gärna tro på den goda människan och 
att handla lokalt, men har jordklotet tid att 
vänta på att människor ska inse vad som 
behöver göras? Jag tror inte det, säger miljö-
vetaren Mårten Sundin. 

– Det behövs större grepp. Länder som 
vågar agera proaktivt och uppmuntra med 
hållbara lösningar. Både nationellt och in-
ternationellt. 

I snart tre år har han jobbat på Repa-
registret som ligger på Vasagatan mitt i 
Stockholm.

När regeringen 1994 införde produ-
centansvar för förpackningar av olika slag 
svarade näringslivet med att bilda olika ma-
terialbolag för insamling och återvinning. 
Repa är den gemensamma serviceorganisa-
tionen och drivs utan vinstintresse.

Mårten Sundin ansvarar för ett antal av 
Repas större kunder och gör på projektbasis 
branschgenomgångar. 

– Avgifterna till Repa sätts efter det antal 
kilo förpackningsmaterial som företagen 
satt ut på marknaden. 

I Mårtens jobb ingår att ha koll på mark-
naden och se till att få med nya företag. 

– För Repas trovärdighet är det viktigt 
att inga företag får några fördelar gentemot 
andra, säger Mårten.

Han sköter också information om vad 
producentansvaret innebär för olika aktörer. 

– Dessutom är jag Repas ambassadör 

mot våra europeiska systerorganisationer, 
som vi har en del samarbete med.

mårten tIllhörDe pionjärgenerationen 
bland miljövetarna på Campus Norrköping, 
han började 1998.

– Alla var entusiastiska, lokalerna nya, 
lärare nya och programidén annorlunda. Jag 
tror vi fick ovanligt mycket lärartid och alla 
var lyhörda för idéer om programmets fort-
satta utformning.

Miljövetarprogrammet skilde sig från 
landets andra miljöutbildningar genom sin 
tvärvetenskapliga inriktning med både na-
tur- och samhällsvetenskap som grund.

– Det var bredden på programmet som 
fick mig att söka till LiU. Det passade mig 
som ännu inte visste exakt vad jag ville 
syssla med efter examen.

Ingen visste heller hur arbetsmarknaden 
skulle ta emot den nya utbildningen.

– Vi visste inte alls var vi skulle landa som 
färdiga. Men alla kurskamrater jag har kon-
takt med har fått bra jobb och det får man väl 
ta som ett kvitto på att utbildningen funkade.

att norrköPIng ännu var ny som student-
stad hade också sina fördelar, säger Mårten:

– Vilka studentbostäder vi hade! Det var 
inga problem att få tag i en häftig våning 
och dela den med några andra.

Mårten hann inte bara med att läsa in 
en magisterexamen, han blev pappa under 
studietiden.

– Min tjej Pernilla Vera kom efter från 

Stockholm och började läsa samhälls- och 
kulturanalys. Vi flyttade ihop och fick barn.

– Eftersom Campus låg så nära var det 
inga större problem att kombinera studierna 
med att vara förälder. Pernilla gick hem för 
att amma mellan föreläsningarna och vi 
fick god hjälp av alla barnkära och snälla 
kompisar med att passa Elise. 

– Vi lyckades till och med fullfölja våra 
utlandsstudier som tänkt. Jag gjorde exjobb i 
Indien och Pernilla i Sydafrika ett år senare. 

Med ett spädbarn blev förstås utelivet 
som student begränsat. Innan Mårtens 
dotter föddes, räckte tiden även till för enga-
gemang i miljövetarnas marknadsförings-
grupp och för arbete med studentpuben.

Producenterna har ansvar för att deras förpackningar samlas  in och återvinns. Mårten Sundin ser till så att detta sköts och att ingen får fördelar gentemot andra.

– Men det var bra med en student-
våning från sekelskiftet på 100 kvad-
rat! Den blev en samlingsplats för 
kurskompisarna.

Det är värre att kombinera små-
barn med jobb än med studier, 
konstaterar han efter att ha varit 
pappaledig med sin andra dotter förra 
hösten och då skulle få jobbet att flyta 
någorlunda med bara en arbetsdag i 
veckan. Nu är det dags för inskolning 
på dagis.

Innan stUDIerna på LiU gick Mårten 
Sundin en u-landslinje på folkhögskola 
och han reste mycket, framför allt i 

Sydamerika. För magisteruppsatsen 
på miljövetarprogrammet åkte Mårten 
till södra Indien för att göra en livscykel-
inventering på ett bomullsplagg.

– Jag hade, tillsammans med en 
kursare, jobbat länge för att få ett sti-
pendium och jag minns än känslan 
när beskedet kom att jag fått pengar 
för en »Minor Field Study«.

I korsningen mellan miljövetar-   
utbildningen och u-landsstudierna 
finns nog också Mårtens drömjobb:

– Det vore kul att få lyfta blicken 
och jobba med det globala perspektivet.

Men att jobba med återvinning i 
Sverige räcker långt det med. 

	 Namn	 Mårten	Sundin
	 Arbete	 Kundansvarig	på	Repa-registret.
	 Bor	 Ekerö
	 Familj	 Pernilla	Vera	(som	läst	SKA-

programmet	vid	LiU	Norr-
köping)	och	två	döttrar.

	 Fritid	 Spela	trumpet!	Träffa	kompi-
sar,	springa	i	skogen	och	vara	
med	familjen.	

	 Utbildning	 Miljövetarprogrammet,	magister-
examen	år	2002.

	 Kul	minne	 En	gång	gjorde	vi	teater	som	
examinationsform,	det	var	rätt	
långt	från	allt	annat	man	
gjorde.



1� lIU magasIn  3 -2007  1�lIU magasIn 3 -2007

text åke hjelm

foto åke hjelm, oskar lüren, rolanD bengtsson

Miljöföretagandet skjuter fart 
Plötsligt	talar	alla	om	miljöteknik.	Mats	Eklund	har	gjort	det	i	flera	år.	
Som	forskare	i	industriell	miljöteknik	vid	LiU	har	han	pekat	på	möjlig-
heterna	–	också	för	den	som	vill	tjäna	pengar.

Nu skjuter miljöföretagandet fart på allvar. 
Siffror från SCB visar att branschen omsät-
ter 240 miljarder kronor och har 90 000 
anställda. 

– Cirka 500 av företagen finns i den här 
regionen, konstaterar Mats Eklund, profes-
sor i industriell miljöteknik.

Tekniska verken i Linköping är riksledan-
de på avfallshantering, biogas och fjärrvärme. 
I Norrköping är Agroetanol och Econova 
(återvinning) bland de största i sina nischer. 
Och nya innovativa företag poppar upp med 
jämna mellanrum, som Ageratec och Scan-
dinavian Biogas (se artiklar härintill).

– Insikten om att miljötänkande inte 
bara betyder kostnader och uppoffringar är 
nyckeln för att få nya grupper att bli intres-
serade. Här finns goda affärer att göra och 
en oerhörd utvecklingspotential globalt, 
säger Mats Eklund.

Han är nu LiU:s kontaktperson i plane-
ringen för ett östgötskt miljöteknikcentrum, 

ett näringslivsinitiativ där Linköpings och 
Norrköpings kommuner beslutat sätta in en 
miljon kronor var som grundplåt. 

UnIversItetet är berett att bidra med per-
sonalresurser.

– Vår styrka på området vilar på tre ben, 
säger Mats Eklund:

• En systemsyn som innebär ett vidare 
perspektiv. Vi utvecklar inte bara den lilla 
prylen, utan ser till att den fungerar i ett 
sammanhang. Vi tittar på råvaror, produk-
tion, energianvändning, återvinning, hela 
livscykeln. Förutsättningen är LiU:s tradi-
tion av samverkan mellan ämnena.

• Spetskompetens på många teknik-
områden, till exempel sensorvetenskap, 
nanoteknik och fordonselektronik.

• Internationellt gångbar kunskap inom 
ekonomi och samhällsvetenskap, avgörande 
för att omsätta idéerna i bra affärer.

Men för att axla manteln krävs sats-

ningar både på forskning och utbildning.
Några intressanta steg på vägen: Sveriges 
ingenjörers miljöprofessur till LiU (Tomohi-
ko Sakao), mastersprogrammet Energy and 
Environmental Engineering med ett 30-tal 
internationella studenter, utredning om 
en ny civilingenjörsutbildning kring miljö, 
energi och management. Ett starkt önske-
mål är att knyta ihop de forskningsområden 
som idag finns utspridda över LiU och att 
kunna rekrytera en ny professor.

ett regIonalt miljöteknikcentrum – eller 
kanske Centrum för industriell ekologi, 
namnfrågan är inte löst – ska etableras 
under hösten, enligt planerna. Tills vidare 
ska det drivas i projektform med ett par tre 
anställda. En knäckfråga är lokaliseringen 
– Norrköping eller Linköping? Det gäller 
att hitta en balans mellan orterna, påpekar 
utredarna Anna Drotz och Stefan Jakobsson 
vid Tekniska Verken i sin rapport.

Idén är i förslaget formulerad som »en 
affärsorienterad samverkansarena för regio-
nens verksamheter inom miljö- och energi-
teknik«. Och visionen: »Världsbäst på att 
vända miljöproblem till affärsmöjligheter!«

Exempel på uppgifter för centrumet 
är kompetenshöjning, nyhetsförmedling, 
utredningar, produkt- och affärsutveckling, 
marknadsföring, hjälp att söka finansiering, 
kontaktförmedling och expertmäkling.

första årets bUDget på 3 miljoner ska 
täckas huvudsakligen av tvillingstädernas 
kontantbidrag, men efterhand är det tänkt 
att näringslivet och LiU ska bära merparten 
av kostnaderna. Utredarna betonar också 
möjligheten att söka externa bidrag, bland 
annat från EU:s strukturfonder och sjunde 
ramprogrammet. 

samverkan 

 

  miljöföretagande

gemensam satsning ska ge lyft åt regionen 

– Inom miljöomådet finns goda affärer att göra och en oerhörd utvecklingspotential globalt, säger Mats Eklund.     

Eget bränsle i tanken
Det är lite kladdigt på betonggolvet i den 
gamla ladugården. Men inte av koskit utan 
av rapsolja, för här inne tillverkar bonden på 
Tolefors gård utanför Linköping numera sitt 
eget dieselbränsle.

När Axel Lagerfelt tyckte att han fick för 
dåligt betalt för rapsfröna samtidigt som 
dieseloljan steg, då var det dags för ett nytt 
spår. Han har alltid varit pigg på nymodig-
heter, som att sätta radiosändare på korna 
och att sluta plöja sina åkrar, och nu var det 
biodieseltillverkningen som lockade.

Det har gått ett år sedan anläggningen 
från Ageratec i Norrköping monterades upp 
i ladugården. Rapsfröna pressas på sin olja, 
som sedan renas genom sedimentation i 
stora kar. (I princip kan man köra direkt på 
den soppan, men motorerna mår inte bra av 
det i längden.) Tusen liter av den gulskim-
rande oljan leds in i en processtank där den 
blandas med 200 liter metanol, plus en till-
sats av en basisk katalysator.

Ut i andra änden kommer en lättflytande 
olja, rapsmetylester, som tankas i gårdens 
maskiner och dieselbilar.

– Följden är att vi reducerar våra utsläpp 
av fossilt koldioxid med 80 procent, säger 
Axel Lagerfelt.

han hör tIll Ageratecs närmaste kunder. 
Fabriken intill Borgs kyrka söder om Norr-
köping har på fyra år sålt 76 anläggningar 
av olika storlek. En stor marknad finns be-
tydligt längre bort – i Australien.

– En av kunderna är en grisfarm med 
140 000 djur i Australiens utmarker. De 
har grisfett som råvara vilket betyder att 
de slipper långa transporter av diesel i ena 
riktningen och slaktavfall i den andra, säger 
David Frykerås, som startade företaget på 
1990-talet tillsammans med sin far Gert.

– Jag hade jobbat på oljeplattformar i 
Nordsjön och insett att man måste kunna 
göra något bättre än att transportera olja 
runt i världen, säger David.

Ageratec är ett av miljöteknikföretagen i 
det EU-finansierade nätverket Simple, som 
drivs av länsstyrelsen, Almi Företagspartner 
och Linköpings universitet.

– Idén är att visa upp miljöteknik som 
en möjlighet att göra bra affärer, och att de 
regionala aktörerna ska lära känna varandra, 
säger Olof Hjelm, forskare i industriell miljö-
teknik vid LiU.

»En av kunderna är en grisfarm 
med 140 000 djur i Australiens 

utmarker. De har grisfett som råvara 
vilket betyder att de slipper långa 

transporter av diesel i ena riktningen 
och slaktavfall i den andra.«

Axel Lagerfelt på Tolefors 
gård gör numera sitt eget dieselbränsle 

med hjälp av en anläggning från Ageratec.

David Frykerås, grundare och vd för Ageratec.     
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Giftalger kan bli biogas
Östersjöns algblomningar är en pest som 
inte gör någon – varken torsk eller män-
niska – glad. Genom att skörda algerna och 
förvandla dem till bränsle vill Jörgen Ejlerts-
son slå tre flugor i en smäll.

– Jag är väl något av en miljönörd allt se-
dan min tid på Tema Vatten. Nu har jag 
chansen att förena mitt miljöintresse med 
affärsmöjligheter, säger han.

Han är forskningschef och en av grun-
darna till företaget Scandinavian Biogas 
Fuels AB. Här passar hans bakgrund som 
agronom och mikrobiolog ovanligt bra. 
Många av råvarorna kommer från åkern 
och det är bakterier och andra mikroorga-
nismer som gör jobbet.

Nu är det en råvara från havet som 
väckt hans intresse. Mikroalgerna, speciellt 
de blågröna som också kallas cyanobakte-
rier, lever på fosfor från kusternas renings-
verk och jordbruk och kväve som de själva 
hämtar ur luften. Solen levererar energin 
som Jörgen Ejlertsson vill åt.

Poängen är att skaffa en råvara för 
biogas samtidigt som man gör sig kvitt 

cyanobakteriernas skadliga effekter i havet 
– gifter och övergödning. I slammet som 
blir över efter biogasprocessen finns kvävet 
och fosforn – ett rent gödsel till åkrarna.

Genom att ta steget ut i Östersjön kan 
Sverige gå mot ett självförsörjande på 
klimatneutrala drivmedel, hävdar Jörgen 
Ejlertsson.

algskörDen skUlle ha börjat i somras, 
men regn och blåst gjorde att det inte blev 
några stora blomningar. I stället får man 
starta labbförsöken 
med rödalger, små 
buskar som driver 
upp på stränderna 
med första höst-
stormen.

Jörgen Ejlerts-
son är sedan 2004 
docent vid Tema Vatten och det var då 
naturligt att söka en samverkan. I labbet på 
Tema Vatten testar nu Cecilia Gustafsson 
och Ida Andersson en mängd olika råvaror, 
substrat, för rötning.

– I det första steget, ett så kallat batch-
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Jörgen Ejlertsson

För David Frykerås är det värdefullt att 
få del av universitetets breda kontaktbas. 
Det handlar också om kompetensförsörj-
ning. Bland de 34 anställda finns både 
dataingenjörer och kemister med en bak-
grund på LiU.

nU hanDlar Det om ett gemensamt 
projekt som kan bryta en ny marknad 
för Ageratec och samtidigt göra en viktig 
insats i ett utvecklingsland. Det gäller 
Tanzania, där både David och Mats Ek-
lund, professor i industriell miljöteknik, 
har personliga kontakter. En satsning på 
lokal produktion av biodiesel skulle betyda 
mycket för den bristfälliga infrastruktu-
ren i landet.

– Här finns en enorm potential och 
möjligheter till oerhört bra lösningar. Men 
säkert också miljoner med hinder på vä-
gen, säger Mats Eklund.

Tillsammans söker de nu projektfinan-
siering från Nutek.

– Förhoppningsvis kan vi bidra till att 
bygga upp lokala ekonomier där männis-
kor inte bara kan ordna sin egen bränsle-
försörjning utan också tjäna lite pengar på 
det, säger David Frykerås. 

Fakta
En vegetabilisk olja som rapsolja består ke-
miskt av tre fettsyror bundna till glycerol, 
en trögflytande alkohol som i biodiesel-
processen byts ut mot metanol. Glycerolen 
skiljs av och kan i sin tur användas som 
råvara för biogas.

Biodieseln kan tillverkas av en mängd 
olika vegetabiliska och animaliska oljor. 
På Tolefors används förutom rapsoljan 
även begagnad frityrolja från McDonalds-
restauranger i Linköping.

Praktiskt taget alla dieselfordon kan 
köras på bio-
diesel. Men 
köldhärdig-
heten är olika 
beroende på 
råvaran – ett 
bränsle gjort 
av exempelvis 
palmolja krä-
ver en köld-
tillsats för att 
klara en nor-
disk vinter.
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försök, placerar vi en känd mängd av substra-
tet i en flaska och ympar in rötslam som 
innehåller de mikroorganismer vi behöver, 
säger utvecklingsingenjören Cecilia Gus-
tafsson.

Dessa mikroorganismer lever på orga-
niska ämnen i syrefria miljöer: i våmmen på 
en ko, i sjöars bottensediment, i trädgårds-
komposter med mera – och andas ut metan. 
Det är metanet som står för energin i den 
förnybara biogasen liksom i den fossila na-
turgasen (den miljömässiga skillnaden är att 
förbränning av naturgas ger en nettoökning 
av koldioxid till atmosfären).

Försöket ger en vink om substratet är 
intressant för biogasproduktion. I så fall går 
det till steg 2, en rötning i labbskala, där 
man bestämmer förutsättningarna för en 
kontinuerlig rötning.

bIogas och etanol är de biobränslen som 
dominerar marknaden idag. Men i båda fal-
len hotas lönsamheten av råvarubrist. Det är 
alltså läge för innovativa lösningar.

Det hetaste just nu är att ta vara på avfallet 
– dranken – från etanolfabrikerna. I den finns 

45 procent av energin i spannmålet kvar. Idag 
torkas den och säljs som kraftfoder.

– Men det är en energikrävande process 
och dessutom finns inte kritter nog för att äta 
upp allt. Den bästa lösningen är istället att ta ut 
en stor del av den kvarvarande energin genom 
att förgasa det. Vi kör nu en pilotanläggning 
i Östergötland och projekterar fullskaliga an-
läggningar i Polen, avslöjar Jörgen Ejlertsson.

Fordonsetanol kan liksom brännvin ko-

kas av det mesta som innehåller socker eller 
stärkelse. I Sverige är det mest vete, i USA 
majs, i Brasilien sockerrör. 

I Indonesien planerar man nu för pro-
duktion med rotfrukten kassava. Företaget 
Chematur i Karlskoga utvecklar processer 
för kokning och fermentation. Scandinavian 
Biogas har fått uppdraget att ta hand om bio-
gassteget, och resultaten hittills ser mycket 
lovande ut.  

Den producerade biogasen samlas en gång i veckan upp i ballonger för att sammansättningen 
ska kunna analyseras. Ju större metaninnehåll desto bättre. Vätesulfid- och syrehalterna ska 

vara så låga som möjligt. På bilden utvecklingsingenjören Cecilia Gustafsson.

Algblomning har blivit en vanlig syn i Östersjön. Nu undersöks om algerna kan bli råvara för biogas.
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text lennart falklöf 

foto göran bIlleson

Återvinnare med  
fötterna i jorden
De	omvandlar	restprodukter	från	industri	och	
samhälle	till	jord,	biobränsle	och	deponitäcknings-
material.	Ann-Sofie	Eriksson	är	miljöchef	på	det	
snabbt	växande	företaget	Econova.	

IntIll bravIkens PaPPersbrUk utan
för  Norrköping reser sig rader av högar 
i olika nyanser av brunt. Här har miljö
teknikföretaget Econova en av sina större 
återvinningsanläggningar. 

– Här gör vi olika typer av jord – plante
ringsjord, anläggningsjord och matjord. De 
har alla sitt eget recept som säger hur många 
skopor man ska ta av olika komponenter, 
berättar miljöchefen AnnSofie Eriksson och 
visar runt.

På de sexton hektaren ligger stora lager 
av åkerjord, fiberslam, naturgödsel, torv, 
sand, kalk mm som komposteras, sorteras 
och blandas efter konstens alla regler.

Närheten till Bravikens pappersbruk 
innebär att man smidigt kan ta till vara det 
fiberslam som är en restprodukt vid tillverk
ningen av papper.

Porträtt 

 

  kemiingenjör

	 Namn	 Ann-Sofie	Eriksson	
(kallas	Fia)

	 Arbete	 Miljöchef	på	
Econova.

	 Bor	 Norrköping
	 Familj	 Sambo	och	en	pojke	

på	ett	och	ett	
halvt	år.

	 Fritid	 Kalle,	alltså	min	
son,	tar	den	mesta	
tiden.	Men	jag	
försöker	också	att	
hinna	träna.	Gillar	
att	jogga	och	att	
åka	skidor.	

	 Utbildning	 Högskoleingenjör	i	
kemiteknik,	examen	
-99.

	 Kul	minne	 Jag	blev	utta-
gen	till	vårt	lag	
i	Draget	första	
terminen	för	att	
det	behövdes	tjejer.	
Minns	inte	riktigt	
hur	det	gick,	men	
vi	blev	i	alla	fall	
ett	väldigt	sam-
mansvetsat	gäng,	
som	tog	hand	om	
festeriet	året	
därpå	och	som	
håller	ihop	än	idag.

	 Bästa	lärare	 Olof	Hjelm	och	
Marianne	Miklavcic	
(numera	Granfelt).

Bildtext

Just detta är idén bakom Econova. 
– Vi tar hand om bi och restprodukter 

från skogsindustri, energiproducenter och 
samhälle och förädlar det antingen till jord, 
biobränsle eller deponitäckningsmaterial, 
förklarar AnnSofie Eriksson. 

Det är ett bra sätt att hantera miljö
problem  – samtidigtsom både Econova och 
kunden tjänar pengar. Företagets expansion 
har varit snabb.

– När jag började här för åtta år sedan var 

vi 70 anställda. Idag är vi dubbelt så många, 
konstaterar AnnSofie Eriksson.

Huvudkontoret ligger i Åby utanför Norr
köping, alldeles intill E4:an mot Stockholm.

– Men vi har verksamhet på 21 olika 
anläggningar runtom i landet, från Utansjö 
norr om Sundsvall till småländska Åseda i 
söder. 

Det är återvinningsanläggningar, bio
bränsleterminaler, förpackningsfabriker och 
två egna torvmossar.

som mIljöchef leder AnnSofie företagets 
miljöavdelning, som ser till att man följer 
alla miljölagar, tillstånd och sköter den egen
kontroll som föreskrivits. 

– Ibland kan vi väl upplevas som lite av 
poliser. Men samtidigt är det lätt att få gehör 
för våra synpunkter internt. På Econova tas 
miljöfrågorna på fullaste allvar och det är 
många som är duktiga och innovativa när 
det gäller att hitta lösningar på problem.

– Buller, lukt och damm har vi lärt oss att 
hantera bra. För tillfället arbetar vi mycket 
med att utveckla våra system för att ta hand 
om lakvatten. Det handlar exempelvis om 
biologiska behandlingsmetoder och filter 
som renar vattnet innan det går ut. 

Återvinningsläggningen vid Bravikens 
pappersbruk ligger på ordentligt avstånd 
från bostadsbebyggelse. 

– Men en del av våra anläggningar 
ligger nära bostäder. Det innebär större 
krav att anpassa oss. Till exempel genom 
att undvika att vända komposter under 
sommaren – det ger lukt – och genom att 
dämpa ljudet på bullrande maskiner.

På miljöavdelningen har hon sällskap 
av tre miljöingenjörer och inom företaget 
finns dessutom en bolagsjurist och en 
platschef som arbetar med miljöfrågorna 
på deltid. De har delat upp tillsynen av de 
olika anläggningarna mellan sig.

– Men jag försöker ändå att vara ute på 
alla våra större anläggningar åtminstone 
en gång om året. Det är viktigt att komma 
ut för att ta prover, prata med myndigheter 
och se hur allt fungerar, säger AnnSofie 
Eriksson.

hon stortrIvs med sitt arbete. Men egent
ligen hade hon tänkt bli veterinär. Hon job
bade flera år som veterinärassistent innan 
en accelererande allergi mot olika pälsdjur 
satte stopp för de planerna.

– Jag fick tänka om och tyckte att miljö
ingenjör lät intressant. 

Så det blev utbildning till högskole
ingenjör i kemiteknik, med miljöinrikt
ning, på Campus Norrköping. Hon trivdes 
bra och umgås fortfarande med flera av 
dem hon läste tillsammans med. Examens
arbetet gjorde hon på Econova.

– Det handlade om förädling och miljö
effekter vid framställning av biobränsle, 
berättar AnnSofie Eriksson.  

Det blev inkörsporten till arbetslivet. 
Hon blev erbjuden jobb på den del av Eco
nova som bl.a. arbetar med biobränslen 
(Econova Energy) och fick gradvis arbeta 
alltmer med miljöfrågor. Sedan 2003 är 
hon miljöchef för hela företaget.

– Här vill jag stanna. Det händer hela 
tiden nya saker. Vi ger oss in i nya verksam
heter, utvecklar produkter och metoder. Och 
det känns bra att få arbeta för miljön.  
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En ny typ av biosensor utvecklad vid LiU 
kan bidra till en tidigare diagnos av Alz-
heimers och andra allvarliga neurologiska 
sjukdomar.

Biosensorn som är uppbyggd av en kol-
kedja med speciell struktur, 

en så kallad konjugerad polymer, signalerar 
sjukliga förändringar genom att ändra färg.

Proteinernas funktion i kroppen beror 
på deras tredimensionella struktur. Vid 
sjukdomar som Alzheimers, ALS och Par-
kinsons förekommer felveckade proteiner 
i form av långa trådar, amyloidfibrer, som 

klumpat ihop sig i plack.
Det är när polymeren interagerar 

med en sådan fiber som den skiftar färg.
– Vi upptäckte den här egenskapen 

när vi blandade polymeren PTAA 
med en sjuklig form av insulin. Plöts-
ligt ändrade den färg från gult till 
rött, säger Anna Herland, teknisk 
biolog som nu lägger fram resulta-
ten i sin doktorsavhandling.

Färgförändringen syns med 

blotta ögat men detekteras säkrast med 
spektroskopi.

Metoden har testats på vävnadsprov 
från hjärna, muskel, bukspottkörtel, buk-
fett och njure. I samtliga fall har forskarna 
lyckats få polymeren att färga in plack så 
att de blir synliga i mikroskop.

– Om vi med den här känsliga metoden 
kan hitta spår av felveckade proteiner även i 
t ex ryggmärgsvätska så kan det vara möjligt 
att diagnostisera sjukdomar som Alzhei-
mers i ett tidigt skede, säger Anna Herland.

Ett annat användningsområde är kvali-
tetssäkring i läkemedelsindustrin. Även vid 
tillverkning av insulin och andra protein-
baserade substanser bildas proteinfibrer 
vilket gör dem odugliga som läkemedel.

Biosensorn kommersialiseras nu ge-
nom avknoppningsföretaget Biochromix 
med professor Olle Inganäs som styrelse-
ordförande och fil dr Peter Åsberg som vd.

lInköPIngs UnIversItet 

 

  forskning

notiser

Biosensor hittar skadligt protein

Slut med tumtryckandet på en trång 
knappsats. Slut med pennduttandet på en 
överkänslig touch-screen. Den avancerade 
mobilen blir bra mycket lättare att använda 
när man kan skriva in texten med några 
snabba penndrag.

Mobila apparater innehåller allt större data-
kraft och lagringskapacitet. Mobiltelefoner 
kan användas för att skicka sms, visa film, 
spela musik och erbjuda nätsurfande i full 
skala. Men användbarheten begränsas av 
den ineffektiva kommunikationskanalen 
mellan användaren och elektroniken.

Nu finns en lösning där datorn känner 
igen orden på deras geometriska form. Per 
Ola Kristensson presenterade nyligen den 
nya tekniken i en avhandling i dataveten-
skap vid Linköpings universitet.

Det kallas »shape writing«. De punkter 
man berör med pennan bildar hörnen i en 
figur som är specifik för varje tänkbart ord. 

Det klot av järn och nickel som utgör jordens 
innersta kärna har en annan kristallstruktur 
än geofysikerna tidigare trott. Upptäckten 
av en grupp forskare från bland annat Lin-
köpings universitet får betydelse för simu-
leringar av jordbävningar och förståelsen av 
hur jordens magnetiska poler ändrar läge.

En av författarna till artikeln som nyli-

gen publi-
cerades i den 
vetenskapliga tid-
skriften Science är Igor Ab-
rikosov, professor i teoretisk fysik vid LiU.

– Vår upptäckt kräver en omprövning av 
viktiga modeller inom den geofysiska veten-
skapen, säger Igor Abrikosov.

Jordens	innersta	
inte	som	vi	trott

Här har biosensorn hittat plack av 
amyloidfibrer (gröngula partier) som 
orsakar Alzheimers i en mushjärna.

Nationellt	historiepris	till	LiU-forskare
Annika Sandén 
har fått Vasa-
muséets »Vän-
nernas pris« för sin 
avhandling om väl-
färdsstrategier i det 
tidiga 1600-talets 
Linköping. Hon är 
verksam som fors-
kare vid Institutionen 
för samhällsutveckling och kultur.

Priset på 35 000 kronor delas årligen ut 
till en välförtjänt forskare.

– 1600-talets lokalsamhälle var väldigt 
lokalt, trots att det fanns en stat. Förvaltning 
och rättsskipning sköttes på lokal nivå. Det är 
intressant att se hur tankar kring den »goda« 
staden och den fungerande staden såg ut. 
Trots att det var svår materiell nöd bland 
många människor så var samhället ändå 
ganska integrerat, det förmedlades resurser 
uppifrån och ned, säger Annika Sandén.

Annika Sandén

Genom att jämföra med en inprogramme-
rad ordbok kan datorn registrera det mest 
sannolika ordet, även om det inte är helt kor-
rekt skrivet.

Inlärningstest visar att nybörjare snabbt 
uppnår effektivitet med det nya sättet att 
mata in text. Efter ett accelererat inlärnings-
experiment kunde försökspersonerna felfritt 
skriva av en mening i genomsnitt snabbare 
än 45 ord per minut. 

Ny teknik ger 
snabbare SMS

Slut på tumtryckandet.

Orsaker till långa sjukskrivningar söks 
oftast hos den sjukskrivna individen. Men 
för att en återgång till arbetslivet ska lyck-
as behövs förändringar på alla nivåer.

Det betonar sociologen och arbetslivsfors-
karen Ann-Christine Larsson som nyligen 
disputerat på LiU. Under tre år har hon 
följt en grupp långtidssjukskrivna på de-
ras väg tillbaka till arbetslivet. 

– Vägen tillbaka till arbetslivet går inte 
att förstå om man inte först har förstått 
vägen in i sjukdomen, säger hon.

Oftast handlar det om en lång process 
med upptakt i 1990-talets besparingar inom 
den offentliga sektorn. I den grupp som 
Ann-Christine Larsson har följt var de flesta 
offentliganställda kvinnor: sjuksköterskor, 
undersköterskor, socialarbetare, fritidspeda-
goger och barnskötare. Alla hade erfarenhet 
av ökad stress, krav på ökad flexibilitet och 
minskad trygghet i sina arbeten. 

Med krympta offentliga resurser ökade 
också kraven från skola och dagis på dem 
som föräldrar. Det blev allt svårare att hitta 
en balans mellan de olika delarna av livet.

Ann-Christine Larsson beskriver den 
tilltagande känslan av vanmakt i vad hon 
kallar för vanmaktsprocessen. Till slut 
blev de sjukskrivna, i de flesta fall med 
diagnosen utmattningsdepression.

Gruppen har deltagit i ett projekt där 
en nyckelprincip  var empowerment. Det 
handlar om att ta tillbaka makten över 
sina egna liv, med ökade resurser och 
stärkt självkänsla.

När projektet avslutades var de flesta 
(18 av 28) tillbaka i arbetslivet igen. Men 
ingen arbetade i den omfattning de tidi-
gare gjort på sina gamla arbetsplatser..

– Arbetslivet är så specialiserat idag, det 
går inte att jobba lite lugnare under en tid 
med lägre krav på sig. Det finns ingen av-
bytarbänk, säger Ann-Christine Larsson.

»I arbetslivet finns ingen avbytarbänk«
Kommunchefer har formellt ingen makt att 
fatta viktiga beslut. De har politiker över sig, i 
kommunstyrelser och kommunfullmäktige. 

Ändå har kommuncheferna i praktiken 
stora möjligheter att styra de politiska be-
sluten. LiU-forskaren Örjan Högberg har 
undersökt hur denna styrning kan gå till 
och presenterade nyligen resultaten i en av-
handling i företagsekonomi.

– Beslutsunderlag, exempelvis kon-
sekvensbeskrivningar, kan vinklas så att 
besluten går i en viss riktning, säger Örjan 
Högberg. Hela beslutsgången kan styras av 
de bilder som målas upp i underlaget.

– Vad jag säger är att kommuncheferna 
kan göra detta. Men de kan också låta bli. 
Och jag tror inte att många missbrukar 
denna sin reella maktställning.

Kommuncheferna är nämligen också 
beroende av förtroende hos politikerna. 
Deras makt bryts om politikerna tappar för-
troendet för dem. 

Maktlösa	makthavare

Anna Ledin, nybliven professor vid Tema 
Vatten, har också blivit ny huvudsekrete-
rare i Formas.

Formas står för Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande 
och fördelar 700 miljoner kronor per år. 

Anna Ledin, ny huvudsekreterare se-
dan 1 oktober, började sin forskarbana på 
Tema Vatten vid LiU, där hon disputerade 
1993. År 1996 började hon arbeta på Insti-
tut för Miljö och Resourcer vid Danmarks 
Tekniska Universitet, Köpenhamn. Sedan 
den 1 september är hon tillbaka på Tema 
Vatten, nu som professor.

Anna Ledin ska dela sin tid mellan 
Tema Vatten och Formas. Hennes huvud-
uppgift vid Formas är att bereda och 

föredra ärenden 
inför forskar-
rådet. Hon ska 
också bidra till 
att utveckla 
strategier för 
hur Formas ska fördela sina pengar.  

Anna Ledin är i grunden kemist och 
som forskare studerar hon kemikali-
ers väg från hushållen ut i miljön. I ett 
aktuellt projekt samarbetar hon med 
livsmedelsproducenter och -distributörer, 
LRF, Naturskyddsföreningen och flera 
kommuner om att spåra och begränsa ut-
släppen av kemikalier. I ett annat projekt 
ska hon tillsammans med ett par dokto-
rander studera just vad aktiva substanser i 
läkemedel har för effekter i miljön. 

Ledin	huvudsekreterare	i	Formas
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Fiffiga fordon som funkar 

Konstruera	ett	lätt	fordon	som	kan	drivas	med	miljövänliga	energikällor,	
byggas	om	för	olika	ändamål	och	är	billigt	i	drift.	Uppdraget	gick	till	en	
grupp	M-teknologer,	som	tog	fram	både	en	två-	och	en	fyrhjulig	version.

Det är ingen slump att Petter Krus låter 
sina studenter jobba med motorcyklar. Han 
är själv en mc-fantast som i unga dar for 
omkring på vägar och motocrossbanor i 
Östergötland.

Nu är han professor i maskinkonstruk-
tion med intresse för design och innovativa 
lösningar. Sedan fyra år tillbaka utmanar 
han varje vinter sina sistaårskursare på M-
programmet med uppgiften att konstruera 
och bygga fordon med nya spännande egen-
skaper.

Varje kull har genomfört ett unikt 
projekt – elmotorcyklar och elhybrider där 
miljö- och säkerhetstänkande har varit 
prioriterat. I 2007 års upplaga tillkom en ny 
komponent: fattiga länders behov.

– Vi fick en förfrågan från företaget 

Skyllermarks Pressar, som bland annat ar-
betar med småskalig vindkraftproduktion. 
För ett projekt i Latinamerika sökte de ett 
lätt fordon som kunde byggas om för olika 
ändamål och drivas med olika miljövänliga 
energikällor, berättar Petter Krus.

Företagets vd Stefan Skyllermark fick upp 
ögonen för Peru och Chile tack vare anställda 
med rötter i de bägge länderna. Nu planerar 
han ett treårigt vindkraftprojekt i Peru.

– Inriktningen för vårt vindkraftarbete 
är att enskilda människor själva ska kunna 
producera billig elkraft, och att länder som 
har störst nytta av detta är de där elkraften 
inte är tillräckligt utbyggd. Det är också 
platser där det behövs fordon som är billiga i 
drift, säger Stefan Skyllermark.

– Kombinationen av självproducerad 

billig elkraft och 
fordon som kan dri-
vas på den elkraften 
är verkligen värd att 
göra tillgänglig för så 
många som möjligt 
på planeten.

för Petter krUs och 
hans 16 studenter var 
det en lockande uppgift. 
Vid jultid 2006 satte de 
igång, med industridokto-
randen Henric Andersson 
från Saab som projekt-
ledare.

Så här såg kravspecifika-
tionen ut:

• Eldrift med lithiumjon-
batterier (avsedda att laddas 
med lokalt producerad vind-
kraft).

• Portabelt, etanoldrivet 
kraftaggregat vid längre resor.

• Modulkonstruktion med få och 
återvinningsbara komponenter.

• Miljötänkande även vid tillverkningen.
Vintern ägnades åt förstudier och vid 

påsk startades själva konstruktionsarbetet. 
Redan i början på juni var allt klart. Testkör-
ningen med en tvåhjulig och en fyrhjulig 
version blev en succé. Med sina små elmoto-
rer placerade i hjulnaven kom tvåhjulingen 
upp i 57 km/tim. Batterierna – i prototypen 
vanliga blyackumulatorer – höll över förvän-
tan och kravet på 60 kilometers räckvidd 
klarades med bred marginal.

UtbIlDnIng 

 

  maskinteknik

m-teknologer fick utmaning – och klarade den

Fordonskonstruktörerna samlade, med professor Petter Krus näst längst till vänster.

I början av sommaren var det dags för 
demonstrationskörning på Sviestads mo-
torbana i Linköping. Fordonet som fått 
namnet Modulith och ett av Skyllermarks 
portabla vindkraftverk visades upp för 
pressen och en delegation från Peru.

– Vårt kluster bjöd på provkörning med 
den första körbara seriella hybriden på den 
här sidan Atlanten. Vi visade också vilket 
obetydligt vindkraftverk som behövs för att 
ladda fordonen för en dags körning, säger 
Stefan Skyllermark.

Inte minst nöjda var de 16 konstruktö-
rerna.

– Ett jätteroligt projekt. Modulith är lätt-
körd och pigg och går bra även i terräng. 
Vi har också provat att åka fyra personer, 
vilket gick utan problem, säger Lars Pet-
tersson Arman (som under hösten gör sitt 
exjobb på plats i Peru – läs mer om det i 
artikel på nästa uppslag).

Andreas Andersson tycker att projektet 
var en bra tillämpning av det man lärt sig 
under utbildningen.

– Kul att bygga något som verkligen 
fungerar. Affärsidén är en extra krydda: 
chansen att Modulith verkligen kommer 
till användning.

Den chansen har nu ökat. 2008 års 
studentprojekt kommer att handla om en 
vidareutveckling och anpassning för pro-
duktion.

– Tanken är att tillverka det i tio exemp-
lar som ska levereras till Peru. Det hänger 
bara på att vi kan lösa finansieringen, sä-
ger Petter Krus.  

Testkörning av två eldrivna fordon, som byggts av 
M-teknologer. Topphastigheten ligger på knappt 60 kilometer i 

timmen, men fordonen är lättkörda, accelererar snabbt och går även bra i terräng.
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»Det gäller att hitta lokala lösningar«

Två	LiU-studenter	är	just	nu	i	Peru	för	att	undersöka	förutsättningarna	för	
en	satsning	på	vindkraft	och	olika	biobränslen.	Det	finns	en	direkt	koppling	
till	de	fordon	som	tagits	fram	av	M-teknologer.	

För Lars Pettersson Arman blev Modulith-
projektet (se artikel på föregående uppslag) 
början till en längre kontakt med Skyller-
marks Pressar och ett exjobb i Peru för att 
undersöka vindkraftens förutsättningar.

 – Vissa chanser får man bara en gång 
i livet och det här är definitivt en av dem, 
säger Lars.

Skyllermarks har sedan tidigare knutit 
kontakter i Peru för att undersöka intresset 

för energiproduktion med hjälp av vindkraft, 
biodiesel och biogas. Men de behöver veta 
mer om de lokala förutsättningarna och vad 
en övergång i större skala till vindkraft skul-
le innebära för det peruanska samhället.

Bägge dessa infallsvinklar gör att före-
taget även är intresserade av Ajla Hamzics 
kunskaper. Hon är Lars sambo och LiU-  
student med studier i historia, socialantro-
pologi och statsvetenskap. 

– Vad händer när vindkraft introduceras 
och hur ska den paketeras för den peruanska 
marknaden är några frågor som jag kommer 
att undersöka närmare, berättar Ajla.

väl I lIma fick Lars och Ajla en flygande 
start med en veckas intensivt välkomst-
program tillsammans med Stefan Skyller-
mark och Marcelo Duran från Skyllermarks 
Pressar i Sverige. Jordbävningen i Peru 

UtbIlDnIng 
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vindkraft och biobränslen synas av ex-jobbare i peru

Lars Pettersson Arman och Ajla Hamzics.

inträffade andra dagen. Den stora för-
störelsen skedde vid kusten trettio mil 
söderut, men skräck och oro spreds 
även i Lima. Elavbrott mörklade stora 
delar av stan.

– Då hade det varit bra med små 
vindkraftverk på taken som kunnat ta 
över elproduktionen, funderar Lars. 
Han är tacksam att han satt i en bil 
när jordbävningen skedde och inte på 
sjätte våningen i lägenheten där de bor. 

För Ajla har gymnasiespanskan 
visat sig vara en tillgång. För Lars är 
det ett helt nytt språk, men han räknar 
med att universitetets intensivkurs och 
vardagen med den peruanska familj de 
bor hos ska få spanskan att flyta bättre.

Deras fasta punkt i Lima är Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Sydamerikas äldsta universitet med 
anor från mitten av 1500-talet. 

en av lars första UPPgIfter är att 
undersöka de meteorologiska förut-
sättningarna i Peru för vindkraft. 
Han hoppas att Perus motsvarighet 
till SMHI kan bistå med vindkartor 
som visar hur vindarna blåser och hur 
starka de är. Han ska också titta på ma-
terial för och möjligheter att producera 
vindkraftverkens torn lokalt så att de 
håller för jordbävningar, kastvindar 
och andra påfrestningar som är speci-
fika för Peru.

Men Lars förstudie kommer fram-
förallt att handla om vad som händer 
när det inte blåser och vilka förutsätt-
ningarna är för att driva reservaggregat 
med biodiesel eller biogas. Hans pers-
pektiv är genomgående gräsrötternas 
och det lokala samhällets.

– Det gäller att hitta lokala lös-
ningar, som folk vill använda sig av 
och som inte kräver experter utifrån 
för vare sig drift eller underhåll, förkla-
rar Lars. 

– Det gäller också att ta hänsyn till 
miljöeffekter, verkningsgrad och kost-

naden för att konvertera den maskin-
park som redan finns till nya bränslen. 

Vindkraft, biodiesel och biogas är 
var för sig väl beprövade tekniker. Små 
biogasanläggningar används flitigt på 
landsbygden världen över och biodiesel 
på olika slags råvaror prövas av flera 
bilmärken. 

– Det har gjorts en hel del studier 
på de olika energikällorna, men i det 
här projektet är det hela systemet med 
lokalt producerad biodiesel och biogas 
som komplement till vindkraft som är 
intressant, konstaterar Lars. 

lars UnDersöker nu vilka grödor som 
lämpar sig bäst för framställning av 
biodiesel i Peru. Jordnötter, solrosor 
och avocadokärnor är några möjlighe-
ter, förutsatt att marknadsvärdet inte 
gör det mer lönsamt att sälja direkt 
efter skörd. 

Biogas framställs däremot på växt-
material och spillning som inte har 
något värde i sig, men verkningsgra-
den är dålig och det blir mer koldioxid 
för varje varv i kretsloppet. Dessutom 
måste biogasen i regel renas i en så 
kallad scrubber för att öka förbrän-
ningen.

– Frågan är om det går att bygga 
en motor som går direkt på biogas så 
man slipper hantera en stor scrubber-
anläggning.

Biodiesel och biogas kan också 
användas som reservkraft för elfordon 
som det som Modulith-projektet tog 
fram. De som jobbar vidare med pro-
jektet kan räkna med rapporter från 
Lars.

– Vi hamnade ganska rätt. I Limas 
täta trafik och på de dåliga gator som 
finns både där och i byn på landet 
vi besökt så är det helt okej med en 
maxhastighet på 60 kilometer i tim-
men. Samtidigt är det bra att kunna 
accelerera så snabbt som man kan med 
Modulith. 

»Vissa chanser får man bara en gång i livet 
och det här är definitivt en av dem.«

Lima från ovan. 

Sydamerikas äldsta universitet är den fasta punkten för LiU-studenterna.

På besök i Huaral norr om Lima. 

Lars Pettersson Arman var med och byggde Modulith-fordonen (se föregående uppslag). Nu får projektet en fortsättning i Peru. Bild från gatan där han och sambon Ajla Hamzics bor.
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LiU höjer ribban i miljöarbetet
De	första	solcellerna	är	på	plats	på	A-husets	tak,	det	första	stora	elspar-
programmet	börjar	rulla	i	B-huset.	Med	kravkaffe	i	allt	fler	automater	
och	kravmat	i	restauranger	och	kaféer	tar	nu	Linköpings	universitet	de	
första	stora	stegen	från	ord	till	handling	i	sin	miljö-	och	klimatpolicy.

Höstsolen är behagligt sval när vi äntrar taket 
till A-huset, Campus Valla, där 460 kvadrat-
meter solceller nu är på plats, i perfekt vinkel 
mot söder. Den energi de fångar från solen 
löper som likström genom gröna kablar ner 
till elrummen i A-huset, omvandlas där till 
växelström och skickas ut på husets elnät.

Som mest kan de ge 51 200 kilowattim-
mar på ett år. Det är ett litet bidrag till den 
stora elförbrukningen i A-huset, som ligger 
på 5 miljoner kilowattimmar.

– Men det pedagogiska syftet är minst lika 
viktigt, säger Joakim Tedensjö på Ramböll 
Sverige AB, elkonsult och el-byggledare av 
solcellsinstallationen på A-huset. Vi vill sprida 
kunskap om och öka intresset för den här tek-
niken, inte minst bland studenterna i huset. 
Och visa ett bra exempel på hur en ny energi-
källa kan integreras i befintlig bebyggelse.

InstallatIonen är Den första och ännu 
så länge den största i sitt slag på en univer-
sitetsbyggnad i Sverige. På Akademiska hus 
fick Per-Åke Peterson idén hösten 2005 när 
staten utlyste förmånliga bidrag till just så-
dana här satsningar.

– A-huset skulle ändå byggas om och 
renoveras, berättar han. Vi såg möjligheten 
att hänga på ett projekt av det här slaget. 
Lanterninerna som släpper in ljus på taket 
i A-huset visade sig ha perfekt lutning mot 
söder för solceller.

Fortfarande är det dock dyrt att satsa på 
solceller. Utan det stagliga bidraget på 70 
procent av kostnaden hade det inte blivit ak-
tuellt, erkänner Per-Åke Peterson, Och även 
med det bidraget kostar elen från solen 1,60 
kronor per kilowattimme vilket är betydligt 
dyrare än konventionellt framställd el. Men 
avskrivningstiden är lång, 20 år, och mycket 
kan hända med elpriset.

För att öka den pedagogiska effekten ska 
14 storbildskärmar i A-huset grafiskt visa den 
aktuella elförbrukningen och solcellernas 
bidrag till elproduktionen i varje ögonblick.

samtIDIgt rUllar ett stort program igång 
för att minska elförbrukningen med 25 pro-
cent under nästa år i grannhuset, B-huset. 
Här var upprinnelsen ett examensarbete i 
ämnet Energisystem, sommaren 2006, som 
visade att B-husets el-förbrukning skulle 
kunna halveras utan alltför stora uppoff-
ringar. Det handlar huvudsakligen om att 
stänga av ventilation, belysning och datorer 
när de inte används.

Tekniska installationer som närvarogivare 
och dragskåpsdörrar som stänger automa-
tiskt kan ge en hel del, liksom mer energi-
snåla motorer i ventilationssystemen. Men 
störst effekt har människors beteende, säger 
Magnus Öhrman på Akademiska hus, som 
sitter med i styrgruppen för sparprogrammet.

– På installationssidan är mycket gjort. 
Där vi kan hämta hem mest är i att männis-
kor blir mer medvetna. 

Det kan ske bl.a. genom att bärbara el-
mätare delas ut så att medarbetare själva kan 
se hur stor effekt som sparas om de vänjer 
sig vid at stänga av datorer och släcka ljus i 
rum som inte används. 

En annan idé är att sätta hela hus i vilo-
läge sommartid. Det kräver en styrning av 
schemaläggning av sommarkurser så att de 
kan koncentreras till ett eller par hus, med-
an de andra stängs. Då kan ventilationen gå 
på sparlåga, vilket skulle spara mycket el.

– Vi gjorde en enkät bland studenterna, 
och de tyckte att det här är en självklar 
åtgärd, som vi kunde har gjort för länge se-
dan, konstaterar Magnus Öhrman.

Elbebesparingen i B-huset är bara ett av 

flera tuffa miljömål som LiU har satt upp 
i år. Andra åtaganden är att öka andelen 
anställda som dricker Krav-kaffe med 15 
procentemheter, från 42 till 57 procent, 
att ta fram en åtgärdsplan för att minska 
pappersanvändningen, och kriterier för att 
miljödiplomera studentsektionerna, liksom 
inrättandet av ett miljöpris.

UnIversItetets lokalservIce, dvs. städ-
ningen, är sedan flera år miljöcertifierad. 
Och nu hänger också restaurangerna på och 
utvidgar sitt utbud av Krav- och rättvisemärk-
ta maträtter och drycker. Kafé Java, i B-huset, 
var först ut med att kalla sig ett Krav-kafé.

IFM, Institutionen för fysik, kemi och 
biologi, har också varit tidigt ute med att 
systematiskt arbeta in miljöfrågor och miljö-
tänkande i sin vardag. Ett exempel är den 
policy som säger att alla skrivare och kopia-
torer ska vara inställda för dubbelsidig ut-
skrift och kopiering. En enstaka åtgärd som 
i ett slag minskade institutionens pappers-
förbrukning med drygt 20 procent.

Och för universitetets centrale miljösam-
ordnare, Anders Carlsson, är det bråda tider. 
Om han tidigare känt sig som en ropande 
röst i öknen, när han försökt få styrsel på 
miljöledningssystem och administrativa 
strukturer, så har han nu fullt upp med att 
hänga med i alla svängar. Nu finns intresset 
och nu kommer initiativen från alla håll, 
berättar han.

– Miljö och klimat har hamnat i centrum 
för medias intresse och har blivit en vardags-
fråga för väldigt många. Det är förstås 
jätteroligt – nu gäller det bara att se till så 
att medvetenheten om alla hot inte leder till 
handlingsförlamning utan att vi visar på alla 
de möjligheter och utmaningar som leder 
oss mot en hållbar värld. g
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Det är bråda tider för LiU:s centrale miljö-
samordnare Anders Carlsson.
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A-huset på Campus 
Valla har fått sol-

celler på taket.

lInköPIngs UnIversItet 
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  namn & nytt

alumni

Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Gunilla Bergstrand
013 - 28 40 38
gunilla.bergstrand@liu.se
Externa relationer, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

Gunilla Nordström
till nytt toppjobb

Tillbaka i korridoren
efter mer än 30 år

Stämningen är på topp när tretton korri-
dorskompisar från tidigt 70-tal träffas i 
Linköping en lördag i september. 

Många år har gått sedan de bodde till-
sammans i ett par grannkorridorer på 
Alsättersgatan 7 i Ryd. De var en brokig 
blandning människor som kom från olika 
håll och pluggade på olika utbildningar. 
Några läste ekonomi, andra var teknologer, 
blivande lärare och läkare m.m.

Det blev några intensiva år med mycket 
fester och annat skoj innan de gick skilda 
vägar. Ett fåtal av dem ses då och då, men 
för flertalet har det varit sparsamt med 
kontakterna genom åren.

Och de har följt olika spår genom livet. 
Torvald Bohlin har varit vd för Aftonbladet 
och vice vd på Telia och är numera styrelse-
proffs. Gunilla Jarkman Björn lämnar i 
oktober ett mångårigt chefskap för barn- 
och ungdomspsykiatrin på Universitetssjuk-
huset i Linköping och återgår i klinisk 
tjänst. Beteendevetaren och förskolläraren 
Irene Norling (Andersson) har blivit mental 
coach. Andra jobbar som affärskonsulter, 
lärare, civilingenjörer och mycket annat. 

mInnena tränger sIg På när de gör ett 
kort besök där allt började. I ett av köken 
på Alsättersgatan flödar historierna. Till 
exempel om när polisen en söndagsmor-
gon bankade på dörren och sa att det varit 
bråk utanför – och sedan visade det sig att 

en av killarna hade en hembränningsapparat 
på rummet. Det gav rubriker i lokalpressen: 
»Det jäser i Ryd«. 

Eller om killen som blev biten av en piraya 
när akvariet skulle rengöras en fredagskväll.

– Han blev allvarligt skakad och ville 
genast till akuten. Men han överlevde – däre-
mot inte pirayan, minns Bengt Jonsson.

Jan-Olov Thorsten berättar om sitt experi-
ment med »kycklingfabrik« (inte särskilt lyck-
at!) och när han fick motorhaveri med sin folka 
och tog in hela motorn i köket och mekade. 

– Och kommer ni ihåg fönstertittaren som 
vi hjälpte polisen att få fast, inflikar någon.

torvalD bohlIn vIsar var han hade sitt 
skåp i köket. Och han minns tydligt hur mat-
sedeln brukade se ut.

– Jag varvade mellan bacon och ägg, ost-
kaka, blodpudding och fiskpinnar med mos.

– Och vi gjorde ugnsstekt falukorv i ugn 
ganska ofta, säger Glenn Östh.

Det här var långt före nudlarnas tid. Inte 
heller pasta var särskilt vanligt.

– Men jag brukade koka spagetti och äta 
med lite tomater till, berättar Lena Hartman 
(Nilsson).

Det är Bengt Jonsson som dragit ihop 
gänget med hjälp av listor från alumniverk-
samheten vid Linköpings universitet.

Under eftermiddagen har de hunnit med 
lite lättare förtäring på ett av stadens hotell 
och dessutom blivit guidade på universitets-
området av några studenter. Och efter 
nedslaget på Alsättersgatan väntar besök på 
Herrgårn och sedan middag på stan.

– Då drar vi alla historier som inte tål att 
visas upp i pressen …

trots att över 30 år har gått sedan de bodde 
i studentkorridorerna i Ryd, så finns ännu 
spår efter dem.

– Har du sett, här står fortfarande T Boh-
lin på dörren, visar Torvald Bohlin.

Genom åren har det ursprungliga nam-
net blivit kvar och nya rumsinnehavare har 
bara tejpat papperslappar över.

Torvald och hans hustru Yvonne (jodå, de 
träffades här) var faktiskt tillbaka en gång i 
slutet av 80-talet.

– Och då hängde fortfarande mitt gamla 
tygstycke i samlingsrummet, berättar Yvon-
ne Bohlin.

lennart falklöfHär hade Torvald Bohlin sitt matförråd.

Gänget samlat på nytt.

• Övre raden från vänster: Håkan Östh, Ulf Hesselgren, Bengt Jonsson, 
Torkel Dahlén, Håkan Bodsten, Jan-Olof Thorsten och Carl-Ulrik Bergmark.

• Nedre raden från vänster: Torvald Bohlin, Ann-Sofie Rydén, Lena Hartman 
(Nilsson), Gunilla Jarkman Björn, Irene Norling (Andersson) och Yvonne Bohlin.

LiU-alumnen Gunilla Nordström har tagit 
klivet från ett toppjobb på Sony Ericsson 
till ett annat på Electrolux.

Sedan augusti är hon Asien-chef för 
Electrolux Vitvaror med placering i 
Singapore. Hennes uppdrag är alltså att 
utveckla företagets tillverkning och för-
säljning av kylskåp, spisar, ugnar, disk-
maskiner och annat i denna expansiva 
del av världen. I regionen har Electrolux 
mer än 4000 anställda. Gunilla Nord-
ström kommer även att ingå i Electrolux 
koncernledning.

Hon kom-
mer närmast 
från uppdra-
get som Sony 
Ericssons 
Kina-chef och 
rankades ifjol 
av tidningen 
Veckans af-
färer som det svenska näringslivets mäk-
tigaste affärskvinna.  

Grunden las i Linköping under 80-
 talet när hon läste till civilingenjör i in-
dustriell ekonomi.

SEB har fått en ny chefsekonom. Robert 
Bergqvist heter han, är uppvuxen utanför 
Norrköping och har en civilekonom-
examen från Lnköpings universitet.

Han är dock långt ifrån någon nykom-
ling på banken, där han arbetat de senas-
te tio åren, närmast som chef för ränte-, 
valuta- och kreditmarknadsanalys. Och 
även om han delvis funnits i skuggan 
av förre chefsekonomen Klas Eklund, 
så har även Robert Bergqvist varit en 
eftersökt person när media velat ha kloka 
kommentarer om vartåt ekonomin bar-
kar. Nu kommer vi sannolikt få se hans 
ansikte i rutan ännu mer.

Tidigare 
har han ar-
betat på 
Riksbanken 
i tio år, dit 
han sökte 
sig efter 
studierna vid 
Linköpings 
universitet.

Auktioner 
är ett av hans 
fritidsintressen. Han tycker också om att 
vara ute i skog och mark. Dessutom lär 
han vara en hejare på att baka.

Robert Bergqvist ny chefsekonom
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Hittade kärleken på LiU

malIn jansson har fått jobb på konsult-
företaget Alcimed i Paris. Hon har bl.a. läst 
till civilingenjör i teknisk biologi.

sanDra johansson läste personal- och 
arbetsvetenskap 1999-2003 och är nu tjänste-
ansvarig på Coor Service Management.

sven johnsson läste civilingenjörs-
programmet Elektronikdesign 2002-2007 
och är nu Hardware Developer på Lund IP 
Products AB.

barbara komnIk arbetar som social-
sekreterare med förebyggande arbete i sko-
lan i Lund. Hon har en förskollärarexamen 
från 1978.

jenny krIstIansson är sedan februari i 
år trafikingenjör på Linköpings kommun. 
Hon är civilingenjör i kommunikations- och 
transportsystem med examen 2006.

lovIsa lIllIehöök, gift de Schaetzen, 
arbetar sedan i våras inom DG Research 
på EU-kommissionen i Bryssel med forsk-
ningsprojekt inom uthålliga väg-, järnvägs- 
och vattentransporter. Hon är civilingenjör i 
industriell ekonomi med examen 2000.

ann lInDerholm är tecnical writer på 
OMX AB (Stockholmsbörsen).  Hon tog en 
fil kand i matematik och kemi 1973 och en 
ämneslärarexamen 1976.

Peter lInDqvIst är Senior Vice President 
& CIO på Cardo AB i Malmö. Han läste 
ADB-linjen med examen 1993.

Urban lUnDmark har fått ta emot Norr-
landsförbundets årliga hedersbelöning 
Norrlandsbjörnen. Han läste till civilingen-
jör i industriell ekonomi 1980-84 och bor 
numera i Skellefteå där han driver Data 
Ductus Nord.

jenny lUnDström är idag personaladmi-
nistratör på Scania. Hon läste personal- och 
arbetsvetenskap med examen 2004. 

mathIas lövefors är trainee på IKEA. 
Han läste ekonomprogrammet 2002-2006.

gUnIlla e magnUsson har blivit admi-
nistrativ chef vid Institutionen för samhälls- 
och välfärdsstudier vid LiU. Hon kommer 
närmast från jobb som FoU-chef inom 
Stockholms stad. Hon har en fil kand i pe-
dagogik och en högskolexamen i strategiskt 
arbete från LiU.

marIa masUch är sedan juni i år projekt-
ledare för SAP Supply Change Management 
på Connecta AB i Stockholm. Hon har läst 
Internationella ekonomprogrammet med 
examen 1998.

lars nIlsson är chefredaktör på tidning-
en Ny Teknik. Han läste till civilingenjör i 
maskinteknik i Linköping i slutet av 70-talet 
och har varit på Ny teknik sedan 1985.

frIDa renberg arbetar som verksam-
hetsledare för Kulturhuset i Örebro. Hon 
läste Kultur, samhälle och mediegestaltning 
mellan 2000-04.

emma rIngDahl är sedan augusti webb-
utvecklare/webbadministratör på Southwark 
News i London. Hon läste Kultur, samhälle 
och mediegestaltning med examen 2005. 

anDers rUne (bil-
den) är chefekonom 
på Teknikföretagen 
och vd för Teknik-
företagens Förlag. 
Han är civilingenjör 
och tekn lic i industri-
ell ekonomi.

ceDerIc schUster 
jobbar som ingenjör på Siemens i Toulouse. 
Han var utbytesstudent på Maskinteknik 
2006-2007.

jessIca svensson arbetar som projekt-
ledare för Urix, f.d. Ungdomsriksdagen. 
Hon läste Kultur, samhälle och mediege-
staltning 2000-04.

klas sjöberg är projektledare på Mem-
non Network Applications AB. Han har en 

nIls hIllerbranD jobbar sedaan sep-
tember som kundrådgivare på Danske Bank 
A/S i Linköping. Han har en ekonomie ma-
gisterexamen från 2005. 

kIna holm 
(bilden) är projekt-
ledare för Satellit 
Aktivitetspartner. 
Hon läste Kultur, 
samhälle och 
mediegestaltning 
2001-05 och var 
under flera år en av 
eldsjälarna bakom 
filmfestivalen Flimmer i Norrköping (som 
vi berättade om i LiU magasin nr 4/06).

Temadoktorn Sofia 
Seifarth är ny forsk-
ningschef på Arbetets 
museum i Norrkö-
ping.

Så sent som i våras 
disputerade hon på 
en doktorsavhandling 

med fokus på två klassiska brevlådeprogram 
i radion – »Vart ska jag vända mig« och 

»Människor emellan«. Efter disputationen 
har hon arbetat som lärare vid Institutionen 
för studier av samhällsutveckling och kultur 
(ISAK) vid Linköpings universitet samtidigt 
som hon varit organisatör vid det nationella 
kulturforskningscentrumet ACSIS med bas 
vid LiU Norrköping.

I rollen som forskningschef på Arbetets 
museum kommer hon bland annat ansvara 
för museets minnessamlingar och doku-
mentationer av människors yrkesliv.

alumner

Sofia Seifarth till Arbetets museum

Pär larsson och lInDa josefsson fann 
varandra när de arbetade på Ryds Herr-
gård under studietiden i Linköping.  
Han läste till civilingenjör i teknisk fysik 
(examen 2004) och hon till grundskol-
lärare med inriktning mot matematik och 
naturorientering (examen 2002). Numera 
är de gifta, heter Bohrarper i efternamn, 
bor i Göteborg och arbetar som mjukvaru-
utvecklare på Caran Eis respektive lärare 

på Göteborgs högre samskola. 
charlotta stenIng och thomas blom-

kvIst träffades också under studietiden på 
LiU, där de båda läste PA-programmet och 
tog examen 2005. Charlotta arbetar idag 
som biståndshandläggare inom äldre- och 
handikappomsorgen i Gnosjö kommun 
medan fästmannen Thomas är personal-
handläggare inom barn- och ungdoms-
förvaltningen i samma kommun.

Se hit alla ni som bor i Stockholms län 
och tagit examen 1985-2000!

Alumniträff

Alumnitäffen arrangeras av:

22 november i Stockholm
Nybrokajen 11

Den 22 november arrangerar LiU för 
första gången en alumniträff med 

Fjärde storstadsregionen. 
Vi välkomnar alla alumner som tagit 
examen 1985-2000 vid LiU, och som 
idag bor i Stockholms län. Kom och 

mingla med dina gamla kursare! 

Håll utkik efter inbjudan som kommer med posten eller 

se LiU Alumnis webbsida www.liu.se/alumni/ 
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jane ahlIn jobbar som ergonom på Astra 
Zeneca AB i Södertälje. Hon har en magis-
terexamen i ergonomi från 2003.

Dan alexanDersson är produktionstek-
niker på Sonoform AB i Tranås. Han läste 
till civilingenjör i maskinteknik 2001-2007.

lars anDersson är CAD-ingenjör på 
Holmen Paper AB i Norrköping. Han har 
läst YTH Industriell elektronik med examen 
2002.

elIn arnell jobbar som rekryterings-
ansvarig på Telenor Express i Stockholm. 
Hon läste Personal- och arbetsvetenskapliga 
programmet, med examen 2006.

erIk bengtsson är lagerchef på ROL 
International AB i Jönköping. Han tog civil-
ingenjörsexamen i kommunikations- och 
transportssystem 2005.

martIna berganDer jobbar med Supply 
Chain för Genzyme Corp i Boston, USA.
Hon har en civilingenjörsexamen i industri-
ell ekonomi från 2003. 

carIn bergenDorff är produktionsledare 
på Atlas Copco i Örebro. Hon är civilingenjör 
i industriell ekonomi med examen 2005.

emIl berggren är sedan september 2007 
projektledare på Tekniska Verken i Linkö-
ping. Han är högskoleingenjör i maskintek-
nik, med examen 2004.

martIn bergstranD är IT Project Ma-
nager på Scania i Södertälje. Han läste 
civilingenjörsprogrammet i medieteknik 
2000-2007 och har dessutom en ekonomie 
magisterexamen från 2007. 

jonas bergvall är Chief Architect på 
Ibitec AB. Han har läst Datavenskap med 
magisterexamen 2001.

kenneth blake är vice vd på Strandklini-
ken – Plastikkirugi i Stockholm. Han har en 
civilingenjörsexamen i datateknik från 1982, 
som han senare byggt på med management-
utbildningar vid Stockholms universitet.

UlrIka borgström jobbar som 
projektledare för IT-projekt på Svenska 
Lantmännen i Norrköping. Hon läste An-
vändarinriktad systemutveckling 2002-06. 

björn brIan är doktorand på Chalmers 
tekniska högskola. Han har läst Teknisk Bio-
logi med examen 2007.

marIa brolInson arbetar som lärare på 

Bäckedals folkhögskola i Sveg. Hon har en 
miljövetarexamen från 2004 och en folk-
högskollärarexamen från 2005.

tobIas brUDIn jobbar  som marknads-
stöd på Noss AB i Norrköping. Han gick ut 
internationella ekonomprogrammet 2004.

sarah bäckström är sedan augusti i år 
kurator på Universitetssjukhuset i Linkö-
ping. Hon har läst Socionomprogrammet 
med examen i juni 2007.

lIsa carlefreD arbetar som projekt-
ledare för Satellit Aktivitetspartner. Hon 
läste Kultur, samhälle och mediegestaltning 
2000-04.

jan carlson blev vd för Autoliv i våras. 
Han har en civilingenjörsexamen i teknisk 
fysik och elektroteknik från 1987.

rUtger carlsson jobbar sedan sep-
tember i år som Senior Hardware Design 
Engineer på Mitronics AB. Han har en 
högskoleingenjörsexamen i elektroteknik 
från 1996.

hans cramér är Product Maker på Nokia 
i Köpenhamn. Han läste Industriell eko-
nomi 2001-2007.

karIn elovsson jobbar som utvecklings-
ingenjör på Attana i Stockholm. Hon läste till 
civilingenjör i teknisk biologi med start 2001.

anna erIksson är planerare/utvecklare 
på Nacka kommun. Hon har en pol mag-
examen från 2004.

björn erIksson är systemutvecklare på 
Scania IT AB i Södertälje. Han läste system-

vetenskapliga linjen med examen 1987.
anDers fornanDer är vd för Profidata 

Lab AG i Zürich, Schweiz. Han har en civil-
ingenjörsexamen i datateknik från 1984. 

jennI gInström är Relationship manager 
för institutionella kunder på Danske Banks 
huvudkontor i Stockholm. Hon har en affärs-
juridisk magisterexamen från 2003.

sofIa grebIUs arbetar som projektledare 
för Delling Expo. Hon läste Kultur, sam-
hälle och mediegestaltning 2000-04.

georges gwes manyama är projektledare 
och logistikutvecklare på Volvo Logistics i 
Göteborg. Han är civilingenjör i kommunika-
tions- och transportsystem (examen 2004).

terese göransson är Supply Chain Ma-
nager på Danaher Motion. Hon är civilin-
genjör i maskinteknik med examen 2006.

helene hammarberg arbetar som HR 
Advisor vid den amerikanska IT- och tele-
komkorcernen Verizon Business kontor i 
Stockholm. Hon läste Personal- och arbets-
vetenskapliga programmet, med examen 
2006.

civilingenjörsexamen i industriell ekonomi 
från 2003.

 karIn sPetz är jurist på Fortifikations-
verket i Eskilstuna. Hon läste Affärsjuri-
diska programmet med examen 2004.

anDré svensson är webbutvecklare på 
Stadium. Han är civilingenjör i medieteknik.

IDa svensson är kvalitetstekniker på Pa-
per Pak i Aneby. Hon har en civilingenjörs-
examen i teknisk biologi från 2006.

john a tzanos har rekryterats som ad-
ministratör i fält för Läkare utan gränser. 
Han har en pol mag-examen i med inrikt-
ning mot statsvetenskap.

oscar wahlqUIst arbetar på Telia So-
nera och är ansvarig för att olika tjänster 
på Telia Surfport fungerar och utvecklas. 
Han har en fil kand i systemvetenskap från 
2006.

freDrIk wIgh jobbar sedan i juni som 
R&D Engineer på Danfoss Compressors 
GmbH i Flensburg. Han läste Teknisk fysik 
och elektroteknik 2001-2007.

PontUs vIkIng jobbar som systemut-
vecklare på Netadmin System Sverige AB i 
Linköping. Han har läst datavetenskap med 
start 2000. 

Tipsa oss!
Vi vill gärna veta vad tidigare studenter vid 
Linköpings universitet har för sig idag. Kon-
takta redaktionen, lennart.falklof@liu.se.
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Vad har skärgårdsliv, citypuls och 
kulturkvarter gemensamt?

PS.  Är du intresserad av att flytta till 4:e storstadsregionen? Då kan du hitta information om boende på respek-
tive kommuns hemsida. Du hittar alla länkar på www.fjarde.se. Aktuella projekt presenteras dessutom på de 
olika bostadsbolagens hemsidor och hos de lokala mäklarna. Kontakta oss gärna om du har frågor!

slår dig ner, så har du aldrig långt 

till arbetet. Här finns bra kommuni-

kationer och du tar dig lätt dit du 

vill. Exempelvis pendeltåget mellan 

Norrköping och Linköping som går 

ofta och snabbt.

Fjärde Storstadsregionen är en av 

Sveriges ledande tillväxtregioner. 

Vi blir ständigt fler invånare och vi 

lockar nya och redan etablerade 

företag. Flera är ledande inom sina 

branscher, vilket skapar en attraktiv 

arbetsmarknad. Funderar du på att 

flytta hit? Läs mer på www.fjarde.

se. Där finns information och län-

kar du kan ha nytta av.

I Fjärde Storstadsregionen bor man 

bra. Här kan du välja mellan pulse-

rande storstad eller lugnet på lan-

det. Njuta av sjöutsikt eller bli äkta 

skärgårdsbo. Välja bekväm lägen-

het eller hitta drömkåken till be-

tydligt lägre priser än i andra stor-

stadsregioner. Allt beror förstås på 

dig och din familj. Oavsett var du 
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