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mycket har hänt sedan LiU blev universitet i 
mitten av 70-talet. Under tre decennier har anta-
let studenter mer än tredubblats samtidigt som 
forskningen expanderat kraftigt och en lång rad 
starka forskningsmiljöer byggts upp.

Och bygget fortsätter. I detta nummer berät-
tar vi om det nya visualiseringscentrum som 
håller på att ta form i Norrköpings forna industri-
landskap. Här kommer forskare, studenter och 
kultur arbetare finnas i samma miljö, i vilken 
också besökare kommer att bjudas på äventyrliga 
virtuella resor ut i rymden och in i kroppen. 

Visualisering har blivit en LiU-profil som gett 
genljud inte bara i forskarvärlden utan även i Holly-
woods filmstudior och i planetarier världen över.

Till nästa sommar slås dörrarna till det nya 
centrumet upp. Det blir något att se fram emot!

nya lokaler får också LiU:s Malmstensutbild-
ningar i möbeldesign och hantverk. Redan i juni 
går flyttlasset från Södermalm i Stockholm till 
Bodals gård på Lidingö, där ett specialritat till-
bygge snart står redo att tas i bruk. 

Och inte nog med det. Två nya professurer 
kommer att tillsättas för att ytterligare stärka den 
position svenskt möbelkunnande har i världen.

Bakom denna nystart för Malmstensutbild-
ningarna ligger en stor donation som också ska 
ge ett vetenskapligt bibliotek och årliga student-
stipendier.

Pengar från privatpersoner, företag och andra 
externa källor blir allt viktigare som komplement 
till de statliga anslagen. I en särskild kampanj 
siktar LiU på att få in en kvarts miljard kronor på 
detta sätt till och med 2010. Vi berättar bl.a. om 
hur det lokala näringslivet slutit upp för att stärka 
forskningsmiljön vid LiU Norrköping.

VI kan också presentera en ny utbildning som 
verkar ligga helt rätt i tiden. Det är en civilingen-
jörsutbildning i miljömanagement som startar 
i höst. Samtidigt fortsätter miljöföretagandet att 
växa – inte minst i Östergötland – trots i övrigt 
bistra tider.

Läs också om ambulanssköterskan och LiU-
alumnen Karin Hugelius som ständigt har sin 
väska packad, redo att ge sig iväg till någon av 
världens krishärdar. Till hennes internationella 
uppdrag hör även att utbilda svensk ambassad-
personal i krishantering.

Detta är bara ett smak-
prov på vad som bjuds. Jag 
hoppas att du hittar något 
som intresserar just dig. Och 
dra dig inte för att höra av dig 
med dina åsikter och idéer.

Trevlig läsning!

Det blIr en spännanDe Vår för 
Linköpings universitet. Inte bara för 
att vi lanserar Expanding excellence, 
vår fundraisingkampanj (se sidorna 
20-25), utan också för det som hän-
der inom forsknings-Sverige i övrigt.

2008 blev starkt verksamhets år 
för LiU. Vi kunde notera rekord-

många examina inom både grund- och forskar-
utbildning. Grundutbildningen hade en stark 
rekrytering inom flertalet områden. Särskilt gläd-
jande är den kraftiga ökningen av studenter på civil-
ingenjörsprogrammen där antalet nybörjare ökat med 
närmare 30 procent på två år. Det är fyra gånger mer 
än genom snittet för högskolan som helhet.

samtlIga fakUlteter har de senaste åren haft en 
mycket positiv utveckling när det gäller att attrahera 
medel från forskningsråden. Sett till utväxlingen på 
basanslaget så är det bara Karolinska Institutet som tar 
hem mer rådsmedel per satsad krona i basanslag. Det 
är ett mycket gott betyg till kvaliteten på forskningen 
vid LiU. 

Det gör också att det, mot bakgrund av den nyligen 
presenterade forskningspolitiska propositionen, finns 
all anledning att se optimistiskt på utvecklingen de 
närmaste åren. 

Vi har länge och utan särskilt mycket framgång för-
sökt argumentera för de orimligt låga basanslag som 
LiU haft i förhållande till andra universitet. Nu har vi 
fått ett system där nya medel fördelas efter prestation 
och strategisk vikt, och där även delar av befintliga 
anslag kommer att omfördelas efter kvalitet. Jag är 
övertygad om att detta kommer att gynna Linköpings 
universitet. Vi kommer de närmaste åren att fortsätta 
stärka vår position inom svensk forskning och att ha en 
betydande tillväxt inom området. 

Vår stora UtmanIng de närmaste åren kommer att 
vara att rekrytera tillräckligt många riktigt bra forskare. 
Vi måste kunna erbjuda bra villkor och spännande 
utmaningar. 

Men det handlar också om att regionen och Sverige 
ska upplevas som attraktiva. För det kommer till en be-
tydande del att bli fråga om internationell rekrytering.

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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text gUnIlla praVItz

foto göran bIlleson

Lidingö nästa för LiU Malmstens

I juni går flyttlasset till nya lokaler på 
Lidingö för Malmstensutbildningarna 
i möbeldesign och hantverk. Dess-
utom ska nya professurer bidra till 
att ytterligare stärka en tradition som 
gjort svenskt möbelkunnande vida 
känt i världen.

En rosa bakelse i siden: en fläkt av 1700-
talets damsalonger, förra seklets haute 
couture och med tydligt 50-talsstuk. Dun-
stoppad dyna med stickad framkant.

Johan Lutz, andraårsstudent i möbel-
design, är klart nöjd med sin fåtölj. 

Det är också tapetserarstudenten Carin 
Nyström, hon har ägnat dagar och nätter i 
en månad för att få till komplicerade veck 
och motveck och har nu bara timmar på 
sig att fästa de sista banden innan fåtöljen 
ska vara på plats på Möbelmässan i Älvsjö.

– Det känns som att sticka in armarna 

i några fickor när man sitter, säger Jonas 
och räcker en uppmuntrande kopp kaffe 
till Carin. Vippar farligt nära sidenskapel-
sen och Maja Björndotter, som jobbar intill 
med en gustaviansk stol, drar hörbart efter 
andan. 

Hon har kompletterat den gamla stopp-
ningen med ny och lagt in skriftlig doku-
mentation i sitsen. För nästa tapetserare att 
hitta, förklarar Maja: 

– Den gamla stoppningen av kreaturs-
hår, gräs och halm ligger som en kaka i mit-
ten, runt om har jag nu lagt till hästtagel.

Det här är Malmstensutbildningarna i 
ett nötskal: nyskapande design, hantverks-
skicklighet och bevarandehantverk sida 
vid sida.

UtbIlDnIngarna i möbelsnickari, 
möbel  design, möbelkonservering och 
möbel tapetsering har sina rötter i Carl 
Malmstens Verkstadsskola från 1930. År 
2000 knöts verksamheten till Linköpings 
universitet, utbildningarna blev 3-åriga och 
fick högskolestatus.

Malmsten var förra seklets mest pro-

Ulf Brunne gläds över det specialritade tillbygget på Bodals gård på Lidingö.

donation ger nystart för världberömda hantverksutbildningar  

Hantverkskicklighet, nyskapande design och bevarandekunnande sätter sin speciella prägel på utbildningsmiljön på LiU Malmstens. 
Bilden på vänster sida: Möbeltapetserarstudenten Carin Nyström gör slutjobbet på en fåtölj under designstudenten Johan Lutz överinseende.

nybygge 

 

  LiU Malmstens
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med stor öppen spis som förhoppningsvis 
kommer att kunna användas. Boksam-
lingarna kommer att kompletteras med ett 
materialbibliotek – alltså en representativ 
möbelsamling.

Det nya huset ligger som en tillbyggnad.
– Det kommer att bli fantastiskt, säger 

Ulf Brunne och demonstrerar var de bli-
vande verkstäderna ska ligga. En handverk-
stad för varje program och därtill en stor 
snickeri maskinverkstad. Och det som hit-
tills saknats: utställningsytor, ateljé för färg 
och form, lab för ytbehandling och våthan-

tering, utrymme 
för sprutmålning, 
datasal. I mitten 
finns en kring-
byggd innergård.

– Fast man 
kan undra hur det ska hinna bli klart, säger 
han lite senare med blicken mot det inplas-
tade huset medan han tar av sig den för alla 
byggarbetsplatser obligatoriska hjälmen. 
Och avslöjar att det inte finns någon plan B. 
I juni måste verksamheten in på de drygt 
2600 kvadratmetrarna!

nere I lInköpIng är nuvarande kanslichefen 
för LiTH, Per Larsson, lika glad som Ulf 
Brunne. Det var han som svarade för LiUs 
del av samgåendet med Malmstens Verk-
stadsskola på 90-talet.

– De nya professorerna betyder att 
forskningen kommer igång på allvar. Kom-
binationen av avancerad materialkunskap, 
produktutveckling med tonvikt på funktion 
och det malmstenska arvet av kvalificerade 
hantverksfärdigheter, konstnärlighet och 
humanism kommer att bli världsunikt, sä-
ger han. 
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Snart har malmstensstudenterna en ny snickeriverkstad, men också mycket annat som hittills saknats.

duktiva och uppmärksammade svens-
ka möbelarkitekt. Samtidigt var han en 
egensinnig pedagog som i decennier 
retade gallfeber på slöjdlärarutbildare 
med sina idéer om kreativitet och ska-
pande frihet. Teoretisk kunskap utan 
känslomässig förankring och förståelse 
gav han inte mycket för. Hand och 
tanke i samverkan!

In med konkret problemlösning: 
väck nyfikenheten och lusten att lära!

Och lusten är signifikativ för 
malmstensstudenterna. Hyresgäster på 
andra sidan gatan har klagat på ljuset 
från de ständigt upplysta verkstäderna, 
det går ju inte att sova om nätterna …

I jUnI går flyttlasset från Renstier-
nas gata på Södermalm i Stockholm 
till Bodals gård på Lidingö. En 59-årig 
epok i Söders Hantverkshus är till 
ända.

För 60-talet studenter och ett 15-tal 
lärare väntar en närmast fullständig 
nystart: ett specialritat nybygge med 
ändamålsenliga lokaler och utrustning.

Platsen och nystarten kan tillskrivas 
en mångmiljondonation, inte mindre 
än 15 miljoner kronor från Kerstin 
Skarne och Ann-Sofie Mattson, döttrar 
till byggmästaren John Mattson. 

– John Mattson började själv som 
timmerman och vi ville gärna göra nå-
got för att hedra honom, säger Kerstin 
Skarne.

Att det blev en satsning på just LiUs 
malmstensutbildningar var något av en 
lycklig slump. Möbelsnickarmästaren 
och nestorn bland Sveriges möbel-
experter Torsten Sylvén, som 2005 blev 
hedersdoktor vid LiU, hyrde sina verk-
stadslokaler i Stockholm av Mattsons. 
När han vid 90 år fyllda avvecklade sin 
verkstad kom malmstensutbildning-
arna på tal.

– Det var då det framkom att de satt 
lite trångt till, berättar Kerstin Skarne.

VIlket Var helt sant. 
För små och nedgångna lokaler, ma-

skinerna visserligen välskötta men inte 
precis av modernaste slag och ett otill-
räckligt bibliotek. Över utbildningarna 
vilar dessutom högskoleverkets bila efter 
en bitvis kritisk utvärdering som kom i 
maj 2007 – inga fasta professorer och 
en hel del vetenskapliga brister.

Fastighetsbolaget John Mattson AB 
erbjöd verksamheten att bli hyresgäst i 
ett nytt specialritat hus på Lidingö. 

Och därutöver alltså en donation 
från byggmästare John Mattsons dött-
rar; till ett vetenskapligt bibliotek, årliga 
studentstipendier och, viktigast av allt, 
tio års finansiering av en professur i 
möbelkultur.

LiU:s motfinansiering blev en pro-
fessur i skandinavisk möbeldesign. 

Två professurer på ett bräde. Och 
utbildningsplanerna för de fyra spets-
utbildningarna har uppgraderats.

Så räddas – och utvecklas – ett 
stycke svenskt kulturarv och en utbild-
ningstradition som gett svenskt möbel-
kunnande världsrenommé.

– Det som skIljer vår utbildning från 
andra möbel- och designutbildningar är 
just kombinationen av teoretiska studier 
och hantverksskicklighet av absolut 
högsta klass, säger Ulf Brunne, lektor i 
möbelkonservering och studierektor.

Fråga vilken malmstensstudent 
som helst varför de valde att utbilda sig 
just här och det förvånade svaret blir: 
det finns inget annat alternativ?

Särskilt inte när det gäller kon-
serveringsprogrammet; det enda i 
Skandinavien, dessutom kommer det 
att kompletteras med en inriktning 
mot målade möbler som inte ens finns 
internationellt.

Ulf Brunne visar runt i Bodals gård. 
Det vetenskapliga biblioteket blir 

hjärtat i det gamla huset från 1900, 

»Och lusten är signifikativ för malmstensstudenterna. 
Hyresgäster på andra sidan gatan har klagat på ljuset 
från de ständigt upplysta verkstäderna, det går ju inte 

att sova om nätterna … «
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För 110 miljoner kronor får Industriland-
skapet i Norrköping en ny attraktion, en 
fantasieggande mix av vetenskap och un-
derhållning.

Tre hus i kvarteret Kopparhammaren, 
belägna lika mycket på som vid det strida 
vattnet, omvandlas till ett hypermodernt 
centrum för visualisering: med forskning, 
utbildning, konstnärligt skapande och un-
derhållning på 3 600 kvadratmeter. Norr-
köpings visualiseringscenter C är namnet 
och det ska bli världens bästa.

– Det kan jag lova tack vare att vi har så 
mycket spetskompetens och kultur här i 
Norrköping. Det har vi hittills varit lite för 
blygsamma med att berätta, säger Kata-
rina Przybyl, produktionsledare för Citilab 
som är den publika delen av centret.

allt börjaDe på ett tåg från Stockholm 
hösten 1999 då Anders Ynnerman, ny-
bliven professor i visualisering vid LiU, på 
hemväg från ett möte knackade ner sin 
plan på laptopen.

– När historien skrivs är det roligt att 
jämföra med de visioner man hade, säger 
han.

Så här blir det: förutom Citilab, som 
omfattar utställningsytorna och domen 
med plats för 100 åskådare, kommer de 
gamla industribyggnaderna att rymma 
fyra delar med mycket gemensamt.

• C research (LiU:s forskning)
• C site (mötesplats mellan akademi, 

näringsliv, samhälle och kultursektor)
• C studio (Interaktiva institutet –  

konst, teknik och vetenskap)
• Cinema (tre biografer med lite sma-

lare filmer).
När idén föddes pluggade Katarina 

Przybyl på programmet Kultur, samhälle 
och mediegestaltning (KSM) vid LiU Norr-
köping. Hon blev utställnings producent 
och kommer närmast från ett jobb på 
Östasiatiska museet i Stockholm.

– Jag var med från starten av KSM 
1997, det var mycket speciellt. Då fanns 
inga andra liknande utbildningar i landet. 
Jag ville inte bli en ren teoretiker och här 
såg jag möjligheten att lära mig producera 
och driva projekt.

Det är just vad Katarina Przybyl gör nu, 
anställd av Norrköpings kommun för att 
utveckla sin bit av det femdelade projektet, 

en komplex kedja av aktörer och finansiä-
rer, där kommunen och universitetet är 
de största. Med hjälp av en klassisk visua-
lisering i kartong demonstrerar hon hur 
centret ska gestalta sig, våning för våning 
med den imponerande »domen« som 
hjärtpunkt.

 
en Dom är i de här sammanhangen en 
halvsfärisk skapelse, en 3D-teater där 
åskådarna är omslutna av ljud och bild, 
en »immersiv« miljö. Med bland annat 
program varan Uniview som plattform 
kommer besökarna att bjudas på storslag-
na äventyr i makro- och mikrokosmos. Ut 
i rymden, ner på jorden och in i kroppen. 
Ett aktuellt exempel är klimatfrågan där 
det planeras en produktion i samarbete 
med LiU:s klimatforskare och Hamburg 
Planetarium.

Bakom Uniview finns företaget Sciss, 
med rötter i datorgrafik och vetenskaplig 
visualisering vid LiU Norrköping. 

– Tack vare all kompetens som samlas i 
huset hoppas jag på ett rikt utbud av expe-
rimentella produktioner, säger Katarina.

På plats i det som ska bli centrets entré 
med kafé, butik, biljettförsäljning och ut-
ställningsyta, men som denna vårvinter är 
ett illhärje av betongrester, avslitna kablar 
och nakna tegelmurar, vinner hennes 
entusiasm över rivningseländet. Kom igen 
nästa vår, säger hon. I maj 2010 öppnas 
dörrarna.  

text åke hjelm

foto sofIa paUnoVIc

I maj 2010 kommer ett nytt visualiseringscenter vara färdigt att ta 
i bruk vid Strömmen i Norrköping. Här ska forskning, utbildning, 
konstnärligt skapande och underhållning pågå parallellt.
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Domen blir 14 meter i diameter och ska
 rymma ett hundratal åskådare.

nybygge 

 

  visualiseringscenter

Kosmiska resor 
i nytt visualiseringscenter

Kraftstationen och Paradiset heter husen som nu byggs om och länkas ihop för att återuppstå som Norrköpings visualiseringscenter. Katarina Przybyl visar runt i bygget.

Visualisering i världsklass
Under det senaste decenniet har visualise-
ring vuxit fram som en av LiU:s starkaste 
profiler. Här finns idag flera internationellt 
ledande forskargrupper.

Visualisering innebär olika tekniker för att 
skapa bilder, diagram eller animationer för 
att kommunicera ett budskap. Idag finns ett 
stort antal tillämpningar inom bland annat 
vetenskap, under-
visning, teknik, 
multimedia och 
medicin.

LiU var tidigt 
ute på detta forsk-
ningsfält. För tio år 
sedan rekryterades 
Anders Ynnerman 
som universitetets 
förste professor i ve-

tenskaplig visualisering. Han startade grund-
utbildningen i civilingenjörsprogrammet 
Medieteknik och byggde upp Norrköpings 
visualiserings- och interaktionsstudio (NVIS) 
med både forskning och publik verksamhet.

Nu finns fyra olika forskargrupper inom 
avdelningen Visuell informationsteknologi 
och applikationer (VITA): vetenskaplig vi-
sualisering, informations- och geovisualise-
ring, datorgrafik och virtuell verklighet samt 
visuellt lärande och kommunikation.

De bIlDer InIfrån människokroppen som 
skapas vid Centrum för medicinsk bild-
vetenskap och visualisering (CMIV) har im-
ponerat på en hel värld. Med hyper moderna 
datortomografer och magnetkameror och 
högt utvecklad visualiseringsteknik har 
centrumet intagit en internationellt ledande 
ställning på området.

Läkare kan nu i sin vanliga dator studera 
tredimensionella, interaktiva bilder av pa-
tienter för att ställa diagnos och förbereda 
operationer. Den virtuella obduktionen är 
en snabb och oblodig 
teknik för att fastställa 
dödsorsak som också 
används i undervis-
ning.

Det mångveten-
skapliga centrumet 
startades 2002 med 
Anders Persson som 
föreståndare. Här finns 
mer än 30 forskare och lika många forskar-
studerande inom vetenskaplig visualisering, 
neurologi, fysiologi, klinisk fysiologi, strål-
ningsfysik, medicinsk radiologi, medicinsk 
informatik samt biomedicinsk modellering 
och simulering. Anders Ynnerman

Anders Persson 
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  noterat

notiser

Fetma ökar risk för diabetes hos barn

Hur ska vi lysa upp vår tillvaro i framtiden? 
Materialforskare vid LiU tror på lysdioder 
som glödlampans ersättare.

Snart släcks glödlamporna för gott. Inom 
tre år ska de vara borta från marknaden, 
enligt beslut i EU. Anledningen är att de 
slösar med energi och råvaror. 

Alternativet idag är lågenergilampan, 
som dock innehåller giftigt kvicksilver. 

I ett forskningslabb på Linköpings uni-
versitet ser man en annan lösning – nämli-
gen en ny typ av lysdioder.

Lysdioder är energieffektiva och lång-
livade. Dagens lysdioder baserade på nitrid-
material har ett kallt blåaktigt ljus som 
upplevs som obehagligt. Ljuset fungerar i 
bilar och ficklampor men knappast i våra 
bostäder.

Det går dock att tillverka lysdioder med 
ett betydligt hemtrevligare sken. 

Materialforskare 
vid LiU använder 
kiselkarbid som bas. 
Om man för in kväve, 
bor och aluminium i 
materialet så alstrar 
det ett rent vitt ljus. 
Genom att ändra hal-
terna så kan ljusets 
färg förskjutas anting-
en mot gult, som en traditionell glödlampa, 
eller blått.

energIVInsterna av att gå över till lys-
dioder som ljuskälla är enorma. I en glöd-
lampa omvandlas bara några få procent 
av energin till ljus. Motsvarande värde för 
lysdioderna är mellan 30 och 50 procent.

Livstiden för en glödlampa är cirka 1000 
timmar, lågenergi lampan 10 000 timmar 
och dagens lysdiod uppemot 50 000 timmar. 

Den lysdiod som nu utveck-
las av forskar gruppen vid LiU 
tillsammans med världs  ledande 
lysdiodforskare vid Meijo Univer-             
sity i Japan beräknas lysa i minst 
300 000 timmar!

– Att få se en användning 
för materialet som bidrar till att 
lösa klimat frågan vore att få se 
en dröm bli sann, säger profes-
sor Rositza Yakimova som leder 
forskargruppen.

Genom att byta ut dagens 
belysning mot LiU-forskarnas lysdioder kan 
över tre terawattimmar energi sparas om 
året i Sverige, lika mycket som produceras 
av kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 1.

Nu arbetar forskarna på att anpassa me-
toden för industriell produktion, så att de 
nya ljuslösningarna ska kunna användas i 
våra hem.

Saft och låg fysisk aktivitet är riskfaktorer 
för övervikt och fetma hos barn, en fetma 
som också tycks öka risken att utveckla 
diabetes. 

Mer än var åttonde 
femåring är överviktig 
konstaterar diabetes-
forskaren Karina Huus 
i en ny avhandling. 
Hon har studerat fak-
torer som bidrar till 
övervikt och fetma hos 

barn och vilka samband som finns till 
typ 1-diabetes.

Studien omfattade 17000 barn i Ble-
kinge, Småland, Öland och Östergötland. 
I undersökningen fick föräldrar bland 
annat fått svara på frågor om barnens 
matvanor. Saft visade sig vara det enda 
livsmedlet där man hittade en tydligt 
ökad risk för fetma. Däremot minskade 
risken för de barn som åt gröt. 

I en delstudie mättes barnens fysiska 
aktivitet med stegräknare. Ju färre steg, 
desto större var risken för övervikt och 

att barnen i förlängningen utvecklade 
diabetes.

Fler examina än någonsin

Vita lysdioder framtidens ljuskälla

Rositza Yakimova

Snart passé.

LiU-alumnen Anna Grandt 
har formgett insidan på mo-
bilen Inq1, som utsågs till 
årets bästa mobil vid den stora 
mobil mässan i Barcelona.

Anna Grandt är chef för 
interaktiv design på svenska 
Ocean Observations. Hennes 
uppdrag var att formge en mo-
bil som stack ut och där man 

lätt kan komma åt 
sociala nätverk som 
Facebook och MSN.   
Och resultatet bi-
drog till uppsticka-
rens framgång.

Anna Grandt är 
kognitionsvetare från Linkö-
pings universitet och har även 
studerat i Australien.

Aldrig tidigare har så många personer 
ut en examen vid Linköpings universi-
tet som ifjol. Det slutade på 3591 exa-
mina inom grundutbildningen och 205 
doktors examina – årsbästa i båda fallen. 

Det framgår av LiU:s årsredovisning för 
2008, som även visar ett ekonomiskt 
plus på 50 miljoner kronor. Det goda 
resultatet beror i huvudsak på ökade 
resurser till forskningen.  

Antalet studenter som läser på LiU 
är i princip oförändrat jämfört med ifjol. 
Det är 25 200 studenter, med en relativt 

jämn fördelning mellan kvinnor (53%) 
och män (47%). 

Flest studenter läser på filosofiska 
fakulteten (10600), följt av tekniska hög-
skolan (8900), lärarutbildningen (4500) 
och hälsouniversitetet (3400). Noteras 
bör att en och samma student kan läsa 
på flera fakulteter, varför summan av de-
larna är större än totalen. 

17600 studenter läser på Campus 
Valla, 4900 på Campus Norrköping och 
2800 på Campus US.

Antalet anställda håller sig stadigt på 
cirka 3500 personer. 

Nu är det 25 200 studenter på Linköpings universitet, relativt jämnt fördelat mellan kvinnor och män.

Stig Arlinger, professor och 
heders doktor vid LiU, har fått ett 
internationellt pris för sin forsk-
ning i hörselvetenskap.

Under sitt yrkesliv har han arbetat 
inom området teknisk audiologi 
både nationellt och internationellt.

– De senaste 20 åren har mitt 
fokus legat på att tekniskt utveckla 
hörapparater. Vi har också ett 
givande samarbete med psykolog-
forskare vid LiU kring kopplingen 
mellan människa och teknik vad 
gäller hörselskador, säger Stig 
Arlinger.

Priset delas ut av American 
academy of audiology i april i 
samband med akademins årliga 
konferens i Dallas, Texas.

– Det här är ett sätt att sätta 
Linköping på kartan och visa att vi 
har en tydlig roll i vårt forsknings-
arbete, kommenterar Stig Arlinger.

Arlinger prisas för hörselforskning
LiU-professorn Peter Fritzson blir 
vetenskaplig ledare för ett euro-
peiskt forskningsprojekt kring 
modellbaserad produktutveck-
ling med en budget på drygt 100 
miljoner kronor under tre år.

– Det finns ett stort intresse 
för detta inom industrin på grund 
av potentialen för högre kvalitet 
och kortare utvecklingstider.

Det handlar alltså om att byg-
ga modeller av hela produkter i 
datorn. Genom att testa proto-
typen kan olika barnsjukdomar 
elimineras innan den riktiga 
produkten tillverkas.

I projektet deltar 25 partners 
från industri och forskningsinsti-
tutioner i Sverige, Finland, Tysk-
land, Frankrike och Schweiz. 

Brad Pitts hår gav 
LiU-alumn en Oscar
En Oscar för bästa visuella effekter. Ingen 
dålig merit för Mattias Bergbom, civilingen-
jör i medieteknik, LiU-alumn och en i teamet 
bakom 3D-animationerna till filmen om 
Benjamin Button.

Återigen har före detta studenter i medie-
teknik från LiU Norrköping utmärkt sig för 
sina insatser i filmbranschen. Denna gång för 
omvandlingen av skådespelaren Brad Pitts an-
sikte i filmen Benjamin Button, mannen som 
föds gammal för att varje dag bli yngre.

Teamet bakom animeringarna kommer 
från Digital Domain i Los Angeles; som 
»Digital Hair Artist« var det LiU-alumnen 
Mattias Bergboms uppgift att fixa ett tro-
värdigt hår på den allt yngre karaktären 
Button.

– Hur kul som helst. Det är en perfekt 
blandning av högt tempo och kreativt ska-
pande, säger Mattias Bergbom om jobbet i en 
intervju för Aftonbladet.se.

Mattias Bergbom gjorde sitt examens-
arbete på Digital Domain och erbjöds efter 
det fast jobb.

Karina Huus Viktigt att röra på sig.

LiU-alumn bakom årets mobil Leder 100-miljonersprojekt
Brad Pitt som Benjamin Button.
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Med pulsen i kroppen

Kulturföreningar ger extra krydda åt studentlivet. 
Vi har träffat dansgruppen Dekkadans och Röda 
Arméns gosskör.
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Röda Armén må vara historia, men dess 
gosskör lever och frodas. Den kan uppfattas 
som en postsovjetisk provokation, en subtil 
satir, eller bara rakt av som en musikalisk 
njutning. 

Det började som en studentdröm. En dröm 
om att få vara med i Studentorkesterfestiva-
len utan att ha en orkester. Men då måste 
det vara nåt riktigt studentikost. 

Svaret blev Röda Arméns gosskör, kören 
som till själva sin existens är en parodi. Det 
är svårt att hålla sig för skratt när de strama 
uniformerade koristerna kommer marsche-
rande, med medaljtyngda bröst, solglasögon 
och bistra uppsyner, till synes tagande sig 
själva på det gravaste allvar. I spetsen vajar 
den sovjetiska fanan och hos en och annan 

åskådare fastnar kanske 
skrattet i halsen.

– Ja, de som inte upp-
fattar ironin kan förstås 
ta illa upp, säger Oskar 
Holstensson, körens 
ordförande. Om man 
associerar till brödköer, 

ekonomisk vanskötsel och förtryck av olik-
tänkande så är det ju lätt att hålla sig för 
skratt.

I debattartiklar i bl.a. studenternas egna 
tidningar har det också ifrågasatts om det 
går att driva med sovjetepoken på det här 
sättet. Skulle motsvarande vara möjligt med 
nazismen?

Oavsett vilket så levererar kören en rejäl 
spark i ändan på uppblåst militarism, per-

sonkult och urspårade revolutioner. De har 
en lång rad ärorika sjungningar att stoltsera 
med. Bland det ideologiska finliret kan man 
bland annat uppsnappa att favoritsvampen 
heter kremla…

när Det kommer till själva musiken är 
gosskören dock helt seriös. Musiken är det 
centrala, betonar Oskar Holstensson. Goss-
kör, förresten, även flickor som hanterar 
tenorstämman är välkomna.

– Vi är passionerade sångare, vi sjunger 
för att det är roligt, och vi trivs tillsammans.

Han beskriver kören som en bra in-
gångskör, där man har goda chanser att 
utvecklas som sångare.

På repertoaren står självklart diverse 
sovjet hymner och kampsånger, som Inter-

nationalen. Men här finns också smeksam-
ma ryska folkvisor och svensk folkmusik.

– Och vi har en hel repertoar av svenska 
julsånger, berättar Oskar Holstensson. 

Runt jul får vi många förfrågningar om att 
sjunga. Annars är just studentorkesterfesti-
valen vår stora årliga satsning.

Den ryska som sångerna exekveras på är 
riktig, intygar han. Bland sångarna finns ett 
äkta intresse för ryskt språk och rysk kultur. 
Ibland känns balansgången mellan det se-
riösa och det parodiska väldigt avancerad. 

Att minnena från sovjettiden förbleknar 
med åren bekymrar inte körgossarna. Kören 
har i själva verket alltid varit postsovjetisk, 
påpekar Oskar Holstensson, den grundades 
1998. Och det finns tillräckligt många klas-
siska storfilmer som håller militarismen 
och den sovjetiska propagandans estetik 
levande för att parodin ska fungera länge 
ännu.

Eller som gossarna själva kanske skulle 
ha formulerat det:

– Za Lenina! (Länge leve Lenin!)
anIka agebjörn

Det är coolt utan att vara spänt, mjukt 
utan att vara slappt. Det är balans, kropps-
kontroll, rytm, skönhet och glädje. Det är 
Dekkadans.

Söndagskväll i en av Folkuniversitetets dans-
studios i centrala Linköping. Vända mot 
spegelväggen övar dansarna i Dekkadans. 
De finslipar sina rörelser, om ett par dar ska 
de uppträda.

– Titta nu, kolla på takten, ner – framåt, 
booom-po-bom.

Grundare och ledare är Emma Johans-
son, nästan färdig fysiklärare på LiUs lärar-
program.

Innan hon flyttade till Linköping, från 
Örebro, tränade och tävlade hon i gymnastik 
på elitnivå.

– Det blev tomt när jag kom hit, jag behö-
ver röra mig, och jag gillar dans. 

Så hon provade att sätta upp lappar 

runt om på Campus, »Jag ska starta en 
dansgrupp, vill ni vara med?« Hon fick bra 
respons, ett tiotal personer kom med och 
tillsammans startade de Dekkadans 2004.

De ägnar sIg åt showdans, streetdance och 
jazzdans, något som har vuxit enormt i po-
pularitet på senare år. 

– I början var det svårt att få uppvisning-
ar, nu är det tvärtom, nu måste vi tacka nej 
till många. Och många vill vara med, vi har 
ett 30-tal personer på varje audition en gång 
om året, berättar Emma.

Ännu mera rusning blev det när de ord-
nade Dansens dag förra året, vid två tillfäl-
len, och där dansare från Bounce var lärare. 
Det var utsålt vid båda tillfällena.

Normalt övar de två, tre gånger i veckan, 
inför stora framträdanden blir det mer, upp 
till fem gånger. Mycket av koreografin gör de 
själva, en del har de köpt från Bounce. Det är 

blod, svett och tårar, erkänner Emma Johans-
son, men också glädje. Och utvecklande.

– Man lär sig ta ansvar, att jobba med en 
grupp och gruppdynamik, att vara tydlig ... 
jag tror jag kommer ha stor nytta av det som 
lärare. Fast, det är klart, själva studierna har 
ju tagit lite längre tid än beräknat.

på Den nIVån som Dekkadans är idag måste 
man vara vältränad, men Emma drömmer om 
att starta fler grupper, prova-på-grupper för 
folk som inte vill eller kan träna så mycket.

Själv lämnar hon universitetet i vår och 
börjar arbeta som lärare. Men hon blir kvar i 
Linköping och hon släpper inte Dekkadans.

Själva namnet då? Hur kom det till?
– Jaa, vi lekte med ord, det skulle ju vara 

nåt med dans. Och det var lite på skoj från 
början, vi kände oss inte som riktiga dan-
sare. Och nu hänger det bara med ...

anIka agebjörn

Klackspark mot uppblåst militarism

Emma Johanson

Oscar Holstensson

En osannolik kör, en gång skapad för Studentorkesterfestivalen. Här gäller det att kunna sjunga på ryska.
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Ovan: Dekkadans dansar loss på Kalasmottagningen 
i fjol. Gruppen är nu så eftertraktad att de måste 

tacka nej till många.
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text anIka agebjörn
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Miljöproblem vänds till affärsmöjligheter
Det våras för miljöföretagandet. I många av miljöföretagen i 
Östergötland pekar kurvorna rakt uppåt. Och snart startar en 
särskild civilingenjörutbildning inom miljömanagement.

UtbIlDnIng 

 

  miljömanagment

ny civilingenjörsutbildning i miljömanagement startar i höst
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Olof Hjelm är med och planerar den 
nya civilingenjörutbildningen.

Tänk miljö, tänk energi, tänk teknik och före-
tagande. En miljökunnig civilingenjör som kan 
starta och driva företag, eller för den delen stora 
projekt.

En civilingenjör med dessa kompetenser är 
målet för den nya utbildning som startar vid 
LiU i höst. Utbildningen är unik med sin kom-
bination av energi, miljö och management med 
teknik.

– Grunden är en reguljär civilingenjörs-
utbildning, säger Olof Hjelm, docent i miljötek-
nik och en av dem som varit med och tagit fram 
programmet. Till det lägger vi miljö- och energi-
kurser, samt kurser i ekonomi och företagande.

– Tanken är att framtidens företagsledare, 
eller andra i ledande positioner, behöver kunna 
hantera miljö- och energifrågor. De behöver en 
grundläggande förståelse för dessa frågor, och 
hur de kan lösas.

Civilingenjörsutbildningar med miljöinrikt-
ning finns det fler varianter av på andra uni-
versitet. De kan handla om samhällsbyggnad, 
ekoteknik, eller ha en naturvetenskaplig inrikt-
ning, med kemi och biologi. Men såvitt känt är 
detta den första utbildningen där energi, miljö 
och management kombineras.

– Linköpings universitet har en bra bas att 
bygga på, säger Maria Huge Brodin, miljölogis-
tiker som varit med och tagit fram utbildningen. 
Vi har ett starkt M-program, maskinteknik, 
och I-program, industriell ekonomi. Och forsk-
ningsmässigt är vi långt framme i ämnena 
miljö teknik och energisystem.

Att efterfrågan på kurser i miljöteknik är 

stor, det har man redan kunnat avläsa i det in-
ternationella mastersprogrammet Energy and 
Environmental Engineering som startade för ett 
par år sedan. Utbildningen är dimensionerad 
för 30 studenter, men flera av kurserna har upp 
till 60 deltagare, oftast utbytesstudenter från 
olika länder.

– Vi ser ett stort behov av engelskspråkiga 
kurser inom det här området, säger Mats Ek-
lund, professor i miljöteknik.   

Några av hans utländska mastersstudenter 
kommer att återvända till sina hemländer, Kina 
och Indien, med färska kunskaper exempelvis i 
hur biogasanläggningar byggs i Sverige.

– Att utländska studenter kommer hit och 
kan studera svenska system, det är inte bara en 
form av kunskapsutveckling, det öppnar också 
affärsmöjligheter.

för alla är öVerens om är att framtidsutsik-
terna är gyllene i denna expansiva bransch. 
Dessutom är Östergötland en region som ligger 
långt framme. 

Linköpings kommunala bolag Tekniska Ver-
ken har 15 års erfarenhet av att producera biogas 
av bl.a. slakteriavfall, och har varit ledande i 
Sverige på att tillverka kraftvärme (och -kyla) 
genom att bränna hushållssopor. 

I Norrköping finns Sveriges mest fram-
gångsrika exempel på det som brukar kallas in-
dustriell ekologi: Händelö där en hel rad företag 
är ihopbyggda, även rent fysiskt. De använder 
varandras spill eller avfall som insatsvaror. Ett 
av dem är Agroetanol, Lantmännens fabrik som 

tillverkar etanol av 
brödsäd, och som 
nyligen byggts ut till 
fyrdubblad kapacitet.

– Agroetanol har 
världens energieffek-
tivaste etanolproduk-
tion från spannmål, 
säger Mats Eklund. 
Och det beror på att 
de använder ånga från Eon som insats-
energi i sin tillverkning. 

I broschyren som presenterar det nystarta-
de Miljöteknikcentrum talas om 500 miljö-

företag i regionen. Men vd Gert Kindgren 
menar att den siffran redan är föråldrad, det 
rör sig snarare om 700 företag nu.

Och i många av dem pekar kurvorna 
rakt uppåt. Siemens i Finspång, som till-
verkar turbiner för solenergi, nyanställer 
200 personer. Gerth Jonsson, årets miljö-
teknikprofil i regionen, har sett sitt företag 
Tenova Bioplastics AB växa från 1,5 miljoner 
till 100 miljoner i omsättning på bara fyra 
år. Lantmännen Agroetanol har fördubblat 
sin arbetsstyrka, från 37 anställda till ca 70, 
samtidigt som produktionen fyrdubblas. 
Econovas årsomsättning nådde 2008 1 mil-
jard kronor, en tiodubbling sedan år 2000. 

Scandinavian Biogas, som f.ö. samarbetar 
i flera forskningsprojekt med Tema Vatten, 
etablerar sig i år på den koreanska markna-
den och tecknar samarbetsavtal i Kina.

Synergieffekterna finns redan, inte 
minst på Händelö. Men de kan förstärkas. 
I det syftet har Miljöteknikcentrum startats 
i samarbete mellan Linköpings universitet 
och Norrköpings och Linköpings kom-
muner. Uppdraget är att »skapa en arena i 
världsklass för miljöteknik«. 

– Vi ska göra det som företagen själva 
inte hinner eller har råd med, säger Gert 
Kindgren, som att mäkla kontakter, hjälpa 
till att hitta nya marknader, sprida nya kun-
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Biobränsle gjort på rapsolja och gammal 
frityrolja från McDonalds.

På Händelö i Norrköping är en rad företag ihopbyggda, även rent fysiskt, 
och använder varandras spill eller avfall som insatsvaror. Peter Nimrods-
son, bilden till vänster, är platschef på Lantmännen Agroetanol.

Mats Eklund
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skaper och organisera studiebesök, söka 
finansiering  ...

Och han berättar om en av de första stör-
re insatserna, en resa till Kina tillsammans 
med bl.a. landshövdingen där de fick träffa 
beslutsfattare på högsta nivå.  Budskapet 
från dem var tydligt, säger han:

– Hittills har de satt ekonomisk utveck-
ling före miljön, men det är slut med det 
nu. Det är tydligt också att de nu har flyttat 
miljöfrågorna in i maktens centrum.

men VaD är då miljöteknik?
Kriterierna är flera, säger Olof Hjelm.
– Det är teknik som renar, exempelvis 

luft eller vatten, teknik som hanterar natur-
resurser, som förnybar energi, samt teknik 
som minskar en negativ miljöpåverkan jäm-
fört med redan existerande teknik, eller som 
ökar en positiv miljöpåverkan.

Idag växer marknaden snabbt för miljö-
anpassade produkter, det kan vara allt från 
handdukshängare gjorda av produktions-
spill, en tillsats i vattenkranen som radikalt 
minskar vattenåtgången, till en miljövänlig 
ögonscanner.

Och det kan vara tjänster, som att tvätta 

ytor med bara rent vatten, utan kemikalier, 
eller slipa betonggolv vackra och användar-
vänliga, istället för att lägga på trä eller plast, 
eller utveckla bra teknik för videokonferen-
ser och på det sättet minska resandet.

– Det kommer mycket nytt nu, folk är kre-
ativa, saker händer hela tiden och medvetan-
det ökar snabbt om att det går att kombinera 
miljö och bra affärer, säger Olof Hjelm.

Utvecklingen drivs inte främst av dåligt 
samvete eller ångest, menar han. Det hand-
lar snarare om ekonomi, effektivitet och 
affärstillfällen. 

blanD profIlkUrserna på den nya utbild-
ningen, som miljömanagement, energi-
omvandlig och resursteori, finns också 
miljölogistik, där Maria Huge Brodin är 
forskningsledare.

– Miljölogistik utgår från traditionell 
logistik och det enskilda företagets behov av 
lönsamhet, säger hon. Men vi lägger på ett 
miljöperspektiv, vi beräknar de miljömässiga 
effekterna av olika lösningar på logistiken. 
Idag efterfrågar producerande företag ofta 
smartare lösningar på sina transportbehov.

Det handlar inte bara om val av trans-

portslag, utan 
också till exempel 
om lokalisering av 
central lager.

– Vi kan beräkna 
kostnaderna för att 
välja en miljömässigt 
bättre lösning. Ofta 
vill transportföreta-
gens kunder ha det, 
och är ibland beredda 

att betala lite mer för det. 
Att granska logistiklösningar ur ett 

miljö perspektiv blir allt viktigare i en globa-
liserad värld med en ständigt ökande han-
del, konstaterar hon. Och som sina kollegor 
påpekar hon att ekonomi och miljö inte 
behöver stå i motsats till varandra, de kan 
gå hand i hand. I dagens värld verkar de allt 
oftare i samma riktning.  

fotnot: Tekniska Verken, kommunens 
energibolag i Linköping, stödjer Linköpings 
universitet med 1,5 miljoner kronor årligen 
i tio år, pengar som bl.a. ska bekosta en pro-
fessur i industriell ekologi. Den är nu under 
tillsättning.
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Maria Huge Brodin

Miljöteknikföretaget 
Econova har tiodubblat 
sin omsättning sedan 
år 2000. På företagets 
återvinningsanläggning 
utanför Norrköping 
omvandlas restprodukter 
från industri och samhäl-
le till jord, biobränsle och 
deponitäcknings material. 
På bilden företagets 
miljö chef Ann-Sofie 
Eriks son, LiU-alumn.

» Det kommer mycket nytt nu, folk är kreativa, 
saker händer hela tiden och medvetandet ökar 
snabbt om att det går att kombinera miljö och 
bra affärer.«

Update

Dags att uppdatera dig?
Den 18 april arrangerar vi en stor alumniträff 
där du kan uppdatera dig både socialt och 
professionellt. Vi lanserar även en spännande 
nyhet för dig som alumn. Missa inte detta!
•  Inspirerande föreläsningar
•  Mingel och middag med LiU-alumner
•  Lansering av LiU Fund of U

Nu händer det mycket kul på ditt universitet, kom hit och 
uppdatera dig! Läs mer och anmäl dig på www.liu.se/alumni

Läs mer :
www.liu.se/

alumni

Alumni
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  utbildning

utbildning

Personalkunnande förenas med ekonomi

Redo för politikens idésmedjor

Hösten 2009 startar ett nytt treårigt program till bio-
medicinsk analytiker på Hälsouniversitetet.

– Hälften av landets biomedicinska analytiker går i 
pension inom tio år så det finns ett jättebehov av den 
här yrkesgruppen. Landstinget i Östergötland har också 
tryckt på och vill ha utbildningen för att kunna rekry-
tera lokalt, påpekar programstudierektor Per Whiss.

Arbetsmarknaden för en biomedicinsk analytiker 
kan variera, alltifrån jobb på sjukhuslaboratorier, vård-
centraler och blodcentral till rättskemi och kriminal-
tekniska laboratorium. 

– Det ska bli roligt att starta den här utbildningen. 

Vi kommer att ha ett nära sam-
arbete med landstinget. Nu 
ska vi sätta igång handledar-
utbildningar för biomedi-
cinska analytiker inom 
landstinget som så småning-
om ska handleda våra stu-
denter ute i verksamheten, 
säger Per Whiss.

Programmet leder till 
en yrkesexamen där studenten 
därefter får begära ut sin yrkeslegitimation hos 
socialstyrelsen.

Behov av biomedicinska analytiker
– Visst märker man att Stanford är speciellt. Hit 
kommer de allra bästa studenterna både från USA 
och andra länder. Och föreläsarna är ofta kända 
namn – det är få som inte finns med på Wikipedia.

Joel Arbring har bytt datateknikprogrammet i Lin-
köping mot ett år på ett av världens mest välrenom-
merade lärosäten. Att han trivs är ingen tvekan om 
där han sitter och kisar mot solen. I Kalifornien är 
det rena sommarvärmen – mitt i vintern.

– Redan när jag började i Linköping var jag in-
riktad på att åka utomlands och plugga. Samtidigt 
visste jag att konkurrensen om platserna till Stan-
ford är stenhård. Men när femmorna började trilla 
in på mattekurserna, så började jag hoppas.

Tekniska högskolan vid LiU har ett avtal som gör att 
man kan skicka två studenter varje år till Stanford. Medie-
teknikteknologen Filip Gruvstad har den andra platsen.

– Studierna skiljer sig en del från hemma. Det finns 
ett större utbud av kurser att välja bland. Och vi har 
mycket hemarbeten – kanske 3-4 i veckan, säger Filip.

De delar en lägenhet på campus och umgås med 
kursare och grannar.  Ibland tar de tåget till San Fran-
sisco och under julledigheten drog de iväg till Mexiko.

Båda ser utlandsåret som en bra erfarenhet och 
kan också tänka sig att arbeta utomlands i framtiden.

joel och fIlIp är bara två exempel på LiU-studenter 
som prövar sina vingar utomlands. Varje år pluggar 
mer än 400 LiU-studenter på olika håll i världen. 
Ungefär två tredjedelar av dessa studerar vid univer-
sitet och högskolor i Europa.

Men LiU har också avtal med lärosäten i bland 
annat Australien, Chile, Japan, Kanada, Kina, Tai-
wan och USA. Det finns också flera möjligheter att 
studera och göra fältstudier i ett utvecklingsland.

Utlandsstudier innebär en möjlighet att sätta spets 
på sin utbildning. Man breddar och fördjupar sina stu-
dier, blir bättre på språk och får erfarenheter som ger 
större förståelse för andra länder och kulturer. 

 Utlandsstudier är också meriterande inför 
arbets livet. Det visar att man vågar ge sig i kast med 
utmaningar. Dessutom ger det vänner för livet! 

lennart falklöf

Vidgade vyer
Joel Arbring och Filip Gruvstad.

Elin Turesson har ett starkt intresse för 
samhällsfrågor. Nu plussar hon på sin 
samhällsvetenskapliga grundexamen 
med en tvåårig masterutbildning i     
policyanalys.

– Det är en utmaning att gå den, nivån 
är hög, säger hon.

Hemma diskuterades alltid en 
massa och i skolan var samhällskun-
skap roligaste ämnet. Att börja läsa 
pol.mag- programmet (se fotnot), där hu-
vudämnena är statsvetenskap och natio-
nalekonomi, var därför ganska självklart. 

I framtiden vill hon gärna jobba 
inom offentlig sektor. 

– Jag vill befinna mig strax bakom 
politiken, där föds många idéer och 
förverkligas mycket.

hon börjaDe pol.mag-programmet 
2005. Men när sedan utbildningssys-
temet lades om 2007 och anpassades 
till övriga Europa (se faktaruta), upp-
stod nya valmöjligheter. Hösten 2008 

startade Policyana-
lys – ett tvåårigt 
master program som 
leder till en master-
examen i statsveten-
skap. Elin bestämde 
sig för att fortsätta 
läsa på det program-
met eftersom hon 
var behörig att söka 

efter tre år på pol.mag-utbildningen.
 Hon är glad för sitt val.
– Jag är verkligen nöjd med min 

grundutbildning, man får verktyg 
för att förstå samhället. Men nivån 

på masterutbildningen är högre, den 
är mer avancerad och har både mer 
forskningsanknytning och större kopp-
lingar direkt till arbetslivet. 

VaD gör Då en person som sysslar med 
policyanalys? Det kan handla om att 
analysera offentliga riktlinjer och ut-
vecklingsstrategier – exempelvis kring 
landsbygdsutveckling eller regional-
trafik – för att se hur de utvecklas i 
samspel med andra som är med och 
påverkar, som näringslivet, medborga-
re och lokala föreningar. Det kan också 
innebära att man är med och utformar 
underlag för politiska beslut eller gör 
kvalificerade utredningar.

Ambitionen är att utbildningen 
ska vara en professionsutbildning som 
leder ut i arbetslivet. Elin Turesson har 
förhoppningar om att så också blir fal-
let. Studenterna får genom studierna 
mycket kontakter med »verkligheten«.

– Vi har till exempel medverkat i en 
regional studie i Ydre. Den övergripan-
de frågan handlade om vad politikerna 
behöver göra för att bryta utvecklingen 
med avfolkning i kommunen. Vi 
intervjuade vanliga hushåll om hur 
de ser på sitt boende, transporter och 
resor. Vi fick också träffa politiker och 
tjänste män för att diskutera vad de ville 
veta och hur de arbetade med frågan. 

Elin Turesson tillhör den första kullen 
studenter som går masterutbildningen.

Hösten 2009 startar en ny omgång.
eVa bergsteDt

fotnot: Pol.mag står för politices    
magister.

Elin Turesson

Utbildning i tre nivåer 
Hösten 2007 förändrades utbildnings- 
och examensstrukturen inom den 
svenska högskolan. Syftet var att skapa 
en jämförbar struktur med övriga euro-
peiska utbildningar (Bolognaprocessen). 

Enligt det systemet delas den högre 
utbildningen in i tre nivåer – grundläg-
gande, avancerad och forskarnivå. Tre 

års studier på grundläggande nivå leder 
till en kandidatexamen. Den kan sedan 
byggas på till en masterexamen genom 
ytterligare två års studier på avancerad 
nivå. Därefter kan man välja att lägga till 
några år för forskarstudier. 

Utöver de tre utbildningsnivåerna 
finns det ett antal yrkesexamina, som 
var och en har en tydligt preciserad 
omfattning på studierna.

Att utbilda studenter som har djup kunskap i 
både beteendevetenskap och företagsekono-
mi är målet för en ny masterutbildning som 
handlar om personalfrågor och organisation.

Human resource management and develop-
ment (HRM/HRD) är, namnet till trots, en 
tvåårig masterutbildning som ges på svens-
ka. Begreppet HR står för human resources 
och handlar om ett företags hantering av per-
sonal och organisation. Att utbildningen har 
ett engelskt namn beror helt enkelt på att det 
inte finns någon bra översättning till svenska.

Tanken är att masterstudenterna ska 
kunna jobba på avancerade nivåer med ut-
vecklingsarbete, de ska klara kvalificerade 
HR-jobb på ledningsnivå eller jobba som 
konsulter. 

– Att sträva efter att integrera kunskap 
både inom det beteendevetenskapliga och 
företagsekonomiska området är nytt. Stu-
denterna får inblickar i båda världarna, både 
vad gäller praktik och forskning. De ska 
ha kompetens både att stötta personalen, 
utveckla verksamheten och ha insikter om 
företagsekonomiska avvägningar, säger 

Eva Ellström, docent i 
pedagogik och program-
ansvarig för master-
programmet.

Utbildningen startade 
2007 och totalt läser 
ett 40-tal studenter på 
programmet. En av dem 
är Martina Nilsson, som 
precis som många av de 

övriga studenterna, dessförinnan läst tre år 
på PA-programmet (personal och arbets-
vetenskap).  

–  Jag vill ha mer fördjupad kunskap och 
tycker jag får det också. Kurserna ligger i 
linje med det jag vill arbeta med när jag är 
klar. Dessutom har vi fått en tydligare kopp-
ling till arbetslivet.

UnDer UtbIlDnIngen läser de bland annat 
om HR-frågor ur både ett beteende- och 
företagsperspektiv, om ledarskap, hälsa och 
ohälsa i arbetslivet och kommunikation. 

Varje kurs är kopplad till arbetslivet, 
genom kontakter med företag och organisa-
tioner. Forskningscentret Helix, som arbetar 

med arbetslivsutveckling och rörlighet, har en 
rad partnerföretag som är involverade i pro-
grammet. Däribland Saab, BT, Siemens samt 
Norrköpings och Linköpings kommuner. 

En medveten strävan är även att få stu-
denterna att studera minst en termin utom-
lands. Universitetet har bland annat goda 
kontakter med University of Washington i 
Seattle som har ett stort utbud av HR-kurser 
på avancerad nivå. 

martIna Vet Inte om en masterexamen le-
der till en annan typ av jobb jämfört med om 
hon skulle ta en fyraårig magisterexamen.

– Många arbetsgivare vet ännu inte vad en 
master är, så det är för tidigt att säga vad det 
innebär när man ska söka jobb. Själv känner 
jag att nivån har höjts, det har blivit tuffare 
att läsa och det är kul att utmana sig. Lärarna 
och institutionen har verkligen satsat.

Programmet har också uppmärksam-
mats i en nationell uppsatstävling arrang-
erad av fackförbundet JUSEK. Där gick både 
första- och andrapris till studenter på HRM-
programmet.

eVa bergsteDt

Martina Nilsson
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Nu tar Linköpings universitet hjälp av före-
tag och privatpersoner för att komplettera 
det statliga forskningsstödet.

– Det här ger oss resurser som stärker 
våra möjligheter att skapa ny kunskap till 
gagn för samhället, säger rektor Mille Mill-
nert.

Det kallas fundraising och handlar om 
att på olika sätt få in medel från företag, 
privatpersoner och andra externa källor. 
I en del fall är det fråga om rena gåvor, i 
andra fall om överenskommelser kring 
forsknings samarbeten.

I Sverige ligger LiU långt fram med detta.
– Vi har tagit lärdom av utländska före-

bilder, främst i USA och Storbritannien. I 
Sverige är det få universitet som arbetar på 
ett liknande sätt, säger Inger Stern, som 
tituleras fundraising director.

Hon leder en grupp på sex personer som 
förutom fundraising även sköter kontakter 

med tidigare studenter. Till sin hjälp har 
hon en kampanjkommitté bestående av per-
soner från näringsliv och offentlig verksam-
het. Dessutom är universitetsledningen och 
ett stort antal forskare engagerade i arbetet. 

genom kampanjen Expanding Excellence 
siktar man nu på att dra in en kvarts miljard 

kronor till och med 2010. Än så länge är 
man uppe i 155 miljoner kronor.

– Men fundraising-pengarna betyder i 
praktiken mer än så. Även i de traditionella 
ansökningarna är det ofta viktigt att kunna 
visa att man har näringslivet med sig. För 
varje krona till fundraising så kan det gene-
reras tre-fyra gånger så mycket resurser till 
forskningen, säger Inger Stern.

Hon ser också de privata pengarna som 
ett kvitto på relevansen i den forskning som 
bedrivs vid LiU.

– Det här är ett sätt för exempelvis 
indust rin att närma sig den akademiska 
forskningen. De är ute efter ny kunskap, 
som de inte själva kan ta fram. Samtidigt 
kan forskarna få tillgång till en miljö att be-
forska och testa sina idéer på.

Mille Millnert betonar också vikten av de 
kontakter som fundraising-arbetet skapar.

– Det ger många värdefulla ingångar till 

text lennart falklöf

foto peter karlsson & peter moDIn

Privata pengar stärker forskningen
LiU tar hjälp av företag och privatpersoner för att ytterligare 
spetsa forskningen. En kvarts miljard kronor är målet till och 
med 2010. 155 miljoner är redan i hamn.

samVerkan 
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Mer pengar än väntat. Mille Millnert gläds över 
stödet från företag och privatpersoner.

Genom kampanjen Expanding Excellence 
söker LiU bland annat stöd för forskning 
som bidrar till ökad livskvalitet och hälsa, 
arbete och tillväxt samt till en bättre miljö 
och hållbar utveckling. 

Åtta forskningsområden är särskilt 
ut pekade.

• BarndiaBetes. Nytt vaccin kan göra 
tillvaron lättare för nyinsjuknade barn.

• den kommunicerande hjärnan. 
Tvärvetenskaplig forskning öppnar bland 
annat nya möjligheter för människor med 
hörsel handikapp.

• FöreByggande diagnostik och 

medicinsk visualisering. Nya perspektiv 
på människokroppen förebygger sjukdom 
och räddar liv.

• ekonomisk och industriell utveck-

ling. Helhetstänkande och innovation 
ger svensk industri långsiktig konkur-
renskraft.

• strategiska material. Nya smarta 
material designas på nanonivå och gör 
nytta inom vitt skilda områden i samhället.

• Flyg – teknik, system och mana-

gement. Tvärvetenskaplig forskning tar 
svenskt flygkunnande till nya höjder.

• industriell ekologi. Miljöproblem 
vänds till affärsmöjligheter.

• Framtidens energi. Fördjupad kun-
skap om långsiktigt hållbara energisystem 
och effektiv energianvändning.

Dessutom startar en ny etapp av 
forsknIng & framtID, som syftar till att 
utveckla forskningsmiljön vid LiU Norr-
köping. Den omfattar satsningar inom 
logistik, medieteknik, organisk elektronik, 
klimatpolitik, kulturindustri och regional 
utveckling samt framtidens äldre boende.

För hälsa, arbete och hållbar utveckling

fortsatt samarbete. Vi märker det 
exempelvis i det arbete som nu 
pågår med ansökningarna om de 
strategiska forskningsresurser som 
regeringen utlyst.

Vad säger du till dem som 
oroar sig för att fundraising också 
innebär en starkare styrning av 
forskningen?

– Det måste vi självklart vara 
vaksamma på.  Och visst, en del 
områden är lättare att hitta pengar 
till – det innebär ju en viss styr-
ning. Men när det gäller själva 
forskningen, dess genomförande 
och resultat, så är det ingen utifrån 
som styr. I själva verket är dessa 
pengar ofta mer fria än de som 
kommer från många andra forsk-
ningsfinansiärer, säger Mille 
Millnert.

Den framgångsrIka kampanjen 
»Forskning & Framtid« (se artikel 
på nästa uppslag) visade att det 
finns ett intresse från företag och 
andra lokala aktörer att vara med 
och bygga upp forskningsmiljön 
vid LiU Norrköping. 

– Vi förstod nog inte riktigt hur 
klokt det var att först pröva detta i 
Norrköping. Här fanns en nybyggar-
anda, en stark lokal vilja att gemensamt 
skapa förutsättningar för att LiUs satsning i Norrkö-
ping verkligen skulle lyckas, säger Inger Stern.

– Nu har vi skalat upp detta till hela LiU och 
arbetar på en nationell nivå. Erfarenheterna från 
Norrköping har gett oss lärdomar som vi har 
med oss, inte minst vikten av att paketera våra 
erbjudanden så att de är intressanta för potentiella 
givare och samarbetspartners.

Mille Millnert är mycket nöjd med hur arbetet 
utvecklats.

– De resurser vi fått in hittills är större än 
väntat. Och även om finanskrisen kanske innebär 
att några senarelägger beslut om donationer och 
samarbeten, så är jag övertygad om att det finns 
en stark insikt om värdet av den här typen av 
framtidsinriktade satsningar. 

»En del områden är 
lättare att hitta pengar 
till – det innebär ju en 
viss styrning. Men när 
det gäller själva forsk
ningen, dess genom
förande och resultat, 
så är det ingen utifrån 
som styr.«

– För varje krona till fundraising kan det genereras tre-fyra gånger 
så mycket resurser till forskningen, säger Inger Stern på LiU Fundrising.
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Bidragsgivare
Advokatfirman Glimstedt 
• Anonym donation för 
forskning om Alzheimers • 
Byggmästare John Mattsons 
minnesstiftelse • Concordia 
Bus Nordic • ED Bygg AB • 
Ellipsen Bygg AB • Fastig
hets AB L E Lundberg  • 
Grant Thornton • Handels
banken i Norrköping • 
Henry Ståhl Fastigheter 
AB • Henry Björklund • 
HSB Östra • HyresBostä-
der • Inspire IT • Karl Erik 
 Önnesjös stiftelse • Katrine-
holms kommun • Klövern 
AB • Kungsleden AB • 
Luftfartsverket • Mattssons 
Fastig hetsutveckling AB 
• Norrköpings kommun • 
Norrköpings Tidningar AB 
• Oticon Fonden • Peab AB • 
Stiftelsen för njurmedicinsk 
forskning • Stiftelsen för 
psoriasisforskning • Stiftel-
sen för Parkinsonforskning 
• Stiftelsen Landshövding 
Per Eckerbergs fond • Swed-
bank/Sparbanksstiftelsen 
Alfa • Tekniska Verken  • TP 
Group • ÅWL Arkitekter • 
Östgöta Enskilda Bank. 

Fotnot: Fet stil för bidrag på 
minst tio miljoner kronor.
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»Stolthet, trygghet och kraft«
lokal uppbackning lyfte forskningsmiljön på liu norrköping
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Entreprenören Bo Sundberg är en av eldsjälarna bakom näringslivets stöd till LiU Norrköping. »För oss företagare skapar 
ett framgångsrikt universitet en tilltro till kommunen, till framtiden. Det får oss att våga satsa.«

Utan god forskning blir inget universitets-
campus levande. Det insåg näringslivet i 
Norrköping. Över 60 miljoner har de hittills 
satsat på att utveckla forskningsmiljön vid 
LiU Norrköping. 

Och vad får de tillbaka?
– Stolthet, trygghet och kraft. Jag kän-

ner en oerhörd stolthet när »våra« forskare 
är framgångsrika och blir omskrivna. 

Det säger Bo Sundberg, grundare av 
fastighetskonsulten TP Group i Norrkö-
ping och kanske inte minst klubbdirektör 
i Dolphins, basketklubben som är stadens 
stolthet. Han är en av många eldsjälar 

bakom finansieringskampanjen Forsk-
ning & Framtid som kom till för att stärka 
forskningen vid LiU Norrköping för fyra år 
sedan och som nu gått in i en andra etapp.

– För oss som företagare skapar ett 
framgångsrikt universitet en tilltro till 
kommunen, till framtiden. Det får oss att 
våga satsa.

Men det tog tid innan Bo Sundberg 
förstod vad forskningen betyder för univer-
sitetets utveckling, hur sammanflätad den 
är med bra utbildning. Han är en tvättäkta 
entreprenör med arbetarbakgrund.

– Jag blev väldigt förvånad när jag upp-
täckte att akademiker är som vanligt folk. 

Företagare har sällan någon stor kunskap 
om nyttan av ett samarbete med universite-
ten, säger han och ler brett.

för norrköpIngs Del har forskningen vid 
LiU Norrköping lett till ett tydligt flöde av 
idéer mellan näringsliv och akademi, följt 
av innovationer, avknoppningsföretag och 
fler jobb.

På flera områden ligger forskningen här 
redan i absoluta forskningsfronten. Stödet 
från näringslivet har hittills inneburit en 
förstärkning med tre professorer, forskar-
assistenter och doktorander. Sammanlagt 
resurser för femton forskare. 

Deras forskningsfält är på en och samma 
gång jordnära, konkreta och visionära; med 
resultat som kommer både vetenskapen, 
regionen och vanligt folk till del.

Ett exempel är medietekniken. Den 
världsledande visualiseringsforskningen är 
känd för specialeffekterna och datorgrafiken 
i en rad stora Hollywoodfilmer – långt från 
underhållningsbranschen ligger tillämp-
ningarna inom vetenskaplig och medicinsk 
visualisering eller flygtrafikövervakning. 
Ljudteknologi och spetskompetens inom 
digital bildreproduktion kompletterar.

Forskningen i organisk elektronik har 
också den varit internationellt banbrytande. 
Framgångarna med tryckt elektronik på alla 
möjliga material (till exempel displayer och 
smarta etiketter) har lett forskarna in på nya 
spår som elektronik byggd av organiska, kol-
baserade molekyler.

– Det betyder framtida möjligheter att 
till exempel kunna kontrollera nervimpulser 
i hjärnan, celltillväxt och differentiering av 
stamceller, säger professor Magnus Berg-
gren.

I praktisk tillämpning kan det betyda 
bättre infektionsskydd, smartare proteser 
och verktyg som kan styra utvecklingen av 
olika typer av stamceller.

konkreta och anVänDbara resUltat gör 
forskningen spännande och angelägen. 
Bättre koll på ambulanser och utryck-
ningsfordon är exempelvis ett resultat av 
logistikforskarnas arbete med datorbaserade 

optimeringsverktyg, testat av SOS Alarm i 
Stockholm:

– Det fanns ett stort sug hos larmcentra-
lerna efter att pröva något nytt, säger forsk-
ningsledaren Tobias Andersson Granberg.

Just nu söker forskargruppen nya dok-
torander som bland annat ska jobba med 
planering av räddningssystem på strategisk 
och taktisk nivå.

– I ett projekt med före detta Räddnings-
verket tar vi fram hjälpmedel för lokalisering 
och utvärdering av räddningsresurser. 

Ett av forskningsfälten vid LiU Norrkö-
ping rör definitivt varenda människa: fram-
tidens äldreboenden.

– Ja, hur tänker 50-plussarna om sitt 
framtida boende? Och hur kan vi anpassa 

överskottet av bostäder, byggda på 50- och 
60-talet så de kan tänkas vilja flytta dit, frå-
gar sig forskaren Marianne Abramsson.

Det är just en sådan fråga som planerare 
och bostadsbolag gärna vill ha svar på. I 
Norrköping har forskningen bidragit till 
nya planer på att förvandla bostadshus till 
senior bostäder i varje stadsdel.

Och näringslivet i Norrköping fortsätter 
värna om »sitt« universitet och dess forsk-
ning.

– Vi har gått vidare med en andra etapp 
i kampanjen, vi siktar på att få ihop 20 
nya miljoner. Det är ingen tvekan om vad 
universitetet betyder som tillväxtmotor för 
Norrköping, säger Bo Sundberg.

gUnIlla praVItz

Marianne Abramsson forskar om framtidens äldre-
boende. Bostadshus ska byggas om till seniorbostäder.

Logistikforskaren Tobias Andersson Granberg (infälld bild) har tagit fram ett optimeringsverktyg som ska ge bättre 
koll på ambulanser och andra uttryckningsfordon. Det har testats av SOS Alarm i Stockholm.

»Stödet från näringslivet har 
hittills inneburit en förstärk
ning med tre professorer, 
forskarassistenter och dokto
rander. Sammanlagt resurser 
för femton forskare.«

Magnus Berggrens forskning kan bl.a. leda till bättre 
infektionsskydd och smartare proteser.

g
u

n
il

la
 p

r
av

it
z

st
af

fa
n

 g
u

st
av

ss
o

n
an

d
ré

 m
a

sl
en

n
ik

o
v 

&
 å

ke
 h

je
lm

 (
In

fä
ll

d
 b

il
d

)



24 lIU magasIn  1-2009  25lIU magasIn 1-2009

lInköpIngs UnIVersItet 

 

  fundraising

fundraising

fundraising en nyckelroll. I den 
pågående kampanjen Stanford 
Challenge är målet att dra in 4,3 
miljarder dollar under fem år. Det 
motsvarar nära 40 000 000 000 
svenska kronor!

– Visst, de är på en helt annan 
nivå än oss. Men det finns mycket 
vi kan lära av deras sätt att arbeta. 
Och man ska inte glömma att även 
de har varit nybörjare, säger Göran Felldin.

Det bekräftas av Stig Hagström, under 
90-talet universitetskansler i Sverige, men 
numera återbördad till Stanford-universitet.

– Det är knappt 
femtio år sedan det 
hela verkligen började 
ta fart. Det var då led-
ningen för Stanford 
bestämde sig för att 
universitetet skulle bli 
vad det nu är.

Stig Hagström 
medverkade för  övrigt 

till att Stanford-universitetet i slutet av 
90- talet fick en jättedonation från Wallen-
bergsstiftelsen. Det resulterade i Wallenberg 
Hall, där man idag med hjälp av ny teknik 
prövar nya vägar till lärande.

– I grUnDen hanDlar all framgångsrik 
fundraising om tre faktorer: att tydligt visa 
vad man vill ha stöd för, att identifiera de 
målgrupper som kan vara intresserade av att 
bidra och att hitta personer som kan fung-
era som motorer för arbetet.

Det säger Tim Portwood, som tills nyligen 
var i ledningen för Stanford Challenge. Idag 

är han fristående konsult inom fundraising.
I den pågående kampanjen har Stanford 

som mål att bidra till lösningar på några av 
världens mest brännande frågor. Det hand-
lar om hälsa för alla, om miljö och uthållig 
utveckling och om fred och ökat välstånd 
runtom i världen. Stanford vill också vara 
med och utbilda morgondagens ledare.

I fundraising-arbetet deltar hundratals 
anställda och forskare. Verksamheten har 
ett mycket starkt stöd från universitetsled-
ningen.

De viktigaste bidragsgivarna är alumner, 
deras föräldrar och andra med speciella rela-
tioner till lärosätet.

– Vi jobbar mycket med att utveckla och 
stärka relationer. När det gäller alumnerna 
så handlar det om att bygga på den känsla 
som skapats under utbildningen, säger Tim 
Portwood.

Han råder LiU att skynda långsamt. Allt 
kan inte göras på en gång. Eller som han ut-
trycker det: 

– Man måste lära sig gå, innan man kan 
börja springa!

lennart falklöf

Med näsa för 
fundraising

skyller han delvis på 
LiU-professorn Ove 
Brandes.

– När jag en gång 
var tillbaka och höll ett 
föredrag, så inledde 
jag med att säga att jag 
hade mycket att tacka 
Linköping för – bland 
annat för min utbild-
ning och för att jag 
träffade min fru här. Då reste sig Brandes ur pu-
bliken och sa uppfordrande: Och hur tänker du 
betala tillbaka det då?

Så det blev fler gästföreläsningar. Under 
åren i Japan fixade Bo Dankis även så att LiU-
studenter kunde komma dit och göra ex-jobb. 
När frågan kom om kampanjkommittén var 
han inte sen med att tacka ja.

– Det handlar förstås också om själva ända-
målet. Jag har svårt att tänka mig något vettiga-
re att ägna sig åt än att stötta högre utbildning 
och forskning i en snabbt globaliserad värld.  
För mig som till vardags håller till i närings-
livet är det också berikande att få en inblick i 
andra delar av samhället, säger Bo Dankis.

han ser tVå tyDlIga UppDrag för den idag 
sjutton personer starka kampanjkommitten för 
fundraising-arbetet.

– Det handlar dels om att paketera de pro-
dukter i form av angelägna forskningsområden 
som ska erbjudas potentiella donatorer. Här 
fungerar vi som bollplank för att pröva olika 
förslag. Är detta något som intresserar indu-
strin? Vilket värde har detta för dem? 

– Det andra är att bidra med våra nätverk 
och fungera som dörröppnare. Det kan handla 
om att slå en signal till någon för att bereda 
marken för LiU-folket.

Bo Dankis håller kontakten med sitt gamla 
lärosäte på flera sätt.

– Många av mina bästa kompisar känner 
jag från studietiden. 

– Sedan måste jag säga att LiU har blivit 
mycket bättre på att hålla reda på sina alumner. 
Risken är ju att man tror att allt är som när man 
själv gick där. Men LiU håller oss uppdaterade.

– De allra flesta av oss tidigare studenter tyck-
er förstås att det är jättekul när det går bra för LiU. 
Fundraising-arbetet är ett av flera sätt att bidra till 
att LiU kommer ytterligare starkt på banan. 

lennart falklöf

LiU har gått utomlands för att hämta inspi-
ration och idéer till fundraising-arbetet. En 
förebild är Stanford-universitetet på den 
amerikanska västkusten.

– Ute i världen är fundraising jättestort. I 
Sverige finns inte ens ett ord för det. Så vi 
kallar det vi gör för »fundraising på svens-
ka«, säger Göran Felldin, marknadschef på 
Linköpings universitet.

Det var under en vistelse i Kalifornien för-
ra året som han träffade ansvariga för fund-
raising vid Stanford-universitetet. Det ledde 
till ett studiebesök för dem som arbetar med 
fundraising på LiU och till fortsatta kontakter.

Stanford är idag ett av världens ledande 
lärosäten med inte mindre än arton aktiva 
Nobelpristagare. Universitetet har också 
starkt bidragit till utvecklingen i Silicon 
Valley. Det är Stanfordstudenter som ligger 
bakom företag som Hewlett-Packard, Cisco, 
Google, Yahoo och Sun Microsystems.

För att driva och utveckla verksamhe-
ten krävs enorma resurser. Och här spelar 

Tack vare privata donationer har tre 
medicinska forskningsstiftelser de se-
naste åren kunnat inrättas vid Linköpings 
universitet.

parkInsons sjUkDom

Orsaken till Parkinsons är att nervceller 
i hjärnan, som utsöndrar signalämnet 
dopamin, gradvis bryts ned. Följden blir 
motorikstörningar i form av skakningar, 
stelhet och försämrad rörelseförmåga. 
Omkring 20 000 människor i Sverige 
lider av sjukdomen.

Vid LiU arbetar en rad forskargrup-
per med olika aspekter av Parkinsons 
sjukdom, från grundforskning på mole-
kylär nivå till utveckling av behandlings-
metoder. Avkastningen av donationen, 
som förvaltas av Stiftelsen för Parkin-
sonforskning, ska finansiera forsknings-
projekt inom dessa områden. 

Hur uppstår sjukdomen? Hur 
samspelar arvet och miljön? Hur kan 
behandlingen förbättras? Det är frågor 
som belyses i de tre projekt som i den 
första utdelningen 2008 fick bidrag på 
300-350 000 kronor vardera för en tre-
årsperiod.

njUrsjUkDomar

Njurarna har den livsviktiga uppgiften 
att utsöndra slaggprodukter som bildas 
vid ämnesomsättningen och att balan-
sera vätskor och salter i kroppen.

Sjukdomar som kronisk njurinflam-
mation och diabetes kan försämra eller i 
värsta fall slå ut njurfunktionen. Kronisk 
njursvikt drabbar omkring 600 personer 
i Sverige varje år. Om den inte behand-
las, dör patienten så småningom av urin-
förgiftning.

Stiftelsen för njurforskning finansie-
rar forskningsprojekt vid LiU med tre 
huvudsyften:

• Utveckla metoder att behandla och 

bromsa sjukliga förändringar vid IgA-
nefropati.

• Identifiera orsakerna till klåda 
och sömnsvårigheter som ofta drabbar 
dialys patienter.

• Bättre kunskap om varför blodkär-
len förkalkas hos patienter med allvarlig 
nedsättning av njurfunktionerna.

psorIasIs och eksem

Trots att 300 000 svenskar har hudsjuk-
domen psoriasis vet man inte mycket om 
orsakerna och den går idag inte att bota. 
Men det finns nya intressanta spår. Tack 
vare en privat donation har Linköpings 
universitet kunnat rekrytera en topp-
forskare på området.

Dona-
tionen på 
tio miljoner 
kronor utgör 
grundplåten 
i Stiftelsen 
för forsk-
ning inom 
psoriasis och 
eksem, som 
finansierar 
forskartjäns-
ten för docent Charlotta Enerbäck, der-
matolog och klinisk genetiker.

Hennes forskning fokuserar bland 
annat på ett protein som förekommer i 
stora mängder i psoriasisdrabbad hud. 
Detta ämne, psoriasin, gynnar snabb cell-
delning, inflammation och nybildning 
av blodkärl – ett förlopp som påminner 
om cancerutveckling.

Charlotta Enerbäck bygger nu upp en 
ny forskargrupp vid Hälsouniversitetet 
för att undersöka om någon hämmare 
av psoriasin, till exempel en antikropp, 
kan användas som läkemedel mot sjuk-
domen.

åke hjelm

Hela kampanjkommittén
Kommittéordförande Bo Dankis, 
Perstorp, LiUalumn • Viveka Adels-
wärd, professor emerita, LiU, LiU-
alumn • Björn Algkvist, Fibonacci, 
LiUalumn • Pär Boman, Handels-
banken, LiUalumn • Björn Eriksson, 
landshövding Östergötland, heders-
doktor LiU • Sören Gyll, hedersdoktor 
LiU • Louise Hoff sten, artist, heders-
doktor LiU • Lennart Johansson, 
hedersordf. UEFA, hedersdoktor LiU 
• Lars Jonsson, Stellar Holdings • 
Heikki Koskinen, Escaler Consulting, 
LiUalumn • Torbjörn Kronander, 
Sectra, LiUalumn • Ann Krumlinde, 
Danske Bank/Östgöta Enskilda 
Bank, LiUalumn • Fredrik Lundberg, 
LE Lundbergföretagen, hedersdoktor 
LiU • Carina Malmgren Heander, 
Electrolux, LiUalumn • Carl-Erik 
Ridderstråle, f.d. koncernchef BT In-
dustries • Åsa Severed, TV4 Sverige, 
LiUalumn • Åke Svensson, Saab, 
hedersdoktor LiU, LiU-alumn.

Bo Dankis är ordförande i kampanjkommit-
tén för LiU Fundraising. Han liknar sitt upp-
drag vid mögelhundens.

– Det handlar om att nosa lite här och 
lite där för att se vartåt vi bör gå, säger 
Perstorps-vd:n som med stor entusiasm gett 
sig i kast med att stötta sitt gamla lärosäte.

I slutet av 70-talet läste Bo Dankis till civil-
ingenjör i industriell ekonomi i Linköping.

Karriären förde honom ut i världen. Un-
der åtta år var han i Japan, varav fyra år som 
vd för ABB Japan. Så rekryterades han till 
Assa Abloy, först som landschef i Frankrike, 
sedan som chef för hela Sydeuropa för att 
slutligen bli vd och koncernchef. 

2006 var det åter dags för uppbrott sedan 
han och styrelsen haft olika uppfattningar 
om företagets utveckling. Numera är Bo 
Dankis vd och koncernchef för Perstorps AB.

Ordförandeskapet i kampanjkommittén 

Stöd till medicinsk forskning

»Stanford-universitetet   är en förebild«

Bo Dankis

Stig Hagström

På Stanford ska 4,3 miljarder dollar dras in på fem år.
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text & foto åke hjelm

Närkontakt på molekylnivå
Hur ska vi kunna förstå det vi inte kan se? Biokemisten Lena Tibell tar 
ny teknik till hjälp i ett tvärvetenskapligt projekt om kommunikation 
av molekylär livsvetenskap. 

forsknIng 

 

  visualisering

lUDwIg 

rIng: 

– Man lärde 
sig en modell 
i högstadiet. 
När man 
kom till gym-
nasiet fick 
man höra att 
det var en förenkling – det är så här 
det egentligen fungerar. Så kom man 
till universitetet och då var det gymna-
siemodellen som var alltför enkel.

Livets byggstenar är ena jättar till molekyler, 
men ändå mindre än en vanlig ljusvåg. Vi 
kan alltså inte se dem hur mycket vi än för-
storar. De krafter som håller ihop atomerna 
i en molekyl är extremt obetydliga. Alla 
signaler befinner sig på en helt annan skala 
än den vi kan uppfatta. Hur ska vi då kunna 
förstå hur det ser ut och fungerar i detta 
mikro- och nanokosmos?

En molekyl kan avbildas på olika sätt. 
Kemibokens strukturformler visar knaster-
torrt vilka atomslag som ingår och hur de 
sitter ihop, utan att säga ett dyft om hur det 
kan tänkas se 
ut i verklighe-
ten. Så här ser 
till exempel 
formeln för 
etanol ut.

Lite roligare, 
men knappast 
mer verklighets-
troget, blir det 
om man bygger 
en tredimensionell figur av färgade bollar 
och rör – den klassiska »Fyllehunden«.

Den här så 
kallade kalott-
modellen av sam-
ma molekyl visar 
en knubbigare 
vovve som kanske 
skapar en bättre 
förståelse av hur det hela hänger ihop.

Dagens natUrVetenskaplIga läroböcker är 
fulla av bilder. Utvecklingen i samhället går 
i samma riktning, vi kommunicerar alltmer 

med bilder, särskilt kring abstrakta ting som 
är svåra att beskriva i ord. Som biokemist 
har Lena Tibell funderat över bildernas för- 
och nackdelar.

– Dels finns det bilder som i och för sig 
är korrekta, men bara fungerar inom en 
grupp av invigda. Sedan finns det modeller 
som fyllehunden, som man kan förstå men 
som samtidigt kan leda tanken helt fel, sä-
ger Lena Tibell.

Hon berättar om en student som hade 
toppresultat på biologiproven, men som 
fått en illustration av citronsyracykeln (som 
schematiserar kroppens energiomsättning) 
helt om bakfoten. Studenten trodde att pro-
cessen faktiskt gick runt i en cirkel i buken 
och släppte ut de energirika ATP-molekyler-
na i benen ...

Nu rör sig de flesta skolelever och uni-

johanna 

sUnDIn: 

– Modellen 
är rigid men 
pedagogisk. 
Problemet 
med alla mo-
deller är att 
man blir låst 
vid en viss uppfattning.

tommy 

larsson: 

– Tekniken 
är häftig, 
men ibland 
kändes det 
lite buggigt.

annelI 

wennman: 
– Jag trodde 
att de attrak-
tiva krafterna 
var starkare. 
Man var 
tvungen att 
komma exakt 
rätt för att man skulle känna det.

Vad tycker fyra studenter 

som prövat systemet?

versitetsstuderande hemtamt i en virtuell 
verklighet. Den nya medietekniken öppnar 
möjligheter att skapa sannolikt naturtrogna, 
tredimensionella modeller där användaren 
kan vara medaktör och inte bara en passiv 
betraktare.

såDana här saker har rört sig i huvudet på 
Lena Tibell under många år. Sedan 2003 
har hon haft medel att forska om dem och 
hösten 2008 fick hon igenom ett stort tvär-
vetenskapligt projekt hos Vetenskapsrådet, 
Visualiseringar som meningsskapande verktyg 
för kommunikation av molekylär livsvetenskap. 
I projektet medverkar biokemister, visualise-
ringsexperter, lingvister, medietekniker och 
ämnesdidaktiker.

I centrum står proteinerna: deras struk-
tur, egenskaper och funktion. En del hand-
lar om hur tecken och symboler förstås och 
skapar mening. I den andra delen utvecklas 
en avancerad datormodell som illustrerar 
hur en ligand – en liten funktionell molekyl, 
till exempel ett läkemedel – dockas in i ett 
enzym. Modellen är skapad i virtuell verk-
lighet och återger inte bara den tredimensio-
nella strukturen utan också de krafter som 
verkar mellan atomerna.

– Det kallas haptik och gör det möjligt att 
interagera med en modell och känna dess 
krafter och strukturer, något som används 

till exempel vid teleoperationer och träning 
av piloter och astronauter, säger Lena Tibell.

I hennes projekt har studenter i master-
kursen Biomolekylära interaktioner fått testa 
modellen. Iförda 3D-glasögon och med en 
sorts joystick i handen har de gått in i rollen 
som ligander som söker sig in i enzymet. 
Med verktyget i hand kan man stryka över 
enzymets utsida och känna på de attraktiva 
och repulsiva krafter som orsakas av atomer-
nas elektrokemiska laddningar.

Systemet kallas Chemical Force Feed-
back och är utvecklat av Petter Bivall Pers-
son, doktorand i vetenskaplig visualisering 
vid LiU Norrköping. Proteinstrukturen 
hämtas från Proteindatabanken som inne-
håller kalkyler av laddningar och spän-
ningsfält i molekylerna. Med hjälp av detta 
kan kraften som verkar på en partikel i varje 
punkt beräknas.

Forskningen syftar främst till att studera 
hur just känseln påverkar förståelsen, i det 
här fallet av hur molekyler känner igen var-
andra och växelverkar.

De preliminära resultaten visar att 
modellen verkligen var till nytta för studen-
terna. Haptiken lyckades förmedla att igen-
känning är en dynamisk och slumpmässig 
process. De flesta tyckte också att det var 
roligt att jobba med modellen.  

»Modellen är skapad i virtuell 
verklighet och återger inte 
bara den tredimensionella 
strukturen utan också de 
krafter som verkar mellan 
atomerna.«

I projektet studeras bland 
annat vad känseln betyder 
för förståelsen av det som 
sker på molekylnivå. Här 
får en person med hjälp av 
en joystick stryka över en 
molekyl och känna de att-
raktiva och repulsiva krafter 
som orsakas av atomernas 
laddningar.

Petter Bivall Persson och Lena Tibell vill ta reda på hur man med bilder och modeller kan göra biokemin mer begriplig.
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Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Camilla Smedberg
013 - 28 24 20
camilla.smedberg@liu.se
Externa relationer, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

Med väskan ständigt packad

Fritidspedagoger firade 30

Väskan är alltid packad. Om katastrofen 
inträffar så är Karin Hugelius redo att åka 
vart som helst i världen inom tolv timmar. 
Beredd på allt. 

Hon är van vid att hennes internationella 
uppdrag väcker människors intresse och 
lite beundrande uppmärksamhet. Själv 
tycks hon ha ett mer vardagligt avspänt 
förhållande till det internationella arbete 
hon då och då åker ut på.

– Visst är jobbet spännande, säger hon 

när vi träffas hemma i hennes välordnade 
tvårummare i Örebro, långt från krigsskåde-
platser och naturkatastrofer.

Men dramatiken och beredskapen för 
att vad som helst kan hända har hon även 
hemma i sitt vanliga jobb, som ambulans-
sjuksköterska i Örebro läns landsting. In-
ställningen till arbetet är densamma, oavsett 
om det handlar om trafikolyckan utanför 
Örebro, tsunamin i Thailand eller kriget i 
Darfur. Det är Karin Hugelius mån om att 
påpeka. 

– Omständigheterna runt omkring ser 
olika ut. Men i grunden handlar arbetet 
om samma sak, att vara en liten bricka i 
ett större skeende.  Vi kommer alltid in när 
katastrofen redan inträffat, då handlar det 
om att utföra arbetet så professionellt som 
möjligt.

Parallellt med arbetet inom ambulansen 
ingår hon i det nationella team på 200 per-
soner som när som helst ska vara beredda 
att rycka ut till någon av världens krishärdar. 
Därav den packade väskan i förrådet.

Drygt 30 år har gått sedan den första 
kullen fritidspedagoger gick ut från utbild-
ningen i Linköping. I januari hade 13 av 
dem återträff.

– Det blev verkligen ett lyckat jubileum. 
Vi var härligt nostalgiska, mindes gamla 
lärare, tittade på foton och sjöng sånger 
från studietiden, berättar Monica Lindh.

Fritidspedagogutbildningen var då 
tvåårig.  I den första kullen gick samman-
lagt 90 elever fördelade på tre klasser.

– Vi var en mycket diskussionsbenä-
gen klass, berättar Monica Lindh. Det var 
brainstorm, smågrupper, tvärgrupper, 
planeringar, utvärderingar, analyser, 
rollspel och schemaläggningar. Oj, vad 
vi lärde oss att konfronteras med olika 
åsikter och värderingar – men också att 
planera. Det är något vi senare har haft 
stor nytta av i vårt arbetsliv.

Några av dem arbetar fortfarande som 
fritidspedagoger, medan andra bland an-
nat blivit specialpedagoger och lärare.

Parallellt med arbetet som ambulanssköterska i Örebro ingår Karin Hugelius i ett nationellt team på 200 personer som alltid är beredda att rycka ut vid katastrofer.

Karin Hugelius på kontoret i Darfur.

I år firar LiTH 40 år. Det firas bland annat 
med en alumnihelg den 12-13 september. 

Under lördagen kan man lyssna på olika 
föreläsare, mingla, besöka institutioner 
och vara med på stor fest i Konsert & 
Kongress. På söndagen går LiTH:s tradi-
tionella golftävling av stapeln.

Redan den 2-4 april firar M-sektionen 
sitt 40-årsjubileum.

Och det finns mer att se fram emot 
för LiTH-alumnerna. Den 26 mars blir 
det frukostmöte på Hotell Sheraton i 
Stockholm. Talare är Åsa Severed, vd för 
TV4 Sverige och  I-alumn. Mer informa-
tion på www.liu.se/alumni.

I slutet av januari hade LiTH en 
alumni träff på Saab i Linköping. Ett 80-
tal alumner minglade, åt mat och lyss-
nade till dekanus Helen Dannetun.

Träffar för LiTH-alumner

Bästa aktieanalytikern
Sveriges bästa aktieanalytiker under fjol-
året var LiU-alumnen Kristin Dahlberg. 

Detta enligt den ranking som London-
baserade AQ Research nyligen ställt 
samman (uppmärksammad i Dagens 
Industri 090202).

Kristin Dahlberg arbetar på Royal Bank 
of Scotlands Londonkontor. Som analytiker 
följer hon sex nordiska storbanker.

Kristin Dahlberg har studerat på Lin-
köpings universitet, vilket ledde till en 
ekonomexamen 2006. Därefter har hon 
gjort en snabb karriär.

karin hugelius redo att rycka   ut till världens krishärdar

Utbildning i första hjälpen för poliser i Rwanda.

Till minne av offer för tsunamin i Thailand.
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att hon hamnaDe inom det internatio-
nella fältet överhuvudtaget var oväntat.

För tio år sedan läste hon till sjuk-
sköterska i Linköping.

– Då, när jag satt där med 
basgrupps arbetet hade jag inga såna 
planer alls, däremot ville jag jobba med 
akutsjukvård eftersom jag gillar när det 
händer saker och vardagen inte blir så 
förutsägbar. 

Efter avklarad utbildning 2001 
gjorde hon som så många andra unga 
människor – drog ut i världen. Slump-
mässigt föll valet på Guatemala.

– Jag ville lära mig spanska. Så jag 
och en kompis stack iväg. Parallellt med 
spanskan jobbade vi som volontärer 
inom brandkår och ambulans. 

Det jobbet gav mersmak. När hon 
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mats högman är projektör på Grontmij 
AB i Örebro. Han är civilingenjör i maskin-
teknik, med examen 2005.

anDers IVarsson är Sverigeschef för 21 
Grams AB. Han är civilingenjör i industriell 
ekonomi, med examen 1998.

sofIa lInD arbetar med internationella 
miljökurser och som konsult på SMHI i 
Norrköping. Hon tog en magisterexamen i 
miljövetenskap 2007.

krIstIna lInDgren är forskare på Reci-
pharm Biologics i Södertälje. Hon är civil-
ingenjör i teknisk biologi, med examen 2006.

monIka lInnér är läkare på Lambohovs 
vårdcentral. Hon läste på läkarprogrammet, 
med examen 1994.

joel phalén är politisk sekreterare i 
Solna stad. Han läste fristående kurser på 
LiU, med examen 2008.

alI reza etezaDI är IT-chef på Ferdowi 
University of Mashad i Iran. Han läste data-
vetenskap, med examen 2008.

alumner
stefan anDerson är projektledare i Norr-
köpings kommun för det arbetsmarknads-
politiska projektet NUEVO. Han har läst 
med Samhälls- och kulturanalysprogram-
met, med examen 2002.

martIn bernanDersson har börjat 
arbeta som flygsäkerhetsanalytiker på 
Transportstyrelsen. Han är civilingenjör 
i kommunikations- och transportsystem, 
med examen 2006.

lIsa bjartmar är överläkare på Lunds 
universitetssjukhus. Hon har en läkar-
examen från 1995.

mIkael brånn är personalsekreterare i 
Ydre kommun. Han läste PA-programmet, 
med examen 2007.

kajsa Dannberg titulerar sig price ma-

nager på Volvo Trucks i Göteborg. Hon är 
civilingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 2006.

jasmIna egelnor är  controller på Flyg-
bussarna i Stockholm. Hon är internationell 
ekonom, med examen 2005.

katrIn engman är miljö- och hälso-
skydds inspektör i valdemarsviks kommun. 
Hon har läst miljövetarprogrammet, med 
examen 2007.

monIka fransson är klinisk försöks-
ledare på läkemedelsföretaget GlaxoSmith-
Kline i Solna. Hon har en magisterexamen i 
medicinsk biologi från 2004.

matIlDa georgsson arbetar på Järva 
Barn- och ungdomspsykiatriska mottag-
ning. Hon är psykolog, med examen 2008.

Kärvare tider i kiseldalen
Finanskrisen sätter djupa spår även i 
Silicon Valley på den amerikanska väst-
kusten. Det konstaterade LiU-alumner 
i området vid en återträff i slutet av 
januari.

– Många företag drar ner på personalen 
och andra har infört anställningsstopp, 
berättade Elisabeth Khaghani (Ekman), 
samordnare i det nybildade nätverket för 
LiU-alumner i Kalifornien.

Trots de bistra tiderna var stämning-
en hög när ett tiotal alumner träffades 
på en restaurang i Palo Alto tillsammans 
med styrelseledamöter från Universitets-
holding på studieresa.

På plats fanns bland andra kognitions-
vetaren Pernilla Qvarfordt, som sedan 
2005 forskar om människa-dator-
interaktion på ett labb kopplat till Fuji.

– Visst märks krisen, men vi klarar 
oss än så länge.

Detsamma gäller för Olof Tornblad, 
teknisk fysiker, med många års erfaren-
het från kiseldalen. Han arbetar för halv-
ledartillverkaren Infineon.

– Men jag har också ett forsknings-
samarbete med Stanford och är där en 
dag i veckan.

En annan LiU-alumn med koppling 
till Stanford är Annica Black-Schaffer 
(tidigare Heyman),  som efter sex år som 
doktorand i den kondenserade materiens 
teori snart har en avhandling färdig.  

Hon var faktiskt på Stanford redan un-
der sin civilingenjörsutbildning.

– Jag gjorde fjärde året utomlands här 
när jag gick på Y-programmet.

Från San Fransisco hade Peter Rexe-
lius kommit åkande. För omkring 30 år 
sedan läste han datateknik på LiU, och 
var också engagerad i Studentorkester-
festivalen, spexet och Lihkören.

Sedan drygt 
tre år tillbaka 
driver han ett 
företag som tar 
fram webbase-
rade lösningar 
för övervakning 
av solpaneler. 
Och han tycks 
ha hamnat i en 
framtidsbransch.

– Vi känner inte av någon kris. Det 
gick stuprätt upp ifjol och vi fortsätter att 
växa, berättade han.

Elisabeth Khaghani och Olof Tornblad.

kom hem sökte hon och blev antagen till 
Räddningsverket som ville ha sjuksköter-
skor som snabbt skulle kunna rycka ut på 
internationella uppdrag. 

Våren 2006 fick hon sin första förfrå-
gan. Det handlade om att åka till Thailand 
och hjälpa svenskar efter tsunamin. Hon 
var sjuksköterska för den svenska personal 
som redan fanns på plats där,  men också ett 
stöd till de drabbade svenskar som återkom 
dit för att hämta hem sina döda, eller för att 
delta i minnesstunder över dem. Där stan-
nade hon i fyra månader. 

Senare samma år var det dags för nästa 
uppdrag. Tre månader i Darfur i Sudan 
där hon arbetade som insatschef och att 
vidareutbilda den inhemska personalen i 
sjukvård. Åter i Sverige blev det arbete på 
heltid på Räddningsverket som medicinsk 
koordinator. 

VIlka tycker hon då är de viktigaste erfa-
renheterna av sina internationella uppdrag? 

Karin Hugelius tänker efter lite och sä-
ger sedan två saker. Den första handlar om 
upplevelserna i Thailand.

– Jag är fascinerad över vad människor 
klarar av. Hela familjer raderades ut vid 
tsunamin, föräldrar förlorade sina barn. 
Men trots allt stod de överlevande som blev 
kvar framför oss ett halvår senare, det hade 
de nog själva aldrig trott. Människor har en 
fantastisk förmåga att resa sig efter katastro-

fer, även om livet aldrig mer blir detsamma. 
Den andra reflektionen rör Sudan.
– De system som finns i andra samhäl-

len fungerar bättre än vi tror. För oss svensk-
ar kan mycket i det nya landets organisation 
synas märkligt, men så är det inte för dem. 
Man utgår ju bara från sina egna mallar. 
Det tycker jag är något man får påminna sig 
om, att ha en ödmjukhet inför andras erfa-
renheter och kunskap.

Hon tycker också hon lärt sig mycket om 
sig själv.

– Man inser vad man klarar av och hur 
man reagerar under press. Att leva tillsam-
mans med andra, kanske hela tiden sova i 
samma rum, inte ha någon toalett – sådant 
tär på en. Men man får en speciell samhörig-
hetskänsla. I Thailand blev det till exempel 

många balkongdiskussioner sent på kväl-
larna, de var en psykisk avlastning för oss.

karIn hUgelIUs uppdrag det närmaste året 
är att utbilda ambassadpersonal i krishan-
tering. Det arbetet är en följd av att Sverige 
stärkt sin krisberedskap sedan tsunami-
katastrofen. 

– Så i eftermiddag går jag på mitt pass 
på ambulansen och på torsdag åker jag till 
Guatemala på en vecka.

Utbildningen handlar om att stärka 
ambassadernas förmåga att hantera större 
händelser där svenskar drabbas. Lektioner 
ges bland annat i krisorganisation, relationer 
med media och att möta människor i kris.

– Fokus ligger på hur man startar en 
krisorganisation och hur man får igång hela 

SOF-helg för alumner –
13-17 maj i Linköping!

Återupplev Studentorkesterfestivalen! 
LiU Update Alumni säljer biljetter till före detta studen-
ter, både helhelg och endagsbiljetter. Under lördagen 
kan du besöka alumnernas eget öltält på festivalområdet 
– en samlingsplats för alla alumner som besöker SOF. 
Tag med denna annons så bjuder vi dej som är alumn 
på en öl!

Sista säljdatum för helhelgsbiljetter är 19 mars och för 
endagsbiljetter 29 april.

Läs om SOF2009 på www.sof2009.se 
Läs om LiU Update Alumni på www.liu.se/alumni

Biljettpriser
Hela helgen: 350 kr 
Ons 13/5: 80 kr 
Tors 14/5: 100 kr 
Fre 15/5: 150 kr 
Lör 16/5: 150 kr

För att beställa biljetter: 
mejla till alumni@liu.se 
eller ring 013-28 24 20.

karIn sjölUnD är sjuksköterska på Karolin-
ska sjukhuset. Hon har en examen från 2007.

mIkael sVanberg är universitetslektor på 
Karlstad universitet. Han läste på kulturvetar-
programmet, med examen 1992.

markUs seppälä jobbar som konsult 
på Öhrlings PricewaterhouseCoopers i 
Stockholm. Han har läst Affärsjuridiska 
programmet med Europainriktning, med 
examen 2006.

peter tafazolI är vd för Nolek AB. Han 
är civilingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 2001.

karIn VInclette är sedan i höstas lärare 
på Vimmerby gymnasium. Hon har en exa-
men på lärarprogrammet från 2008.

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

den processen. Att få arbetet effektivt i bör-
jan har visat sig vara det svåraste. 

På vad sätt?
– Det gäller att få alla inblandade att jobba 

åt samma håll. Det kan vara svårt om kom-
munikationen slås ut, om man inte får tag på 
alla som sitter på information, om man inte 
vet vem som gör vad. Organisationen måste 
fungera även om alla inte är på plats, man 
vet kanske väldigt lite och mycket rykten är 
igång, det gäller att kunna sortera informatio-
nen. Sådant är inte lätt i praktiken, även om 
det kanske kan se enkelt ut i teorin.

21 ambassader och konsulat är utvalda, 
de flesta har hunnit fått sin utbildning. Efter 
Guatemala väntar ambassaderna i Brailien 
och Senegal.

UtöVer ambUlansjobb och ambassad-
uppdrag står alltså akutväskan packad med 
sovsäck, kängor, tröjor, räddningsväst och 
lite torrfoder. 

Vad är det då som ytterst driver henne?
Åter stannar hon upp och funderar.
– Hmm, nyfikenhet kanske. Men också 

känslan av att vilja påverka, oavsett om det 
handlar om att ta hand om ett brutet ben eller 
att organisera krishantering. Att få göra den 
där lilla, lilla skill-
naden. Det blir en 
tillfredsställelse och 
känns bra, helt enkelt.

eVa bergsteDt

Peter Rexelius
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– Människor har en fantastisk förmåga att resa sig även om livet aldrig blir detsamma, säger Karin Hugelius.
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Fjärde Storstadsregionen, med tvillingstäderna Linköping och Norrköping, har en stolt 
tradition. Här har det genom åren fötts en mängd unika idéer. Inte minst på Linköpings 
universitet, men också i teknikparkerna i Mjärdevi och Norrköping. Idéer som för-
verkligats och idag är internationellt framgångsrika produkter och koncept. Det är en 
av förklaringarna till varför Fjärde Storstadsregionen är en starkt expansiv region!

 Vad har unik kreativitet, ledande teknik  
och internationell framgång gemensamt?

PS.  Linköpings universitet (LiU), ett av Sveriges främsta universitet, har idag mer än 25 000 studenter och 
framstående forskning inom ett flertal områden. Intresset för att studera i Norrköping och Linköping 
visar en markant positiv trend. 
 Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) är ett tvärvetenskapligt forskningscenter 
initierat av Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland och Sectra. Här genomförs världsledande 
forskning inom medicinsk visualisering som blir till patientnytta.  
 Ett av de mest framgångsrika företagen i regionen är Gripen International, ett bolag som ägs av Saab. 
Gripen har eller kommer att leverera flygplan till bl a svenska, sydafrikanska, ungerska, thailändska och 
tjeckiska flygvapnet. Flygplan som tillverkas i Linköping.

www.fjarde.se

Campus Norrköping CMIV Gripen International
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