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Nästan vart man än kommer i världen, så kan 
man träffa på tidigare studenter från Linkö-
pings universitet. Ofta sker det oväntat, men 
släpper loss roliga minnen av lärare, gemen-
samma kompisar och studentlivet.

Det finns idag LiU-alumner i 87 länder i 
världen. Ja, förmodligen är det ännu fler. Siff-
rorna bygger främst på dem som registrerat sig 
i alumninätverket. Övriga alumner som flyttar 
utomlands tappas tyvärr bort i statistiken.

I detta nummer visar vi hur medlemmarna 
i alumninätverket spridit sig över världen. Vi 
ger också små glimtar från livet för några av 
våra alumner utomlands. Möt bland annat 
Lotta Lindblad (Andersson) som arbetar för ett 
gruvbolag i Australien, Karl Blomquist som 
jobbar för Ericsson i Sydafrika och Mårten 
Larsson som arbetar med filmeffekter i Holly-
wood.

LIU-aLUmnerna är också verksamma på 
många olika håll i det svenska samhället. De 
undervisar, tar hand om sjuka, löser tekniska 
problem, leder företag o.s.v. Inne i tidningen 
möter ni några av dem. Här finns reportage 
om ett alumnpar driver ett företag som fixar 
programvaror för personer med funktions-
hinder, en populär språklärare på ett västgötskt 
gymnasium, en personalvetare som simmar 
snabbare än de flesta i världen i sin åldersklass 

och några entreprenörer som tagit fram en ny 
sorts aktivitetsmätare. 

Dessutom en sjukgymnast som sadlat om 
och blivit ordningskonsult! Hon ger tips till den 
som vill rensa i röran på jobbet eller hemma.

Förresten, har du sett att det är en LiU-
alumn som tar över som chef för SAS? Som 
sagt, de dyker upp på alla möjliga håll ...

VI har också träffat en eldsjäl på Centrum 
för tekniken i skolan, som med Linköpings 
universitet som bas arbetar för att få myndig-
heter och skola att ta behovet av teknisk 
allmän bildning på allvar. Det är nödvändigt 
både för demokratin och för att klara vardags-
livet. Hittills har CETIS mest arbetat i motvind 
– men en förändring tycks vara på gång! 

Och så berättar vi om en världskongress i 
förnybar energi, om hur lärare ser på grupp-
arbeten i skolan och om hur det gick när Lin-
köpings kommun införde eget 
val i hemtjänsten för äldre. 

En hyfsad blandning för oli-
ka smakriktningar, som synes. 
Jag hoppas att du hittar något 
som lockar dig till läsning!

Tre av våra yngre forskare Johanna 
Rosén (materialfysik), David Eng-
blom (neurobiologi) och Peter Nils-
son (kemi) har nyligen erhållit ERC 
Starting Grants av det europeiska 
forskningsrådet.

Det är ett mycket prestigefyllt 
anslag som visar att man hör hemma i den interna-
tionella eliten av yngre forskare. I förra omgången 
gick endast fem av 244 anslag till svenska forskare. 
Ekonomiskt är det betydande, i snitt 3 miljoner om 
året i fem år.

aLLa tre Ingår i satsningen på LiU-forskarassistent, 
en medveten elitsatsning för att attrahera de allra 
bästa unga forskarna.

Det är ett  unikt initiativ för Linköpings universi-
tet.  Tjänsterna annonseras brett och internationellt 
och de sökande konkurrerar med varandra över hela 
fältet. En statsvetare konkurrerar med en medicinare 
som i sin tur konkurrerar med en tekniker. Idén är 
helt enkelt att hitta de bästa oavsett område.

Vi lovar goda villkor; garanterade forsknings-
resurser och förutsättningar att bygga upp en egen 
forskargrupp, och en inbyggd ledarskapsutbildning  
eftersom vi förväntar oss att detta är framtidens 
forskningsledare.  Motsvarar de förväntningarna och 
klarar uppsatta mål garanterar vi fasta tjänster efter 
tiden som forskarassistent. Det är en exklusiv skara, 
vi har haft över hundra högt kvalificerade sökande 
vid varje ansökningstillfälle men vi tar inte in fler än 
4-5 per år.

Programmet så här Långt är en succé.  Nästan 
undantagslöst har de varit mycket framgångrika 
med att attrahera externa forskningsresurser och 
preseterat mycket god forskning. De nu erhållna ERC 
Starting Grants är ett verkligt kvitto på att vi är på 
rätt väg.

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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gjorde när jag var aktiv på 80- 
talet – men förutsättningarna var 
andra. Jag blev tvungen att skaffa 
mig andra referensramar. 

– Sedan har vi väldigt roligt 
när vi i LASS tränar. Ända tills 
vi står på startpallen när det är 
tävling. Då är det på liv och död. 
Jag tycker det är väldigt jobbigt 
att förlora.

tränIngsformerna har utveck-
lats en hel del sedan 80-talet, 
berättar Annette Philipsson.

– Förr handlade allt om 
mängd, vi elitsimmare till-
bringade i princip all vår vakna 
tid i vattnet. Idag är det mer 
varierat. Vi tränar simteknik, 
använder paddlar och simfötter 
för att komma upp i ytan, värmer 
upp på land med bålrullningar och stång-
program. När jag förr var aktiv simmade 
man med armarna, nu simmar man med 
kroppen. 

Har du investerat i någon ny baddräkt?
– Nej, jag kör med den urgamla typen. 

Sedan nyår får man inte heller använda 
vilka superbaddräkter som helst.

Nu är du uppflyttad till åldersklass 45-49. 
Hur länge tänker du hålla på?

– Mina förebilder finns i stockholms-
klubben Hellas, de har ett damlag som är 
80+ och som knäcker rekord. Det är det som 
är så roligt med masterklasser: man kan 
hålla på hela livet.

särskILt roLIgt måste det förstås vara när 
guldmedaljerna bara ramlar in på VM. Två 
guld på samma dag, dessutom. Hur gick det 
där till?

– För mig började VM med bland annat 
400 meter medley, en distans som kräver 
att man hushållar med krafterna så man 
alls orkar i mål. Efter det loppet kändes 50 
meter frisim som rena kicken, inte behöva 
tänka, bara en bassänglängd och några få 
andningar.   Det var bara att satsa. 

Anette Philipsson vevade på som en gal-
ning, påstår hon, och det gick ju hem. Guld 
och bara tre tiondelar världsrekordet. Men 
svenskt, nordiskt och europarekord i klassen 

45-49 är ju inte så illa det heller. Sen då?
– Då var jag i ett flow, samma dag tog jag 

senare hem guldet på 200 meter medley 
och slog svenskt och nordiskt rekord. Det 
var ju kul.

Rekordet putsade hon med inte mindre 
än 14 sekunder. Flytet höll i sig två dagar 
senare med. Guld i 100 meter ryggsim och 
nytt svenskt rekord.

Efter VM dröjer det med nya utmaningar 
i simbassängen. Det kan ju räcka med de 
nya, administrativa.

Kanslichef, är det ett roligt jobb?
– Kom igen om ett år, säger Anette 

Philipsson, då ska jag svara på den frågan!  

I augusti gick Masters-VM i Göteborg och 
Anette Philipsson simmade hem inte mind-
re än tre guld och var bara tre tiondelar från 
att sätta världsrekord på 50 meter frisim. 
Hon visade att takterna sitter i från sin tid 

som elitsimmerska på 1980-talet.
Åren däremellan har varit lite mer van-

liga, med utbildning till personalvetare på 
Linköpings universitet, familj (två barn) och 
jobb på LiU. Senaste åren som forsknings-

koordinator på Hälsouniversitetet, men 
från oktober har hon fått nytt uppdrag. Som 
Hälso universitetets kanslichef. 

– Det kan nog bli en tuff utmaning att gå 
från medarbetare till chef, säger hon. 

– Men administration är något jag bryr 
mig om. Och Hälsouniversitetet jobbar 
med dagsaktuella frågor som är angelägna, 
det gör förstås jobbet mer intressant. Vi är 
väldigt bra på utbildningssidan, jag hoppas 
bland annat att kunna lyfta forskningssidan. 

den återUPPtagna sImnIngen är ett sätt att 
koppla av, påstår hon.

Stenhård träning kvällar och morgnar, är 
det att koppla av?

– Simning är en bra ventil! Man får ut-
lopp för allt. Det är avkoppling, man tömmer 
huvudet totalt. Och i bastun efteråt träffar 
man en massa olika människor och allt möj-
ligt avhandlas.

Tre guld i Masters-VM i augusti. Hur 
mycket tränade du inför det?

– Fyra kvällar i veckan. Och så morgon-
pass. Men att ligga i bassängen typ halv sex 
på morgonen gillar jag inte, det känns inte 
riktigt normalt. Tvärt om, det är fullkomligt 
vansinne. Ju mer jag tänker på det, desto 
mer onaturligt förefaller det mig.  

Vad fick dig att börja om med elitsim-
ningen?

– Simningen var först bara mitt sätt att 
motionera. Men det blev tråkigt att simma 
utan att ha det mål som tävlandet ger. Fast 
det var ganska tufft mentalt att börja om. Att 
stå på startpallen kändes likadant som det 

text gUnILLa PraVItz
foto göran bILLeson

aLUmnI 
 
  personalvetare

Anette Philipsson trivs i träningsbassängen. Simning är en bra ventil, tycker hon. Hon tömmer huvudet totalt.

Tre VM-guld i samma tävling! Nu väntar nya utmaningar – på jobbfronten denna gång.

tillbaka i bassängen
Hon	är	tillbaka	i	bassängen	på	allvar	igen,	elitsimmerskan	Anette	
Philipsson.	Förr,	1984	och	1988,	var	det	OS	som	gällde.	Nu	knäcker	
hon	rekord	på	löpande	band	i	simningens	masterklasser	45-49	år.

På 80-talet var hon OS-simmerska. Nu är Anette Philipsson åter i världstoppen i sin åldersklass.

LiU-
simmerska

med	flyt

 »Simning är en 
bra ventil! Man får 
utlopp för allt.«
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text Lennart faLkLöf
foto VIbeke mathIesen

Hon hjälper till att rensa i röran

aLUmnI 
 
  sjukgymnast

Leksakerna har varit utspridda i hela huset – men nu ska det bli ordning. Katarina Hinnerson på uppdrag hos en familj i Partille.

Bildtext negativ

Det är leksaker överallt. Bilar, legobitar, gose-
djur, lekverktyg, kulor, reptiler och teckningar 
ligger spridda över golvet och trängs på bordet 
och i soffan i övervåningens hall och lekrum. 
Man får akta sig för var man sätter ner foten.

Vi är hemma hos en trebarnsfamilj i ett 
villaområde i Partille. Det är ljust, luftigt och 
trivsamt – om det inte vore för leksakerna som 
håller på att ta över. 

Nu har mamma Dorte Nissen fått nog och 
kallat in ordningskonsulten Katarina Hinnerson.

– Jag förstår inte varför det blir såhär. På 
dagis och i skolan plockar barnen undan efter 
sig, men här hemma är det hopplöst. De släp-
per sina saker överallt och det behövs mycket 
påtryckningar för att få dem att städa. 

– Jag orkar inte plocka undan varenda dag. 
Jag städar någon gång i veckan – men snart ser 
det likadant ut igen!

Dorte skrattar och rycker lite uppgivet på 
axlarna. Över en kopp kaffe på altanen försöker 
hon beskriva för Katarina hur problemen ser 
ut. Värst är när leksakerna invaderar vardags-
rummet och de vuxnas arbetsrum. 

Vid ett tidigare besök har Katarina kon-
staterat att det behövs mer förvaringsutrym-
men i barnens lekrum. Nu har en rejäl hylla 
införskaffats och leksakerna i vardagsrummet 
förpassats en våning upp.

Vi stegar upp till leksaksröran på över-
våningen och Katarina sätter igång.

– Det första att göra är att grovsortera. Då 
får man en överblick över vad man har.

Hon ställer stora bilar på övre planet i den 
nya hyllan – som snabbt blir fullt – och samlar 
alla legobitarna i en låda. Böcker, plastdjur, spel 
och småbilar sorteras för sig liksom pysselgre-
jer som barnen själva gjort. 

Mitt på golvet står en svart sopsäck som 
undan för undan fylls med trasiga leksaker och 
annat med hjälp av Dorte och familjens åtta-
åring. Men en del är svårt att skiljas från.

– Titta här, den här har jag inte sett på 
länge, säger Albert och viftar med en delvis 
demolerad bil.  

Låt Var sak ha sIn PLats. Det är Katarina Hinner-
sons första råd för att få bättre ordning i tillvaron. 

Rensa	i	röran	och	låt	var	sak	ha	sin	plats.	Det	spar	både	
tid,	energi	och	pengar.	Det	säger	sjukgymnasten	Katarina	
Hinnerson	som	sadlat	om	till	ordningskonsult.	

Katarinas	åtta	bästa	tips
1. Låt var sak ha sin plats. Det spar 
tid och energi.
2. Om det tar mindre än en minut 
att lägga tillbaka saker efter an-
vändning – gör det direkt!
3. Förvara saker där de används så 
långt det går.
4. Ta bara in det i ditt hem som du 
gillar, behöver och har plats för. 
5. När du röjer, börja med att grov-
sortera. Hjälp dig själv med skyl-
tar: släng, skänk, sälj och spara.
6. Skapa vettiga förvaringssystem. 
Skriv tydliga lappar.
7. Skapa var sin minneslåda till 
alla i familjen där ni lägger saker 
som är minnesvärda eller som 
bara inte går att slänga just nu.
8. Ta ett foto av saker du gillar i 
stället för att spara dem fysiskt.
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liu-alumner i hela världen

– Då blir det lätt att hitta sina saker. Och 
man vet vad man har. Det spar tid, energi 
och pengar, säger hon när vi träffar henne 
en stund innan hon ska ge sig iväg på upp-
draget.

Grundfilosofin är att vardagen förenklas 
om man skapar lite ordning. 

– Man ska försöka att förvara saker där 
de används. Och sedan inte låta dem ligga 
framme efter användning, utan plocka un-
dan direkt om möjligt.

Det vanligaste problemet som Katarina 
möter är dock att man samlat på sig för 
mycket saker. Och helt tappat överblicken.

– Många har oerhört svårt att göra sig av 
med saker. De fyller garderober och stoppar 
upp på vinden.

– Vid en röjning upptäcker man ofta 
saker som man inte kommit ihåg att man 
hade. Kanske visar det sig att man har fem 
par likadana jeans! Man har köpt nytt fast 
man egentligen inte behövt.

– Det finns undersökningar som visar att 
vi inte använder mer än en femtedel av klä-
derna i garderoben, säger Katarina.

som ordnIngskonsULt hjälper hon till att 
rensa i röran och att skapa ordning och över-
blick med vettiga förvaringssystem.

– En del saker kan slängas, annat kanske 
lämnas till secondhand eller säljas på loppis 
eller Blocket? Samtidigt slipper man köpa 
nytt i onödan. Här finns åtskilliga tusenlap-
par att spara!

Ordningen i hemmet är en vanlig källa 
till konflikter.

– Ungefär var fjärde person bråkar om 
ordningen hemma. Man blir irriterad när 
man ska göra något och inte hittar det man 
behöver. Men vi är också relativt olika med 
hur pass mycket oreda vi klarar av. Vanli-
gen, men inte alltid, är det kvinnor som har 
störst behov av ordning och reda i hemmet. 
Då får man medla lite, säger Katarina.

Hon samarbetar med en samtalsterapeut 
som kan hjälpa par att bättre förstå varan-
dras synsätt och att hitta en nivå som fung-
erar för båda parter.  

För en del uppkommer nya bekymmer 
när de ärver saker.

– Här gäller det att tänka till. Vad av detta 
är det som vi egentligen vill ha omkring 
oss? I grunden handlar det ju om att skapa 
ett hem som man trivs i. 

Ett tips är att i stället för att spara saker ta 
kort på dem och ha i fotoalbum. 

Annars är grundregeln alltså densam-
ma, oavsett om det handlar om skrivbordet 
som håller på att svämma över av pappers-
högar eller överfulla garderober: sortera, gör 
dig av med det du inte behöver och se till att 
var sak har sin naturliga plats.

I grUnden är katarIna sjUkgymnast. I slu-
tet av 90-talet pluggade hon vid Linköpings 
universitet.

– Det är jag väldigt glad för. Det var en 
bra utbildning med fokus på det långsiktiga 
lärandet. Vi lärde oss att lösa problem. Det 
var ett nytt sätt att studera på, och visst, det 
tog ett par terminer innan man förstod hur 
bra det var.

– Jag lärde mig ett sätt att arbeta som 
jag också har glädje av idag som ordnings-
konsult. Att ta reda på vad som är kundens 
problem, vad de vill ha hjälp med, vad vi kan 
göra och hur.

Efter studierna återvände hon till väst-

kusten och började arbeta på neurorehabili-
teringen på Sahlgrenska sjukhuset.

– Det kändes som att jag kastades ut i 
en riktigt tuff verklighet. Jag arbetade med 
unga människor som drabbats av svåra 
olyckor. Det var inte lätt att möta anhöriga 
med stora förväntningar på vad jag skulle 
kunna göra.

Men Katarina bet ihop och jobbade på i 
fem år. Det var lärorikt. Men efter en mam-
maledighet blev hon tillfrågad om att delta 
i uppbyggnaden av en studentavdelning på 
Sahlgrenska sjukhuset. Här sköts stora delar 
av vården av studenter under överinseende 
av handledare. 

– De visste att jag hade erfarenhet av 
detta från mina studier i Linköping. Det 
var en mycket positiv erfarenhet och det var 
roligt att få möjlighet att vara med och göra 
något liknande här. 

Men när familjen så småningom flyttade 
till en annan del av Göteborg blev de dagliga 
resorna långa och hon sökte sig i stället till 
Östra sjukhuset där hon under ett par år bland 
annat arbetade med akut rehabilitering.

I bakhUVUdet grodde dock en tanke på att 
starta eget. 

– Från början tänkte jag mig något med 
inriktning mot företagshälsovård. Men så 
började det dyka upp artiklar om ordnings-
konsulter. Och jag har alltid varit en sådan 
som ordnat och grejat både hemma och på 
olika arbetsplatser jag varit på.

Hon tog kontakt med några ordnings-
konsulter, läste in sig på området och bör-
jade röja garderober, barnrum, vindsförråd 
och kök hemma hos vänner och bekanta för 
att få mer erfarenhet och för att ha några 
referensjobb att visa upp. 

Nu har hon varit igång på allvar i ett 
knappt år. Bland kunderna finns såväl pri-
vatpersoner som företag. Till skillnad från 
städning kan man dock inte få skatteavdrag 
när man utnyttjar hennes tjänster.

– De som främst tar kontakt med mig är 
kvinnor i 35-50årsåldern som har svårt att 
hinna med familj och arbete. Men jag tror 
att även många företag skulle behöva hjälp.

Katarina känner att det hon gör både är 
till nytta och glädje.

– Många blir så lättade över att äntligen 
få lite ordning och reda. Det ger dem en 
massa ny energi! 

Åttaåriga Albert hjälper till och sorterar.

»Var fjärde person bråkar 
om ordningen hemma.«

Det	finns	tidigare	
LiU-studenter	nästan	
vart	man	än	kommer	i	
världen.	Med	hjälp	av	
Google	maps	kan	man	
se	var	medlemmar	i	
alumninätverket	bor.	

De finns i 87 länder i alla världs-
delar. Oavsett om man hamnar 
i nordligaste Norge, i södra 
Afrika, på den amerikanska 
västkusten eller i någon asiatisk 
storstad så kan man leta upp en 
LiU-alumn.

På världskartan ovan (finns 
även på www.liu.se/alumni) är 

alla platser med nätverksmed-
lemmar markerade. 

– Det blir så tydligt att vi 
finns i hela världen. Det är häf-
tigt att se, konstaterar alumni-
koordinatorn Camilla Smedberg.

Totalt är nära 1300 av LiU-
alumnerna som bor och lever 
utomlands med på kartan. Ändå 
är det ingen heltäckande bild. 

– Det här är dem vi har adres-
ser på, framför allt personer 
som anmält sig till nätverket. 
Alla andra alumner som flyttar 
utomlands tappar vi tyvärr, säger 
Camilla Smedberg.

På kartan finns också en del 
som läst internationella master-
utbildningar på Linköpings uni-
versitet under senare år.

Merparten av de registrerade 
utlandsalumnerna är verksam-
ma i Europa eller USA. Tyskland 
toppar med 253 personer, när-
mast följt av USA, Frankrike och 
Storbritannien. Högt på listan 
finns också våra nordiska grann-
länder, men även mer avlägset 
belägna länder som Kina och 
Australien. 

På den världskarta som är 
tillgänglig för alla ser man bara 
fördelningen över världen. 

– Nätverksmedlemmar kan 
gå in och få mer detaljerade 
uppgifter om vilka personer som 
finns på olika platser och vad de 
arbetar med, berättar Camilla 
Smedberg.

Lennart faLkLöf

 

1. Tyskland   253

2. USA   145

3. Frankrike  87

3. Storbritannien  87

5. Norge  79

6. Schweiz  67

7. Spanien  52

8. Kina   37

9. Australien  35

10. Belgien  32

(Med adresser i alumniregistret)

LiU-alumner	i	världen
–	var	bor	de?
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alla har vi pluggat på liu
aLUmnI 

 
  LiU-alumner i världen

bor: Perth, Australien sedan juni 2003.
famILj: Ola och barnen Torgil 7 år och Sonnie 4 år
arbete: Business Analyst för gruvbolaget Citic Pacific Mining 
(CPM) sedan februari 2010.
bäst med jobbet: CPM är ett ganska nytt företag som håller på att 
bygga en ny stor gruva i nordvästra Australien. Vi är fortfarande i 
konstruktionsfasen och har räknat med att börja producera järn-
malm (magnetit) i mitten av nästa år. Det bästa med mitt jobb är 
att det är omväxlande, man blir inblandad i projekt för många olika 
avdelningar av företaget. 

I fredags, till exempel, assisterade jag Heritage-gruppen med att 
dokumentera deras arbete med att ansöka om tillstånd att beträda 
land vilket är en ganska tålamodsprövande och lång process som in-
volverar myndigheter, traditionella ägare och olika intressegrupper. 
Idag var det kravidentifiering med intressenter i ett stort system-
projekt.
På gång jUst nU: Våren, ser fram emot lite fint och soligt väder efter 
allt vinterregn.
frItIdsIntressen: Camping, snorkling, diver se hemma projekt (det 
finns alltid något att bygga, måla, gräva och fixa) samt Svenska klub-
ben i Western Australia.
för- och nackdeLar med att bo  I Perth: Klimatet måste vara det 
allra bästa och även anledningen att vi flyttade hit för 7 år sedan. På 

minuslistan ligger att det är så långt till familj och vänner i Sverige, 
samt allt annat som också är långt från Perth.
UtbILdnIng: Matematisk-naturvetenskaplig linje, med inriktning 
matematik (optimering).
mInns gärna från stUdIetIden: Kompisarna, MafFyan, |Fest!|, Bar 
43, Spexet, Herrgår’n, korridoren på Ryds Alle 19, Baljan-fiket, ton-
fiskmacka i B-fiket samt alla fantastiska och ambitiösa evenemang.

Bildtext negativ

bor: Buffalo, New York, USA.
famILj: Jody, Marcus och Hannah.
arbete: Dent Neurologic Institute sedan 
1992.
bäst med jobbet: Otroligt progressivt neuro-
logiskt institut med en idealisk kombination 
av mycket klinisk verksamhet, lite forskning 
och utbildning.
På gång jUst nU: Utbyggnad av en av ALS-
klinik och start av ett nytt center för neuro-
vaskulära sjukdomar.

frItIdsIntressen: Familj, resor, litteratur.
för- och nackdeLar med att bo I Usa: Mest 
plus då det gäller arbetet men ett minus att 
det är långa arbetsdagar och ett helt annat 
tryck på sjukvård här än i Svedala. 
UtbILdnIng: Läkarlinjen 1985.
mInns gärna från stUdIetIden: Den goda 
utbildningen! Helt i världsklass. Den för-
beredde mig suveränt väl för mitt liv och 
medicinska arbete i USA. Jag tänker ofta 
på hur bra mina lärare var på Universitets-
sjukhuset. Massor av positiva minnen av 
studiekamraterna.

Möt	fem	personer	som	bor	och	lever	på	olika	håll	i	världen,	men	ändå	har	
en	sak	gemensamt:	de	har	alla	läst	på	Linköpings	universitet.

bor: Maputo, Moçambique.
arbete: Förste ambassadsekreterare (controller) på Sveriges ambas-
sad i Maputo sedan augusti 2009. Kontrakten är upp till fyra år. Ut-
sänd av Sida i Stockholm där jag tidigare arbetat och har min fasta 
tjänst sedan några år tillbaka. 
bäst med jobbet: Variationen i arbetsuppgifterna, utvecklande miljö 
att arbeta i, positivt klimat på arbetsplatsen med bra kollegor och 
chef. Tryggt att vara i en svensk kontext fast man är utomlands.
frItIdsIntressen: Tennis, hästar och safari.
för- och nackdeLar med att bo I moçambIqUe: Plus är klimatet 
och den vackra naturen i Afrika. Det finns mycket att se och göra i 
närheten, t.ex. i Sydafrika, Swaziland och vid de vackra stränderna 
längs moçambikiska kusten. Minus är den bristande säkerheten. 
UtbILdnIng: Internationell ekonomi med spansk inriktning.
mInns gärna från stUdIetIden: Jag förde in två praktikplatser i 
min utbildning – på Sveriges ambassad i Brasilia och på FN i Tanza-
nia. Detta blev otroligt värdefullt eftersom jag direkt fick en känsla 

för vad jag ville göra i framtiden, fick bättre självförtroende och bra 
referenser. Det bidrog säkerligen till att jag direkt efter studierna 
fick det arbete jag ville ha, då som ekonom ute på fältet för en av  
Sidas ramorganisationer.  

bor: Los Angeles, Californien, USA.
famILj: Singel.
arbete: Arbetar med datoreffekter för Hollywoodfilmer på Digital 
Domain sedan 2004.
bäst med jobbet: Att se sitt jobb på stor duk på bio.
På gång jUst nU: Jobbar med Transformers 3 för Michael Bay.
frItIdsIntressen: Foto, vågsurfing och skidåkning
för- och nackdeLar med att bo I caLIfornIen: Plus: det händer alltid något 
i Los Angeles och vädret är bra. Minus: man måste köra bil överallt.
UtbILdnIng: Civilingenjör i medieteknik
mInns gärna från stUdIetIden: Lunch i solen längs strömmen i Norrköping.

bor: Johannesburg, Sydafrika.
famILj: Fru och två barn.
arbete: Commercial Manager, Ericsson Sub-Saharan Africa 
sedan 2008.
bäst med jobbet: Att arbeta med människor från många olika 
länder och kulturer.
På gång jUst nU: 3G och LTE rollout i Afrika.
frItIdsIntressen: Fotboll och golf.
för- och nackdeLar med att bo och LeVa I sydafrIka: Plus är 
det suveräna klimatet. Minus: Långt från Sverige.
UtbILdnIng: Teknisk fysik & elektroteknik (Y-linjen).
mInns gärna från stUdIetIden: Alla vänner för livet som jag 
träffade där.

Lotta Lindblad (Andersson), Australien

Joanna Rocco Lundgren, Moçambique

Tomas Holmlund, USA

Karl Blomquist, Sydafrika

Mårten Larsson, USA
»Bäst är att 
se sitt jobb 
på stor duk 

på bio.«
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LInköPIngs UnIVersItet 
 
  noterat

notiser

Unga LiU-forskare i Europatopp

Kalaskul i cirkusens tecken
Det var fullt tryck från första stund när 
de nya studenterna bjöds på en riktig 
Kalasmottagning i Cloetta Center. I år 
med lite cirkusstuk på det hela.

Det var sjätte Kalasmottagningen och re-
kordmånga fanns på plats. 7000 biljetter 
hade delats ut eller sålts. Det var trångt 
men god stämning både i och utanför 
ishallen.

I vanlig ordning började det med 
mässa under eftermiddagen. Student-
föreningar och andra visade upp sig inne 
på det stora ishallsgolvet. De nya studen-
terna kunde konstatera att det finns en 

massa kul aktiviteter att ägna sig åt vid sidan 
av studierna.

Utanför Cloetta Center bjöd festerier 
på underhållning och i partytältet spelade 
lokala band till mat och öl från de olika stu-
dentpubarna.

Vid 19-tiden drog presentatörerna Klara 
Zimmergren & Mattias Lindeblad igång 
kvällens scenshow med tal av rektor Mille 
Millnert, underfundiga paussketcher av en 
grupp clowner, körsång, dans och levande 
musik av LiTHe Blås och Lusen Big band. 

Strax efter 21 började Teddybears rulla ut 
sina tuna basmattor i ishallen. sedan pågick 
festen till långt efter midnatt.

Under hösten börjar de komma på plats, ett 
20-tal utvalda gästprofessor som ska stötta 
LiU-forskningen. Framför allt med att stärka 
den vetenskapliga publiceringen.

I november förra året fattade universitetsstyrel-
sen beslut om ett för hela universitetet gemen-
samt gästforskarprogram som en del av en 
större strategi att stärka forskningen vid LiU.

Tanken är att internationellt välkända och 
meriterade gästprofessorer under en kortare 
tid (totalt motsvaran-
de ett halvår fram till 
2012) ska inspirera 
till och bidra med 
erfarenheter kring 
vetenskaplig publi-
cering.

– LiU behöver 
öka sin synlighet 
och sitt konkur-
rensvärde. När det gäller vetenskaplig publice-
ring ligger LiU:s forskare kvantitativt bra till, 
genom gästprofessorsprogrammet försöker vi 
nu förbättra kvalitén på publiceringen, säger 
prorektor Karin Fälth-Magnusson.

– Vi har en förhoppning om att program-
met också ska leda till framtida forskarutbyten 
och aktiva nätverk. Samverkan och interna-

tionella kontakter blir allt mer betydelsefulla, 
både för citeringsgraden i sig och för möjlig-
heterna att få forskningsanslag, säger Karin 
Fälth-Magnusson.

Hur gick då urvalet av gästprofessorer till?
– Institutionerna nominerade, därefter 

gjorde vi en bibliometrisk analys och namn-
förslagen diskuterades utifrån det, säger 
Karin Mårdsjö Blume, dekan på Utbild-
ningsvetenskapen.

Inom det forskningsområdet blir det till ex-
empel nu förstärkning med två gästprofessorer. 
Från Kiel kommer professor Ute Harms, inrik-
tad på naturvetenskapernas didaktik. Och från 
Colorado kommer psykologiprofessorn Richard 
K Olson, inriktad på läs- och skrivinlärning.

På Temainstitutionen diskuterades först 
också en rad namnförslag från de olika avdel-
ningarna. Nu kommer den brittiske sociologen 
Steve Woolgar, professor i marknadsföring vid 
Saïd Business School vid universitetet i Oxford. 
En fullträff för Tema, då Steve Woolgar redan 
haft samarbete med tema Barn och tema T, där 
han formellt får sin hemvist. Dessutom är han 
välkänd inom genusvetenskapen.

– Vi blev väldigt glada när han tackade ja. 
Med Steve Woolgar får Tema ett väl synligt an-
sikte. Han är ett stort internationellt namn, 
säger Anne-Li Lindgren, prefekt på Tema.

20	gästprofessorer	på	väg	in

Nyfiken	på	vecka	45?
Vecka 45 får nyfikenheten en alldeles 
egen vecka med massor av aktiviteter. 
Det är Innovationskontoret vid Linkö-
pings universitet som tillsammans med 
nätverket Growlink och Marknadsbo-
laget i Fjärde storstadsregionen vill slå 
ett slag för nyfikenheten som grund för  
innovationer och entreprenörskap. 

Satsningen kallas just Vecka 45 och 
är tänkt att bli årligen återkommande. 
Den 8-11 november bjuds det på föreläs-
ningar, tävlingar och speciella aktiviteter 
för barn och ungdomar. Veckan avslutas 
med en stor galakväll med underhåll-
ning och utdelning av Rookiepriset.

Mer information och schema över 
aktiviteter finns på www.vecka45.se.

Fredrik Elinder, professor i molekylär 
neurobiologi, har fått årets Ferntröms-
pris till yngre och särskilt lovande 
forskare på Hälsouniversitetet.

Fredrik Elinders forskning handlar 
om jonkanalerna i cellmembranen 
och deras struktur och funktion och 
kan leda till nya metoder att behandla 
epilepsi och hjärtrytmrubbningar.

Elinder fick priset

Fredrik Elinder

LiThe Blås och deras dansare gav järnet under scenshowen.

Karin Fälth-Magnusson

Peter Nilsson Johanna Rosén David Engblom

Tre unga forskare vid Linköpings universitet 
har beviljats mycket prestigefyllda anslag, 
s.k. Starting Grants, från det europeiska 
forskningsrådet ERC. 

De åtråvärda anslagen som garanterar finan-
siering i fem år delas ut i hård konkurrens. 
Förra året gick endast fem av totalt 244 an-
slag till Sverige.

David Engblom, Peter Nilsson och 
Johanna Rosén ingår alla i satsningen på 
LiU-forskarassistenter, som syftar till att re-
krytera och stödja yngre forskare i toppklass. 
De har varit mycket framgångsrika och 
bygger nu upp egna forskargrupper inom 
högintressanta områden.

David Engblom är neurobiolog och kart-
lägger de nervkretsar och mekanismer som 
ligger bakom motvilja och belöning. Hans 
forskning kan bland annat leda till nya stra-
tegier för behandling av drogberoende.

– ERC-anslaget är det största jag fått 
hittills under min karriär. Det innebär att 
jag nu kan satsa långsiktigt på min forskar-
grupp, säger David Engblom.

Kemisten Peter Nilsson har utvecklat en 
molekylär metod för att upptäcka sjukliga 
förändringar i hjärnan. Forskningen är 

bland annat inriktad mot diagnos och be-
handling av Alzheimers och Parkinson.

– Vi ska också undersöka om samma 
molekyler kan användas för att skräddarsy 
nya läkemedel mot dessa sjukdomar, säger 
Peter Nilsson.

Materialfysikern Johanna Rosén arbetar 
med att designa material på nanonivå, atom 
för atom.

– Min ansökan till ERC bygger vidare på det 
jag arbetat med hela tiden, att genom teoretiska 
beräkningar förutsäga vilka nya och spännande 
material vi ska försöka skapa i labbet.

Just nu är det studier av så kallade max-
faser, material som är ett mellanting mellan 
keramer och metaller, som fokuseras av 
hennes forskargrupp. Ett uppslag är att göra 
dem magnetiska och därmed lämpade för 
spinntronik, ett fenomen som bland annat 
kan utnyttjas för att bygga mindre och snab-
bare hårddiskar.

Ett ERC Starting Grant ligger på cirka 3 
miljoner kronor om året.

– Lite förenklat kan det här beskrivas 
som ett europamästerskap för unga fors-
kare. Vi gratulerar Johanna, David och Peter 
till framgången och är väldigt stolta, kom-
menterar LiU:s rektor Mille Millnert. 
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text gUnILLa PraVItz
foto göran bILLeson & thomas oneberg

»Förstå tekniken en demokratifråga«
cetis vill stärka den tekniska allmänbildningen

kategorI 
 
  underkategori

Tekniken	finns	med	i	nästan	alla	aspekter	av	våra	liv.	
Ändå	är	teknikämnet	styvmoderligt	behandlat	i	skolan.	
Men	nu	kan	en	förändring	vara	på	gång.

skolan. Han har jobbat för att få myndig-
heter och skola att ta behovet av teknisk 
allmänbildning på allvar.

Det har, ärligt talat, gått rätt trögt.
– Det är märkligt, med tanke på allt tal 

om att Sverige behöver fler ingenjörer, tekni-
ker och naturvetare.

men jUst för tILLfäLLet är Thomas Ginner 
ovanligt uppåt.

De senaste åren har teknikämnets status 
sakta höjts. Och i maj kom Teknikdelegatio-
nen med betänkandet Vändpunkt Sverige, 
som handlar om teknikämnets eftersatta 
plats i grundskolan – trots att det blev ett 
obligatoriskt ämne från förskola till årskurs 
nio redan med 1980 års läroplan.

»Delegationen ser teknik som ett väsent-
ligt kunskapsområde som alla medborgare 
behöver ha en orientering i. Teknikämnet, 
likaväl som historieämnet, ska ge oss en 
förståelse för det samhälle vi lever i, hur vi 
kommit hit och vart vi kan vara på väg«, står 
det i betänkandet.

– Äntligen, säger Thomas Ginner, för 
första gången sedan teknik infördes på 
skolschemat har en nationell myndighet 
intresserat sig för ämnet.

Och därtill levererat skarp kritik mot vad 
de betraktar som rena misskötseln. Delega-
tionen kräver en reform av teknikämnet för 
att »stärka dess relevans och vetenskapliga 
grund«.

Nu väntar Thomas Ginner nyfiket på att 
remisstiden ska gå ut (det gör den i oktober) 
och på att förslagen i betänkandet ska bli 
verklighet.

– Det skulle innebära en satsning på 
teknik och naturvetenskap om 700 miljoner 
på fem år. Nya läroplaner, kompetensutveck-
ling för lärarna, ett antal teknik- och natur-
vetenskapskommuner. 

– Och observera ordningsföljden: tek-
nik – naturvetenskap, kommenterar han.

centrUm för teknIken I skoLan, CETIS, 
har i många år jobbat för teknik som 
allmän bildning. Sedan 1992 hålls vartannat 
konferensen Tekniken i skolan, fyra gånger 
om året går ett nyhetsbrev ut till alla svenska 
skolor. Hemsidan vidarebefordrar erfaren-
heter från undervisning och innehåller 
dessutom ett användbart läromedel, översatt 
från engelskan och anpassad till svenska 
förhållanden.

– Vår budget, 1,7 miljoner från departe-
mentet, har inte tillåtit att vi vänder oss di-
rekt till lärarna i klassrummen. Istället har 
vi försökt hålla ihop lärarutbildarna genom 
ett nationellt nätverk.

Och när det gäller forskning finns ett 
samarbete med olika lärosäten. Vid Campus 
Norrköping finns också närheten till den 
nationella forskarskolan i naturvetenskaper-
nas och teknikens didaktik, FontD. 

som kUnskaPsområde är tekniken ämnes-
överskridande, men det är sällan det har 
behandlats som sådant.

Teknikdelegationens betänkande inne-
håller därför förslag om en ny, nationell 
plattform för teknik och naturvetenskap. 
Det behövs nya ramar för ämnesinnehållet, 
bland annat bör det separeras från NO-
ämnena och få sin egen status.

– Mycket handlar om att vi måste lära oss 
om teknik, att sätta in tekniken i sina sam-
manhang. Inte nödvändigtvis bli duktiga i 
teknik, fortsätter han.

Och med en genomtänkt utveckling av 
skolämnet finns alla möjligheter att fler 
elever bli intresserade av tekniska yrken.

– Teknik har ju i alla tiden fungerat som 
en förlängning eller förstärkning av den 

mänskliga förmågan, säger Thomas Ginner 
och tar ett exempel: hammaren mellan spik 
och hand. 

– Säg att vi skulle skala av all teknik vi 
har runt oss i det här rummet. Vi skulle stå 
nakna på bar backe.

Förutom att grundläggande teknisk 
kunskap är helt nödvändig för samhälleliga 
beslut, ökar den också vanliga människors 
handlingskraft i vardagen.

Thomas Ginner talar om vikten av 
mönsterigenkänning och mentala standard-
bibliotek:

– Det finns en slags grundläggande 
grammatik i tekniken, till exempel när det 
gäller mekanik. Egentligen uppfinner vi 
ingen ny teknik, vi bara kombinerar dem 
vi redan har. Och lär vi oss tillräckligt för 
att känna igen mönster bryts teknikrädslan 
ned. Det ger ökat ”tekniskt självförtroende” 
och vi lär oss också att bättre bedöma nya 
tekniska lösningar. 

Börshandel på en bank – ett av många samhällsområden med tekniska system som är svåra att överblicka.

Thomas Ginner är föreståndare för Centrum för tekniken i skolan, CETIS, 
som har sin bas på Linköpings universitet.

Äntligen, säger Thomas Ginner, sedan Teknikdelegatio-
nen kritiserat teknikämnets eftersatta plats i skolan.

Börshandel på en bank – ett av många samhällsområden med tekniska system som är svåra att överblicka.

Bankernas tradingavdelningar är potentiella 
terrorceller. En verksamhet förenad med 
livsfara, skriver Svenska Dagbladets analyti-
ker i en näringslivsbilaga första söndagen i 
september.

– Jag hade inte förstått hur komplex och 
riskfylld den här verksamheten är, hade en 
tid dessförinnan styrelseordförande för HQ 
Bank Mats Qviberg, frankt förklarat i media 

när det blev känt att banken närmast var fär-
dig för likvidation. 

– Våra liv är totalintegrerade med tekni-
ken, konstaterar Thomas Ginner, förestån-
dare för nationella centrumet Tekniken i 
skolan som har sin fasta punkt i Bomulls-
spinneriet på Campus Norrköping.

Många av dagens stora samhällsfrågor 
handlar om teknikval och överblick över 

stora tekniska system. Ändå är det alltså 
inte självklart att ekonomiska makthavare 
eller politiska beslutsfattare förstår särskilt 
mycket av den teknik de är med och sjösätter.

– Det är verkligen en demokratifråga 
som borde upp på bordet, säger Thomas 
Ginner.

I 14 år har han varit eldsjälen bakom och 
föreståndaren för Centrum för tekniken i 

»Förutom att grund
läggande teknisk kun
skap är nödvändig för 

samhälleliga beslut, ökar 
den också vanliga män
niskors handlingskraft  

i vardagen.«
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text anIka agebjörn
foto staffan gUstaVsson

skepsis till grupparbeten

forsknIng 
 
  beteendevetenskap

Eva Hammar Chiriac och Karin Forslund Frykedal forskar om grupparbeten. Nu har de undersökt hur lärare i grundskolans högre klasser ser på dem.

Sämre kontroll, både över undervisnings-
situationen och elevernas kunskapsinhämt-
ning. Brist på tid och lämpliga lokaler för 
grupparbete.

Det är några av de skäl som lärare anger 

för att inte satsa mer på grupparbeten i 
skolan. Forskarna Karin Forslund Frykedal 
och Eva Hammar Chiriac, båda vid Institu-
tionen för beteendevetenskap och lärande, 
har samlat lärare i s.k. fokusgrupper för att 

samtala kring hur de ser på och hur de arbe-
tar med grupper i skolan.

Trots att tidigare forskning visat att elever 
lär sig bra i grupp har andelen grupparbeten 
i skolan sedan 1980-talet i stort sett halve-
rats, berättar Karin, från att utgöra ungefär 
20 procent av den totala undervisningstiden 
till numera endast cirka tio procent.

Men i samhället i övrigt, utanför skolan, 
är trenden den motsatta. Att samarbeta i 
grupper är något som blir allt vanligare.

 – Vi ville veta både hur och varför lärare 
organiserar grupparbeten bland eleverna, 
säger Karin Forslund Frykedal.

ett antaL Lärare rekryterades i grund-
skolans högre klasser till sammanlagt tre 
fokusgrupper. Samtalen visade tydligt att 
lärare är tveksamma till grupparbeten som 
en metod för att lära sig ämneskunskaper. 
De ser dem framförallt som ett sätt att träna 
förmågan till samarbete.

– Det finns mycket som tar emot, säger 
Karin. Tidspressen är en viktig faktor. Lä-
rarnas viktigaste mål är att eleverna ska nå 
de uppsatta kunskapsmålen i varje ämne. 
Men då är individuellt arbete lämpligare, 
anser de.

Grupparbeten anses däremot vara 

lämpliga för problemlösning till exempel i 
matematik, och för att utveckla kommuni-
kations- och språkförmågan.

Att sätta samman fungerande grup-
per är svårt, rapporterar lärarna. Eleverna 
vill oftast arbeta med likasinnade, medan 
lärarna försöker få till blandade grupper. 
Det vanligaste klagomålet från eleverna är 
att några i gruppen åker snålskjuts på de 
andras arbete.

– Lärarna är upptagna med att alla i 
gruppen ska vara synligt aktiva, säger Eva. 
Att eleverna verkligen pratar och lyssnar.

Några uppenbara hinder för grupparbe-
ten är också schemaläggningen och skolans 
lokaler. I de högre klasserna har läraren ofta 
bara eleverna i 40-minuterspass. Det blir 
stressigt att organisera grupparbeten. Dess-
utom saknas ofta grupprum och ljudnivån 
blir för hög om alla grupperna ska arbeta i 
den gemensamma skolsalen.

men den sVåraste frågan, enligt lärarna, 
är den om bedömning. Eleverna ska be-
dömas individuellt. Hur gör man det om 
de har arbetat och redovisar sina arbeten i 
grupp? 

På frågan om hur de bedömer eleverna i 
grupparbeten ger lärarna väldigt allmänna 
svar, rapporterar de två forskarna. De kan 
beskriva det som att  »de smyger runt och 
lyssnar« och försöker se hur eleverna sam-
arbetar. 

– De säger att de observerar. Men vad de 
observerar har de svårt att beskriva, säger 
Karin Forslund Frykedal.

Nej, några tydliga kriterier för hur elev-
erna bedöms i grupparbeten tycks lärarna 
inte använda, och det är inte heller något 
som de diskuterar med varandra. Detta trots 
att det finns metoder för bedömning, säger 
Eva Hammar Chiriac.

– Man kan till exempel använda sig av 
kamratvärdering, eller självvärdering.

Osäkerhet råder också om vad det är 
som ska bedömas. Är det grupprocessen i 
sig, den gemensamma kunskapstillväxten 
i gruppen eller individens kunskapstillväxt 
genom gruppen? Här behövs mer kunskap, 
konstaterar de två forskarna, och detta är 
också något som de ska fortsätta undersöka.

Frågan om bedömning är också något 
som elever är medvetna om och missnöjda 
med. I tidigare studier av hur elever ser på 
att arbeta i grupp har eleverna betonat just 

att de saknade tydliga regler för hur läraren 
bedömer deras arbete när de arbetar i grup-
per och redovisar ett gemensamt resultat. 

En studie, gjord av Eva Hammar Chiriac 
och professor emeritus Kjell Granström, vi-
sade att en lång rad faktorer måste finnas på 
plats för att elever ska uppskatta att arbeta i 
grupp. Grupperna får inte vara för stora, un-
gefär tre personer är lagom, anser eleverna, 
och tillräckligt med tid måste finnas, liksom 
en lugn arbetsmiljö. Uppgifterna som ska 
lösas måste vara begripliga för alla i grup-
pen och utmanande, helst roliga. Läraren 
måste skapa tydliga ramar för grupparbetet 
och finnas tillgänglig för frågor och rådgiv-
ning.

både karIn och eVa betonar vikten av 
att undervisa om och träna elever i grupp-
arbete.

– Att arbeta i grupp är inget man kan, 
det måste man lära sig. Det handlar exem-
pelvis om att både lärare och elever måste 
vara tydliga med vad de vill uppnå med 
grupparbetet. Viktigt är också att ha tyd-
liga regler för hur man bemöter varandra i 
gruppen.

– Det är inte bara att starta ett gruppar-
bete och tro att det ska fungera av sig själv.

Både Karin Forslund Frykedal och Eva 
Hammar Chiriac har länge forskat om 
grupper, men ur olika perspektiv. Karin är 
forskare i pedagogik, Eva i psykologi. Att 
komma från olika ämnesdiscipliner anser 
de ha ett mervärde i den gemensamma 
forskningen.

Bådas avhandlingar studerade grupp-
arbeten, Karin var inriktad på grundskolan 
medan Eva undersökte PBL, problembaserat 
lärande, på universitetet. 

De är också båda med i det nationella 
nätverket FOG, Forum för organisations- 
och gruppforskning, som organiserar 
forskare med inriktning mot grupper och 
sociala system. Utmärkande för medlem-
marna i FOG är att deras forskning berör 
autentiska grupper i sin naturliga miljö.  

Elever	lär	sig	bättre	i	grupp	än	individuellt.	Ändå	är	lärare	ofta	
skeptiska	till	grupp	arbeten.	Bland	orsakerna	finns	brist	på	tid	
och	bra	lokaler,	men	också	en	osäker	het	i	hur	elever	ska	bedö-
mas	i	grupparbeten,	visar	två	forskare	i	beteendevetenskap.

»Andelen grupp
arbeten i skolan har 
i stort sett halverats 
sedan 1980talet.« 
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text åke hjeLm
foto göran bILLeson

Bilden t.v: Inger-Lise Svensson forskar om 
vad som krävs för att spillvärme lönsamt ska 
kunna utnyttjas i fjärrvärmesystemet.

LiU-professorn Bahram Moshfegh har högsta ansva-
ret för nästa års världskongress om förnybar energi.

Energireserv som rinner över
Spillvärme	från	process-
industrin	är	en	jättelik	energi-
reserv	som	kan	tas	tillvara	
bättre	än	idag,	främst	för	att	
värma	villor	via	fjärrvärme-
näten.	Men	det	finns	hinder	
på	vägen,	visar	forskning	
vid	LiU.

I massabruk, järn- och stålverk, raffinade-
rier och kemiska industrier kräver produk-
tionen enorma mängder värme. Men allt 
utnyttjas inte utan det uppstår ett överskott i 
form av spillvärme. En del kan användas för 
att driva egna processer eller producera egen 
elkraft. Men mycket kyls helt enkelt bort.

Ett sätt att ta tillvara spillvärmen är att kopp-
la ihop sig med ett kommunalt fjärrvärmenät. 
Det låter självklart men är inte alltid så enkelt.

Inger-Lise Svensson, doktorand i ener-
gisystem vid Linköpings universitet, har 
studerat några praktikfall och modellerat ett 
fiktivt pappersmassabruk som ger ifrån sig 
13 megawatt spillvärme.

– Den viktigaste faktorn för lönsamhet är 
hur fjärrvärmesystemet ser ut. Om det är ett 
kraftvärmenät är det sannolikt inte lönsamt, 
inte heller om det finns avfallsförbränning i 
kommunen, säger hon.

Ett kraftvärmeverk producerar värme 
och el samtidigt. Eftersom det lönar sig bra 
att producera el, speciellt om det eldas med 
biobränslen vilket ger elcertifikat, så blir det 
mycket värme på köpet som kan ledas ut i 
fjärrvärmerören.

Inger-LIse sVenssons stUdIer visar att det 
är små kommuner med stora massabruk 
som har mest att tjäna på att köpa spill-
värme.

Ett sådant exempel är Varberg, där Värö 
bruk förser kommunens fjärrvärmenät med 
billig spillvärme, en lösning som fungerar 
problemfritt och är lönsam för bägge parter. 
Så skulle det kunnat fungera även i Söder-
hamn, men där valde kommunen att inves-
tera i ett dyrt kraftvärmeverk trots att det 
fanns massor med spillvärme att tillgå från 
pappersbruket Vallvik.

Ett hinder kan vara en rädsla hos nät-
ägaren för att hamna i ett riskabelt beroen-
deförhållande. Om företaget läggs ned eller 
minskar sin produktion så kan nätet plöts-
ligt stå utan värmeleverans.

En annan väg att komma till rätta med 
slöseriet är möjligen den mest självklara:

-Kanske vore den bästa  lösningen att 
industrin effektiviserar sina processer så att 
det uppstår mindre spillvärme, säger Inger-
Lise Svensson. 

fotnot: Omkring 8 procent av energin i 
de svenska fjärrvärmenäten utgörs av spill-
värme från industrin. Det motsvarar cirka 
4 terawattimmar per år eller ungefär hälf-
ten så mycket som produceras i en av våra 
största kärnkraftsreaktorer. Men lika mycket 
eller mer kyls bort till ingen nytta.

Världskongress om förnybar energi på LiU 2011
 Förnybara energikällor och en effekti-
vare energianvändning. Det är nyckel-
begrepp för att kunna möta klimathotet 
och minska resursslöseriet. I maj 2011 
arrangerar Linköpings universitet en in-
ternationell kongress på temat.

World Renewable Energy Congress 
startade 1990 i Reading, England, och 
den senaste ägde rum i september i Abu 
Dhabi, Förenade Arabemiraten.

Kongressen vänder sig till både fors-
kare, politiker och företagare.

Under huvudrubriken förnybar en-
ergi är kongressen uppdelad i 14 teman 
och en workshop. LiU har satt sin prägel 
på programmet genom teman kring 
systemlösningar, hållbara transporter, in-
dustriell energieffektivitet, lågenergiarki-
tektur och uthålliga städer och regioner. 

I slutet av september hade över 800 
abstracts från 65 länder skickats in för 
review. Bioenergiteknik är det tema som 

lockat flest.  15 december är deadline för 
färdiga kongressbidrag och två månader se-
nare ska hela programmet vara klart.

– Under hösten tar vi gärna emot förslag 
på huvudtalare, keynote speakers, säger 
Bahram Moshfegh, kongressens ordförande 
professor i energisystem vid LiU.

en kongress I den här omfattnIngen 
kräver bidrag från omvärlden för att gå ihop. 
Linköpings universitet och Energimyndig-
heten står för en avsevärd del av kostnaden 
vid sidan om företag som Tekniska verken, 
Eon och Swedish Biogas.

– Vi har minskat deltagaravgiften för att 
även forskare från fattiga länder ska ha råd att 
komma hit.

Ordförande Moshfegh hoppas på bortåt 
1 000 deltagare, bland dem gärna en energi-
minister. Kungen eller kronprinsessan står 
också på önskelistan.

 För forskningsavdelningen Energi system, 
som Bahram Moshfegh chefar över, blir kon-

gressen ett lyft även om det kostar på att arrang-
era ett forskarmöte av den här dimensionen.

– Det tar tid och kraft, men avdelningen 
är idag tillräckligt stor, drygt 25 personer, för 
att vi ska klara av det. Vi blir nu mer kända 
ute i världen. 

– Jag får dagligen mejl och en del kol-
leger diskuterar redan samarbeten med oss, 
säger Moshfegh.

totaLt är mer än 200 Personer inom fyra 
olika kommittéer involverade i förberedel-
serna. Störst är den internationella styrkom-
mittén med ett hundratal ledamöter från 
Albanien till Zambia. 

Men det tunga lasset dras av organisa-
tionskommittén, där åtta av tio hör hemma 
vid LiU, och ordföranden som med tio 
ämnessekreterare till hjälp går igenom de 
inskickade konferensbidragen. 

fotnot: WREC 2011 pågår 8-13 maj 2011 i 
Linköping Konsert & Kongress. Mer infor-
mation på http://www.wrec2011.com/
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text anIka agebjörn
foto staffan gUstaVsson & håkan LIndgren

Små utförare chanslösa 
politikernas förhoppningar kom på skam inom hemtjänsten

marknaden, medan de övriga, som är lokala 
småföretag, också delar på några procent. 
Sämst har det gått för nyetablerade företag, 
som startade just för att komma in på den 
här marknaden. De har tillsammans fått ba-
ra 250 hemtjänsttimmar, eller 0,2 promille 
av hela marknaden.

»Små företag har fått en förvånansvärt 
liten roll på den skapade egetval-marknaden«, 
skriver Malin Tillmar och Elisabeth Sundin i 
sin rapport. »De blir helt enkelt inte valda så 
som både de själva och politikerna önskar. De 
små företagen är naturligtvis besvikna.« 

Ett stort problem, konstaterar de två fors-
karna, är den lösning som valdes för »icke-
väljarna«, de gamla som avstår från att välja 
hemtjänstutförare. De utgör fortfarande 
två tredjedelar av samtliga. De hamnar hos 
det företag som har det s.k. basansvaret för 
servicehuset och det geografiska området 
ifråga. Och här finns bara storföretagen och 
kommunen.

Det har gett dessa en enorm konkurrens-

fördel gentemot de små. Att överleva som 
företag på enstaka hemtjänsttimmar valda 
av enstaka brukare som kanske är geogra-
fiskt utspridda är näst intill omöjligt, säger 
Malin Tillmar. Enstaka småföretagare som 
gav sig in i leken när eget val startade har 
redan gett upp.

Det ligger i sakens natur att marknaden 
är osäker och ryckig som småföretagare 
som bara har ett fåtal brukare. De gamla 
kan helt enkelt bli sjuka och dö. Som en 
intervjuad uttrycker det i rapporten: »Många 
avlider och då minskar tiden ... de kommer 
in på sjukhuset och då försvinner fyra tim-
mar där och tre timmar där. Fyra timmar, 
det är mycket för oss.«

Ekonomin är ett bekymmer för såväl 
små som stora utförare. Priserna är så pres-
sade i kommunens upphandling att det är 
svårt att få lönsamhet i verksamheten utan 
att tulla på kvaliteten. Det gäller särskilt för 
matleveranserna. 

Sammanfattningsvis har kommunpoliti-

kernas ambition att uppmuntra småföretag 
och motverka tendenser till oligopol inte 
infriats.  Men brukarna har verkligen fått en 
ökad valfrihet. En valfrihet som en stor ma-
joritet av dem dock väljer att inte utnyttja.

men, säger bo daVIdson, som också varit 
med och utvärderat eget-valreformen, det 
kan helt enkelt bero på att brukarna redan 

innan var nöjda 
med den hemtjänst 
de fick. Han tillhör 
forskargruppen 
Piau, Pedagogik i 
arbetsliv och utbild-
ning, vid Linkö-
pings universitet. 
Han har undersökt 
eget-valreformen 
utifrån brukarnas 
perspektiv. Hans 

undersökning är också en kvalitetsmätning 
av hemtjänsten i Linköpings kommun.

forsknIng 
 
  äldreomsorg

»94 procent har hamnat 
hos de tre största 
utförarna: kommunens 
eget bolag och de multi
nationella storföretagen 
Attendo och Carema.«

Bra	för	de	stora	utförarna,	men	tufft	för	de	små.	
Införandet	av	eget	val	i	hemtjänsten	blev	inte	rik-
tigt	som	politikerna	hoppades.	Samtidigt	är	de	
flesta	äldre	nöjda	med	den	service	de	får.

De båda företagsekonomerna Elisabet Sundin och Malin Tillmar har undersökt hur det gått för uförarna sedan reformen med eget val infördes inom hemtjänsten.

Bo Davidsson

Våren 2008 infördes eget val inom äldre-
omsorgen i Linköpings kommun. För första 
gången fick personer med hemtjänst möjlig-
het att själva välja utförare.

Ökad valfrihet och konkurrens var målet. 
Politikerna ville uppmuntra fler småföretag, 
gärna kvinnliga entreprenörer. 

Reformen eget val kom efter många 
års erfarenhet av upphandling av äldre-
omsorgen. Privata företag fanns redan på 
marknaden, men de valdes av kommunens 
upphandlare, inte av brukarna själva, de 
egentliga »kunderna«.  Man hade gått från 
ett kommunalt monopol till privat oligopol. 
Nu ville kommunens politiker ta ett steg 
vidare, vidga konkurrensen och förbättra 
chanserna för lokala småföretagare.

Idag finns sexton företag på hemtjänst-
marknaden i kommunen. När reformen 
inleddes fanns elva. Alla är dock inte med 
överallt. Dels har hemtjänsten som sådan 
delats upp i en rad olika typer av tjänster; 
städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, 

matleverans och larm. Dels har kommunen 
delats upp i olika geografiska områden. 
Hemtjänstföretagen kan välja var och för 
vilka tjänster de vill auktorisera sig, dvs. fin-
nas med när brukarna väljer utförare. 

Konkurrensen är störst inom städsek-
torn. Där kan rena städföretag vara med 
och konkurrera som också har en komplet-
terande marknad i s.k. hushållsnära tjänster. 
Det gör dem mindre sårbara om de inte blir 
valda av så många brukare inom hemtjäns-

ten, konstaterar forskarna i företagsekonomi 
Elisabeth Sundin och Malin Tillmar. De två 
har på kommunens uppdrag utvärderat eget 
val inom hemtjänsten nu när satsningen har 
varit igång i ett par år.

Deras utvärdering handlar om hur det 
har gått för utförarna, dvs. de företag och 
andra organisationer som valde att gå in på 
den här marknaden.

– Väldigt enkelt kan man säga att det har 
gått bra för de stora och mindre bra för de 
små, säger Malin Tillmar. Politikernas för-
hoppningar om starkt ökade inkomster till 
småföretag och kvinnliga entreprenörer har 
inte infriats.

aV de omkrIng en mILjon hemtjänsttimmar 
som utförs inom kommunen har den abso-
luta merparten, eller 94 procent, hamnat 
hos de tre största utförarna: kommunens 
eget bolag LEAN Link, och de multinatio-
nella storföretagen Attendo och Carema. In-
vestorägda Aleris har tagit några procent av 
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bättre koll på vardagsmotionen

kommersIaLIserIng 
 
  aktivitetsmätare

Hur många av oss har inte provat en steg-
räknare för att sätta fart på motionslusten?
Men – den räknar just bara steg.

– Det viktiga är att man anstränger sig, hur 
är mindre viktigt. Det kan vara mer effektiv 
motion att röja hemma, ta fram damm-
sugaren och diska upp veckodisken än att ta 
en stillsam kvällspromenad, säger Magnus 
Almér, vd och marknadsutvecklare på före-
taget Minovi. Ett avknoppningsföretag inom 
företagsinkubatorn Lead, med forskare och 
universitetet som delägare.

Det var så tankegångarna gick hos fors-
karna inom medicinsk teknik: hur kan man 
få människor att förstå att den ständiga 
rörelsen är viktig? Utveckla något som gör 
all vardagsmotion, från cykling till hushålls-
arbete, synlig?

I början på juni tilldelades Minovi det 
nationella VINN NU-priset på 300 000 
kronor. Det delas ut av Vinnova och Energi-
myndigheten till nystartade företag som ba-
serar sin verksamhet på forskningsresultat.

»En unik lösning«, löd prismotiveringen.
– Vi har tagit fram en aktivitetsmätare 

som man bär med sig under dagen ungefär 
som en stegräknare. Men till skillnad från 
stegräknaren mäter vår enhet alla typer av 
aktiviteter och är kopplad till en webbtjänst, 
där man kan se hur man ansträngt sig fy-
siskt under dagen.

Det där sista är avgörande.
Minovis verktyg utgår från de individen. 

Det som är ansträngning för en människa 
kan vara lätt som en plätt för en annan. 

– Vår mätare sätts på kroppen, mätresul-
taten utgår bland annat från hjärtfrekvensen 
och sätts sedan i relation till användarens 
grundförutsättningar, säger Magnus Almér. 

För den som av medicinska skäl måste få 
upp sin kondition kan det vara mycket upp-
muntrande att upptäcka att också vardags-
rörelser ger resultat. 

– Det är ju många som känner sig obe-
kväma när de till exempel ska motionera i 
grupp eller gå till ett gym.

ett PePPande täVLIngsmoment finns för-
stås inbyggt i konceptet. 

De individuella förutsättningarna matas 
in och aktiviteterna omvandlas till poäng. 
Ett slags inbyggt handikappsystem gör jäm-
förelser också mellan träningsmaniker och 
soffpotatisar rättvist. Alla kan tävla mot alla.

Nu har Minovi kommit så långt i affärs-
utvecklingen att det är dags att ge sig ut på 
marknaden. Företagsnamnet står för Mitt 
nya liv, säger Magnus Almér:

– Vårt mål är ju att få människor att leva 

mer aktiva 
och friska liv 
och att orka 
mer. I första 
vändan tänker 
vi oss före-
tagshälsovård 
och medi-
cinsk använd-

ning, som när man får motion utskriven på 
recept.

– Men på sikt vill vi också in på konsu-
mentmarknaden.

det är Inte mer än något år sedan Mag-
nus Almér tog examen som civilingenjör 
i industriell ekonomi. Sommaren dess-
förinnan, 2008, var han en av studenterna i 
Sommarmatchningen; LiU Innovation och 
Venture Cup sammanför entreprenöriella 
studenter med forskare som har kommer-
sialiserbara idéer.

På Institutionen för medicinsk teknik ha-
de forskningsingenjörerna Martin Eneling 

och Bengt Ragnemalm, forskarassistenten 
Peter Hult, docenten Anders Johansson och 
professorn Per Ask jobbat med en teknisk 
plattform. I gruppen ingick också Fredrik 
Claesson, vd för ett teknikföretag.

– Mitt uppdrag blev att utveckla ett pro-
duktkoncept, säger Magnus Almér.

Det gjorde han uppenbarligen bra. Han 
fick anställning som projektledare och är 
numera vd och en av företagets två heltids-
anställda. Den andre är webbutvecklaren Pe-
ter Hagström, LiU-student i datavetenskap 
med exjobbet kvar.

Hur är det att jobba som liten entrepre-
nör i stället för på ett storföretag?

– Vd-rollen innebär ett ansvar som är tungt 
att bära ibland, erkänner Magnus Almér.

Men affärsutvecklingen är desto mer 
spännande och utmanande. Och resten är 
bara plusvärden:

– Jag får vara med om allt, från detaljer 
till helheten. Jag har svårt att se något jobb 
som är mer lärorikt.

gUnILLa PraVItz

Magnus Almér, vd för Minovi.

Minovi har tagit fram en aktivitets- 
mätare som synlliggör all vardags-
motion, från cykling till hushållsarbete. 
Idén fick de pris för i somras.

Grunden för affärsidén. 

 – Jag fick chansen att göra det 
som många forskare drömmer om, 
att mäta både före och efter, säger 
han.

I en omfattande enkätstudie, 
som fick god svarsfrekvens, har 
han ställt en lång rad frågor till bru-
karna om kvaliteten i den hemtjänst 
de får och om hur de ser på möjlig-
heten att välja utförare själva.  Den 
första enkäten gjordes i april 2008, 
innan reformen trädde i kraft, och 
den andra i november 2009, när 
eget val funnits i ett och ett halvt år.

De allra flesta brukare, upp till 
97 procent i den första mätningen, 
var nöjda eller mycket nöjda med 
hemtjänstens olika delar. Brukarna 
anser att de snabbt får kontakt med 
hemtjänsten och hjälp vid den tid-
punkt de önskar. De bemöts bra och 
anser att personalen lyssnar och tar 
hänsyn till dem. De anser att de kan 
påverka både innehållet i och om-
fattningen av den hjälp de får.

Som helhetsomdöme säger 96 
procent i första mätningen att de 
är nöjda, medan motsvarande gäl-
ler 91 procent för boservice och 94 
procent för omvårdnad i den andra 
mätningen. En liten minskning 
således.

Allra mest nöjda är brukarna 
med de små privata företagen och 
det stora kommunala. De är något 
mindre nöjda med de stora privata, 
säger Bo Davidson.

Bara en tredjedel väljer verkligen 
utförare när de först ska få hem-
tjänst. Och de som gör omval är 
bara en handfull. Varför?

– Jag tror helt enkelt det beror på 
att de är nöjda, säger Bo Davidson. 
De missnöjda finns, men de är yt-
terst få och deras omval påverkar 
inte helheten särskilt mycket.

Han noterar också att påfallande 
många brukare inte förstår att ter-
men »utförare« syftar på det företag 
som ger dem servicen. För dem är 
personerna viktigare än företagen 
bakom. Många känner inte ens till 
vilket företag de anlitar.  

»Vårt mål är ju att få  
människor att leva mer 
aktiva och friska liv och 

att orka mer.«
d
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vid seminarier om universitet och högskolor 
som motorer för tillväxt. 

– Och vi diskuterar just nu ett större fort-
bildningsuppdrag för en nationell bransch-
organisation och en utvärdering av ett nytt 
arbetssätt i en större kommun, berättar 
Elisabet Lärkhammar.

Spetsa erbjuder kompetens från alla de-
lar av Linköpings universitet.

– Än så länge har det varit en övervikt 
för projekt som berör lärare och forskare vid 
Hälsouniversitet. Det är lite otippat faktiskt. 
Vi trodde att tyngdpunkten främst skulle 
ligga på teknik och ekonomi, berättar Elisa-
bet Lärkhammar.

Spetsa innebär inte bara att omvärlden 
får tillgång till forskarnas kompetens. Verk-
samheten har också stort värde för univer-
sitetet.

– Dels är det förstås ett bra sätt att få ut 
forskningsresultat. Dels kommer lärare och 
forskare ut och får erfarenheter som de har 
glädje av i sin undervisning. Det väger tungt 
när de inför studenterna kan hänvisa till 
hur de tillämpat något i verkliga livet, inte 
bara i teorin.

sPetsa förenkLar även för lärare och fors-
kare att ta på sig externa uppdrag utöver 
sina vanliga sysslor.

– Många har förfrågningar om olika 
uppdrag, men orkar eller vill inte skriva of-
ferter och sköta det administrativa. Genom 
att hjälpa dem med det kringarbete som 
behövs, så får de möjlighet att fokusera på 
själva uppdraget. 

Forskarnas arbete utförs som så kallade 
bisysslor. Institutionsledningarna informe-
ras fortlöpande om vilka uppdrag medarbe-
tarna deltar i.

– Det är viktigt att de är med på det hela. 
Jag har varit runt att träffat så gott som alla 
prefekter och känner ett starkt stöd för det vi 
gör, säger Elisabet Lärkhammar.

Hon är förhoppningsfull inför framti-
den.

– Ja, jag tror verkligen på den här idén. 
Det finns så mycket bra grejer inom LiU 
som många skulle ha nytta av. Alla har allt 
att vinna.

Lennart faLkLöf

Spetsa vässar verksamheten
nytt universitetsbolag säljer forskningsnära tjänster

de lär ut hur man bedömer arbetsförmåga

samVerkan 
 
  forskningsnära tjänster

– Det här ger erfarenheter som lärarna har glädje 
av i sin undervisning, säger Elisabet Lärkhammar.

Tillbaka till jobbet? Både subjektiva och objektiva
 faktorer behöver lyftas fram vid bedömning 

av en persons arbetsförmåga.

En	ny	väg	har	öppnats	som	ger	
tillgång	till	forskningskompetens	
vid	Linköpings	universitet.	Kon-
sultföretaget	Spetsa	AB	säljer	
forskningsnära	tjänster.

Genom Spetsa kan företag, kommuner, 
myndigheter och organisationer få hjälp att 
vässa sin verksamhet.

– Vi kan erbjuda ett kunnande som tidi-
gare varit svårt att hitta. Vi är en ingång till 
universitetets mer än två tusen forskare och 
lärare och vet var vi ska söka för att hitta den 
individ eller den grupp som matchar varje 

kunds behov, säger Elisabet Lärkhammar, 
vd för Spetsa. 

Stora forskningsintensiva företag har 
ofta väl upparbetade kanaler med akademin, 
men för andra kan det vara desto svårare att 
hitta rätt. 

Bakom initiativet ligger universitetets 
holdingsbolag. Tanken är att bidra till att 
forskningsresultat kommer till praktisk 
nytta. Spetsa erbjuder tjänster inom tre om-
råden: forskning & utveckling, utvärdering 
samt föreläsning & inspiration.

– Det kan handla om speciell kunskap 
som behövs för att lösa ett komplext pro-
blem eller för att genomföra en kvalificerad 
och objektiv utvärdering av en process, me-

tod eller verksamhet av något slag. Det kan 
också vara fråga om utbildningsuppdrag, 
föreläsningar och mycket mer, säger Elisa-
bet Lärkhammar.

trots att Verksamheten knappt kommit 
ur startgroparna, så kan hon peka på en 
rad uppdrag som Spetsa genomfört eller 
planerar för. Arbetsterapeuter har hållit 
kurser i att bedöma arbetsförmåga (se ar-
tikel nedan), ekonomer varit ute på företag 
och berättat om trender inom industriell 
marknadsföring och medicinare inventerat 
aktuell cancerforskning för ett medicinsk-
tekniskt företag. Man har utbildat handleda-
re i problembaserat lärande och medverkat 

De båda universitetslektorerna i arbets-
terapi Elin Ekbladh och Jan Sandqvist ger 
kurser i att bedöma arbetsförmåga. Suget 
är stort efter tillförlitliga bedömnings-
instrument.

– De som jobbar med detta känner ett 
tydligt professionellt ansvar. De vet att de 
bedömningar de gör har stor betydelse för 
människors liv. Det påverkar både ersätt-
ningar och vilka rehabiliteringsresurser 
som erbjuds, säger Jan Sandqvist.

Förändrade sjukskrivningsregler har 
gjort frågan om en person kan arbeta eller 
inte extra tillspetsad.

– Många är frustrerade över att man 
från politiskt håll inte förstår hur komplext 
detta är, säger Elin Ekbladh.

Nu utbildar hon och Jan Sandqvist 
personal inom Arbetsförmedlingen och 
olika landsting runtom i landet i fyra olika 

bedömningsinstrument som de själva tagit 
fram eller vidareutvecklat: två av dem base-
rade på intervjuer och två på observationer.

 Intervjuerna sätter fokus på de psykoso-
ciala och arbetsmiljömässiga faktorer som 
påverkar en persons arbetsförmåga. Det 
handlar om faktorer som personens moti-
vation, vanor och rutiner och hur personen 

uppfattar sin omgivande fysiska och sociala 
miljö.

Med de båda observationsinstrumenten 
undersöks hur personer klarar av olika ar-
betsuppgifter.

– Det är viktigt att få med såväl subjekti-
va som objektiva faktorer. Genom att ställa 
data mot varandra får man en mer mångfa-
cetterad bild av en persons arbetsförmåga, 
säger Jan Sandqvist.

Vid kurserna får deltagarna också träna 
sig i tillämpa sina kunskaper.

–Vi spelar upp videoinslag från olika 
arbetsmiljöer som blir utgångspunkt för 
diskussioner, berättar Elin Ekbladh. 

tILL Vardags jobbar Elin och Jan på Insti-
tutionen för samhälls- och välfärdsstudier 
vid Linköpings universitet. Institutionen 
har ett avtal med Arbetsförmedlingen som 
använder sig av bedömningsinstrumenten 

i hela landet. Institutionen ger också varje 
termin en tredagarsutbildning i bedömning 
av arbetsförmåga. 

Men efterfrågan är betydligt större. Det 
har gjort att Elin och Jan fått förfrågningar 
om att komma ut i landet.

– Då kan vi också skräddarsy utbildning-
en för organisationen.

De är mycket nöjda med samarbetet med 
Spetsa som gör att de kan koncentrera sig 
på kurserna och deras genomförande. Och 
de ser många fördelar med att på detta sätt 
komma ut och möta människor.

– Vi hamnar mitt i verkligheten, lär oss 
mycket om vilka frågor man brottas med, 
säger Jan Sandqvist.

Och responsen från deltagarna är mycket 
positiv.

– Många uttrycker att de känner sig 
stärkta i sitt yrkesutövande, säger Elin 
Ekbladh. 

Elin Ekbladh och Jan 
Sandqvist har tagit fram 
och vidare utvecklat fyra 
olika instrument för att 

bedöma en persons 
arbetsförmåga. Nu utbil-

dar de bland annat folk 
inom Arbets förmedlingen 

och olika landsting.
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  namn & nytt

alumni

alumni

Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Camilla Smedberg
013-28 24 20
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

han ska lyfta sas

alumni i sociala medier

alumniträff i barcelona
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LiU-alumnen Rickard Gustafsson har 
utsetts till ny vd och koncernchef för SAS.  
Han tillträder sin nya post senast i mars 
2011.

»Rickard Gustafson är en erfaren ledare 
med gedigen internationell erfarenhet 
som har visat att han kan skapa goda 
resultat«, skriver SAS styrelseordförande 
Fritz Schur i ett pressmeddelande.

Rickard Gustafsson kommer från 
försäkrings- och finansbranschen och 
har senast varit koncernchef för försäk-
ringsbolaget Codan/Trygg Hansa. I slutet 
av 1980-talet läste han till civilingenjör 

i industriell 
ekonomi vid 
Linköpings 
universitet. 
Han är 46 år, 
gift och har 
två barn.

– SAS är 
ett spciellt och 
unikt företag 
i Skandinavien. De senaste åren har ett 
enormt arbete gjorts för att skapa en platt-
form för framtiden. Jag ser fram emot att 
bygga vidare på den tillsammans med alla 
medarbetare i SAS.

Rickard Gustafsson

Vill du ha koll på spännande saker för 
LiU-alumner? Missa då inte alumni-
bloggen på www.liu.se/alumni!

Nästan dagligen berättar här alumni-
koordinatorn Camilla Smedberg om stort 
och smått som är på gång – både alumni-
träffar och andra arrangemang av intresse 
för alumnerna. Hon intervjuar också 
alumner om vad de gör idag.

LiU Update Alumni har också en 
egen sida på facebook med drygt 800 
fans. Adressen till sidan är http://bit.ly/
cLMeCp. Även här kan man följa vad som 
händer, kolla in bilder från olika arrang-
emang och bidra med egna inlägg och 
kommentarer. 

På hemsidan hittar man också ett an-
tal alumner som twittrar.

För första gången ordnar LiU en träff 
för alumner i Spanien. Den äger rum 
fredagen den 8 oktober i Barcelona. Vill 

du delta, kontakta Camilla Smedberg på 
+46-73-4170125. I slutet av september ar-
rangerades även en alumniträff i London.

anrtte  adoLfsson är avfallsingenjör i 
Nacka kommun. Hon är civilingenjör i 
teknisk biologi, med examen 2005.

danIeL anUndI är interaktions-
designer på SMHI. Han har läst kogni-
tionsvetenskapliga programmet, med 
examen 2009.

anders darander är utvecklings-
ingenjör på ChargeStorm AB. Han 
är civilingenjör i maskinteknik, med 
examen 2002.

 zandra gUnnarsson är 
laboratorie ingenjör på Uddeholm AB. 
Hon har läst utbildningsprogrammet i 
kemisk biologi, med examen 2009.

LoUIse Lennersten arbetar med 
personalfrågor på IFS Scandinavia. 
Hon har läst PA-programmet, med 
examen 2007.

jenny Löfgren är marknadsanalyti-
ker på Sandviks Materials Technology i 
Düsseldorf. Hon är civilingenjör i indu-
striell ekonomi, med examen 2006.

Per martInsson är distriktssjuk-
gymnast på vårdcentral i Smålands  stenar. 
Han har läst sjukgymnastprogrammet, 
med examen 2009.

erIk roseLL är arbetsförmedlare i 
Köping. Han gick ut ekonomprogram-
met 2008.

eLIn seIboLd är arbetsterapeut i 
Lessebo kommun. Hon tog examen på 
arbetsterapeutprogrammet tidigare i år.

josefIn sVensson är statistiker på 
Sveriges Ingenjörer. Hon har läst statis-
tikprogrammet, med examen 2009.

emILIa sVärm är formgivare på ICA 
Butiksreklam. Hon har läst Grafisk 
kommunikation och design.

marcUs öberg är projektledare på 
Swedavia. Han är civilingenjör i kom-
munikations- och transportsystem.

Tipsa oss!
Vi vill gärna veta vad våra tidigare stu-
denter har för sig idag. Kontakta redak-
tionen, lennart.falklof@liu.se.

Om	LiU-alumner

Alumniträff i Stockholm
18 november på World Trade Center

Möt andra LiU-alumner i Stockholmsregionen! 
Återse gamla studiekamrater eller knyt nya 
värdefulla kontakter. Vi bjuder på en bit mat och 
ett spännande föredrag.

Pappaledighet – machomys, karriärkliv eller delat 
ansvar? Roger Klinth, doktor inom området Barn, 
talar om bilden av pappan från mitten av 70-talet 
och fram till idag. 

Anmäl dig på www.liu.se/alumni. Välkommen!

Kalasstart på livet som alumn
Hundra nyblivna alumner bjöds på 
mingel, mat och quiz i samband med 
Kalasmottagningen i Cloetta center. 

Rektor Mille Millnert hälsade gästerna väl-
komna och uppmanade dem att förvalta det 
goda rykte som tidigare LiU-studenter byggt 
upp, så att kommande kullar får det ännu 
lättare på arbets marknaden.

Det var fjärde gången alla som tagit 
examen det senaste året fick inbjudan till 
Alumnikalas. Vad lockade de nya alum-
nerna till träffen?

– Det är kul att få nätverka lite, sade Erik 
Svensson, som stod och pratade med Johan 
Falkhäll. 

De gick ut civilingenjörsutbildningen i 
maskinteknik förra året och arbetar nu som 
produktutvecklare respektive informations-
ingenjör.

– Trevligt sällskap, god mat och lite scen-
show, sade Sofie Jonsson och Robin Wallin. 

Sofie har läst grafisk design och kom-
munikation och jobbar som webbdesigner. 
Robin är civilingenjör i datateknik och IT-
konsult. Båda trodde att Facebook blir den 
främsta kanalen för att hålla kontakt med 
LiU i framtiden. 

– Jag kanske går på någon mer alumni-
träff också, tillade Sofie.

några nybLIVna sjUksköterskor passade 
på att fira sin examen. En av dem var Mia 
Mars, som nu arbetar som sjuksköterska på 
Universitetssjukhuset i Linköping.

– Roligt att vi blev bjudna och fick en 
anledning att stråla samman. Vi tyckte att vi 
var värda det här efter tre slitsamma år.

Ett uppskattat inslag under kvällen var 
det quiz där alumnerna fick svara på frågor 
som vilket år LiU blev universitet och vilka 
sektioner som döljer sig bakom förkortning-
arna MF och SSHF*. Vann gjorde laget »De 
blivande hedersdoktorerna« med 28 av 34 
poäng – lika många som personallaget, som 
dock diskvalificerades.

– Vi hade representanter från alla fakul-
teter i vårt lag, sade vinnarna som förklaring 
till sin framgång.

Efter minglet kunde alumnerna fortsätta 
kvällen på Kalaskonserten med Teddybears.

marIa karLberg

*LiU blev universitet 1975. MF står för 
Medicinska föreningen och SSHF är Sektio-
nen för slöjd, hantverk och formgivning.

Robin Wallin och Sofie Jonsson fortsätter 
hålla koll på LiU via Facebook.

Mia Mars passade på att träffa några av studie-
kamraterna från sjuksköterskeprogrammet.

Johan Falkhäll och Erik Svensson har läst M – 
eller Mmm… (enligt Johans namnskylt).
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Anders Strömhäll vill ge eleverna mer makt 
över skolarbetet. Självtillit, kreativitet och 
finurliga problemlösningar är viktigare än 
att klara av uppgifter som lärarna beställt i 
förväg. En flumskola, kanske?

– Det tycker jag inte alls. Våra elever kan 
mycket mer än när jag gick i skolan!

Han tittar ut över Kunskapens gata, ett 
livligt stråk som löper rakt genom den luf-
tiga skolbyggnaden mellan västgötaorterna 
Kinna och Skene, medan han eftertänksamt 
lägger fram sin syn på lärarjobbet. Han är 
språklärare och ansvarig för det lokala entre-
prenörsprogrammet vid Marks gymnasium.

För 25 år sedan tog han sin examen från 
Linköpings universitet och dåvarande Lärar-
högskolan, och efter ett tiotal år på olika 
jobb kom han hit, tillbaka till sin hemort. 
Men då hade hans gamla skola, ett fusk-
bygge från 1970-talet, rivits och gett plats för 
den nya fina där vi nu befinner oss.

frågan om fLUmskoLa leder direkt till 
Jan Björklund. Jag får nu veta att utbild-
ningsministern, som fått en stämpel som 
förespråkare för disciplin och återgång till 
en renodlad kunskapsskola, själv har gått på 
det här gymnasiet. Föräldrahemmet ligger 
i Skene där mamma Björklund fortfarande 
bor.

– Det är lätt att hamna i frågor om keps 
och jeansjacka i klassrummet, i stället för 
att jobba med kärnfrågorna. Men enligt 

Jan Björklund 
själv är diskus-
sionen om ord-
ning och reda 
något som fo-
kuserats främst 
i medierna, 
säger Anders 
Strömhäll.

Någon keps 
syns inte till 
när klass EP2 
samlas för en 
engelskalektion, däremot en och annan 
mobiltelefon. Alla är dock med på noterna 
när Anders drar igång en aktivitet kring 
»English literature«; det gäller att gruppvis 
spåna fram så mycket som möjligt på temat. 
Svenska språket är bannlyst och eleverna 
pratar till och med engelska sins emellan. 
Så småningom fylls salens whiteboard med 
namn på författare och romantitlar. 

När det hela tenderar att flippa ut bryter 
Anders av med att dela ut en hemuppgift: 
tio sidor om stora namn som Shakespeare, 
Dickens och James Joyce.

där är LektIonen sLUt och övergår till 
klasstid. Anders växlar till svenska och har 
ett par saker att informera om. Först handlar 
det om en teaterresa till Göteborg senare i 
veckan. Nästa punkt väcker mer diskussion: 
utbytesbesök av elever från en skola i danska 

Vejle, och var och en i klassen ska ge hus-
rum till två gäster.

– Är du seriös? Ska de bo hemma hos 
oss? De kan få bo i garaget!

Frågor och kommentarer haglar över An-
ders. Milt men bestämt klaras problemen ut, 
och lugnet återställs.

Utbytet med gymnasieskolan i Vejle är 
ett stående inslag i entreprenörsprogram-
met. När det fanns mera pengar gjordes 
längre resor, till Skottland, London, Tjeck-
ien. Principen är att aldrig ta betalt av 
eleverna utan resorna har täckts av bidrag 
från olika stiftelser och EU – i skolbudgeten 
ryms inga sådana extravaganser.

Resorna har varit en av programmets 
profiler. En annan är att varje elev har en 
koppling till ett lokalt företag med en egen 
mentor, en tredje att det mesta skolarbete är 
datorbaserat. Dessutom är det obligatoriskt 
att jobba med projekt inom Ung Företagsam-
het (en ideell förening startad av bland andra 
LiU-professorn Robert W Grubbström).

Men nu sjunger programmet på sista 
versen. Årets ettor är sannolikt de sista. Den 
nya gymnasiereformen tillåter inga lokala 
program. Anders Strömhäll ser det inte som 
en katastrof. Det arbetssätt som han och 
kollegerna utvecklat ska nog gå att använda 
ändå, hoppas han.

marks kommUn återfInns i kanten av den 
västgötska Sjuhäradsbygden. En gång var 

text åke hjeLm
foto thomas LIndbjer

»Eleverna kan mer än förr«

aLUmnI 
 
  lärare

det textilindustrin som dominerade. Men 
Anders ville plugga språk. Efter två termi-
ner i Göteborg – som var det naturliga valet 
några mil bort – hamnade han i en student-
korridor i Ryd.

– Jag sökte till flera lärarutbildningar och 
kom in som reserv i Linköping. På den tiden 
var utbildningarna identiska så det spelade 
egentligen ingen roll. Men jag trivdes, bodde 
i en ganska sansad korridor och hade fokus 
på studierna. Praktiken gjorde jag på Ljung-
stedtska, Katedral och Tornhagsskolan.

Livet som lärare började i Ulricehamn 
där han blev kvar i över tio år på olika skolor. 
Efter det hoppade han på ett jobb vid Insti-
tutet för individanpassad skola, som innebar 
att åka runt i landet och föreläsa för lärar-
kolleger.  Men kompassen pekade hemåt 
och 1998 var han tillbaka i Kinna.

– Jag har alltid trivts fantastiskt bra, både 
i grundskolan och i gymnasiet. Marks kom-
mun är en lugn trakt och vi har väldigt rara 
elever som hejar på en när man möter dem 
på samhället – även om man har underkänt 
dem någon gång!  

Låt	kreativiteten	få	utrymme	i	klassrummet.	Det	tycker	
LiU-alumnen	Anders	Strömhäll,	språklärare	och	ansvarig	
för	entreprenörsprogrammet	vid	Marks	gymnasium.		

En typisk Markbo gillar idrott och familjen 
Strömhäll är inget undantag. Fotboll, skidor 
och golf står på agendan. Femtonåriga dot-
tern Hanna dansar och lirar boll och vill 
söka till fotbollsgymnasiet i Umeå (fast An-
ders vill helst ha henne i sin skola).  

Tolvårige Petter spelar basket, inne-
bandy och fotboll i ett av IFK Örbys pojklag 
med pappa som tränare.

– Det blir två-tre kvällar i veckan. Men 
det är värt glädjen att se dem vinna och bli 
lyckliga.

Golfklubborna får han och hustrun ha 
för sig själva. Och så har Anders en egen 
hobby: maltwhisky. Som medlem i Mark’s 
Single Malt Society låter han sig nu och då 
njuta av ädla droppar tillsammans med ett 
gäng likasinnade.

– När vi började kände jag bara till 
några av de skotska sorterna.  Men att det 
fanns så fantastiskt god whisky från länder 
som Japan och Indien, det blev en ny upp-
levelse.

PaULIna bohLIn, 16 1/2, hyssna

»Han är sträng på ett bra sätt, och håller 
ordning på lektionerna. Dessutom är han 
bra på engelska, har en brittisk accent och 
kan alltid svara på det man frågar om.«

fILIP andersson, 17, kInna

»Han ger oss ansvar, vilket gör att vi jobbar 
för oss själva, inte för honom. Vi får lära 
oss den engelska man kan ha nytta av i 
yrkeslivet. Dessutom är han rättvis och har 
inga favoriter.«

Fotbollstränare	och	whiskykännare

Elever	om	Anders	Strömhäll
Anders Strömhäll

Anders Strömhäll kollar hur arbetet löper i en gruppaktivitet om engelsk litteratur. 
Närmast till höger om honom sitter eleven Paulina Bohlin (se kommentar nedan).
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Företagare i lantlig idyll
  fixar programvaror för personer med funktionshinder

aLUmnI 
 
  civilingenjör och arbetsterapeut

Hon	är	arbetsterapeut	och	han	civilingenjör.	På	den	östgötska	landsbygden	
driver	de	ett	familjeföretag	som	gör	datorhjälpmedel	för	personer	med	funk-
tionshinder.	Möt	alumniparet	Kerstin	och	Leif	Kanebrant.

En slump ledde Kerstin och Leif Kanebrant 
in på utveckling av programvara för funk-
tionshindrade. Det blev början till deras 
familjeföretag som bygger på bägges kompe-
tenser: han civilingenjör i teknisk fysik och 
elektroteknik och hon arbetsterapeut.

Det var i början av 90-talet, när Kerstin 
arbetade med de allra första datateken för 
barn med funktionshinder, som hon bad 
Leif om hjälp med en teknisk lösning som 
skulle göra det lättare att styra datorn utan 
att använda tangentbord och mus.

-- Det var för krångligt att anpassa datorn 
till barnens behov. Det skulle vara så enkelt 
att vem som helst kunde sätta sig med bar-
nen vid datorn.

Leif arbetade då på SAAB och tog hjälp 
av en kollega, också han civilingenjör från 
LiU. Resultatet blev Bläckfisken, en liten 
kopplingslåda som i ena änden ansluts till 
datorn och i den andra till de manöverkon-
takter som ersätter tangentbord och mus. 
Alla inställningar som behövs finns i lådan, 
som enkelt kan flyttas mellan olika datorer.

Den första Bläckfisken var stor som två 
mjölkpaket och tillverkades i tio exemplar 
som utvärderades på datateken. Dagens 
Bläckfisk är inte större än två tändsticks-
askar och har sålts i 9000 exemplar i hela 
Norden.

bLäckfIsken bLeV början på Leifs och Ker-
stins familjeföretag Hargdata. De tillverkar 
fortfarande Bläckfisken, men översätter och 
anpassar dessutom programvaror för både 
barn, ungdomar och vuxna med funktions-

hinder. Kerstin tänker ut hur programmen 
ska fungera och Leif programmerar.

– Både Leifs kunskaper som civilingenjör 
och mina som arbetsterapeut är nödvändiga 
för den produktutveckling vi arbetar med. 
Det är en styrka att kunna glida över grän-
serna till varandras yrkesroller.

1994, två år efter Bläckfiskens debut, 
började Leif arbeta heltid i familjeföretaget. 
Kerstin var kvar i landstinget i Östergötland 
fram till 2002. Sedan dess både bor och 
arbetar de tillsammans, med 20 meter till 
jobbet. 

– Att det fungerar så bra kanske beror 
på att vi varit gifta länge. Vi lärde känna 
varandra redan på gymnasiet i Linköping, 
berättar Kerstin.

– Men så har vi också stegvis kunnat 
glida in i företagandet. Om vi känt att det 
inte fungerade hade vi kunnat att dra oss ur, 
men vi tycker att vi lever på vår hobby, det 
känns som ett privilegium. 

Hargdatas lokaler byggdes för två år se-
dan på samma grund som torpet Leifs mor-
mor en gång bodde i, bägge röda hus med 
vita knutar och veranda. Hit, vid vägs ände 
på den östgötska landsbygden, flyttade de 
efter gymnasiet. Då var kallt vatten den enda 
bekvämligheten i torpet, så när familjen 
växte byggde de bostadshuset intill. Och när 
företaget växt har det också fått ett eget hus.

I mItten aV 90-taLet kom Leif och Kerstin i 
kontakt med det brittiska företaget Widgit 
Software som tagit fram ordbehandlingspro-
gram med både text och symboler, ljudning 

och uppläsning. Samtidigt som du skriver 
visar symboler vad orden betyder och talsyn-
tes läser upp ord och meningar.

Hargdata anpassar nu alla Widgits pro-
gram till svenska behov och har kollegor i 15 
andra länder som gör motsvarande anpass-
ningar för sina språk. De träffas regelbundet 
för att diskutera programutveckling.

Så småningom har ordbehandlingen 
utvecklats till en serie program som alla 
använder Widgits symbolbas. Med dem kan 
man till exempel skapa böcker och arbets-
blad, bildstödskort och olika slags övningar 
som eleven kan arbeta med.

Programmen har svensk talsyntes, in-
byggd grammatik och en symbolbas som 
nu innehåller omkring 10.000 symboler 
och ständigt utvecklas vidare. De används 
som pedagogiska hjälpmedel i förskolor och 
skolor, men också i habilitering och hjälp-
medelsverksamhet.

– För barn som har svårt att koncentrera 
sig, har kognitiva problem eller läs- och 
skrivsvårigheter är programmen bra hjälp-
medel, men även för äldre med till exempel 
afasi.

med wIdgIts Program utökades kundkret-
sen och verksamheten kompletterades med 
kurser i hur de fungerar och används. 

– Vi har rest land och rike runt, från 
nordligaste Norrland till längst ner i söder. 
Men nu har vi en kurslokal i Hargdatas 
egna lokaler och håller endagarskurser både 
i vår egen kurslokal och ute hos kunder över 
hela landet.

Kurserna blir fler för varje år och i år 
anställdes den första medarbetaren. Karin 
Pettersson är också LiU-alumn och arbets-
terapeut, men gick utbildningen 25 år efter 
Kerstin.

– Det grundläggande är att kunna se 
människors möjligheter snarare än svårig-
heter, men min utbildning var mer teoretisk 
än Kerstins. På 70-talet var arbetserapeuter-
nas ubildning mer praktisk och inriktad på 
olika tekniker, som vävning och sömnad. 

För Kerstin och Karin är det idag mer 
arbetsterapins människosyn än teorier och 
tekniker som genomsyrar arbetet.  

»Vi har stegvis 
kunnat glida in i 
företagandet. Vi 

lever på vår hobby, 
det känns som ett 

privilegium.«

Kerstin och Leif Kanebrant har nära till jobbet. Företagets lokaler ligger i huset intill.

Fikasnack med nya medarbetaren Karin Pettersson, även hon arbetsterapeut.Leif visar Bläckfisken, kopplings-
lådan som satte igång det hela.

Lättare att styra datorn.

Specialgjorda ordbehandlingsprogram kom-
pletteras med svenska ord och symboler.
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Upptäck Visualiseringscenter C – en möjlighet till 
en spektakulär erfarenhet utöver det vanliga. Mitt i 
Norrköping, Fjärde Storstadsregionen, Sverige, Världen.   

Upplev spektakulära domföreställningar, ofta i 3D-format, 
där besökaren omsluts av både ljud och bild.  

Utforska en ny värld av visualiseringsupplevelser. Besök 
våra utställningar där modern visualiseringsteknik 
presenteras på ett både kul och annorlunda sätt. 
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