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musik & yoga

I dagarna tar årets Nobelspristagare emot hyll
ningarna för sina banbrytande vetenskapliga 
genombrott. Aldrig någonsin har väl Linkö
pings universitet legat så nära ett Nobelpris 
som i år. Faktum är att när de båda fysikpris
tagarna André Geim och Konstantin Novose
lov publicerade sina resultat, så hade forskare 
vid LiU i tysthet arbetet med grafen i flera år. 

En av dem var Rositza Yakimova, professor 
i materialfysik. Idag är hon och hennes med
arbetare världsledande när det gäller att fram
ställa det nya supermaterialet i en storlek som 
duger för tillverkning av komponenter. Och det 
finns flera forskargrupper vid LiU som ligger 
långt framme inom grafenforskningen. I detta 
nummer berättar vi om deras arbete med det 
nya supermaterialet som har en lång rad av 
tillämpningsområden, t.ex. ultrasnabb elektro
nik, solceller, läsplattor och kvantdatorer.

Även årets medicinpris har en liten kopp
ling till LiU. Efter många års väntan fick 
engelsmannen Robert G. Edwards – mannen 
bakom den första lyckade provrörsbefrukt
ningen 1978  – ta emot priset sedan bland 
annat en stor svensk studie, med medverkan 
av LiUprofessorn Orvar Finnström, visat att 
provrörsbarn klarar sig bra. 

I detta nUmmer porträtterar vi också en 
av universitetets yngre forskare, Gunnar 

Cedersund. Snacka om mångsidig person! 
Han håller på att bygga upp en forskargrupp 
i systembiologi, men skulle lika gärna kun
nat vara konsertpianist. Eller försörjt sig som 
danslärare! Läs om hur han söker de magiska 
ögonblicken i vardagen.

Redan nu har han bestämt sig för att på 
sin ålders höst bli yogalärare. Yogan har följt 
honom ända sedan tioårsåldern och gör att 
han kan koppla av och hålla fokus trots många 
bollar i luften.

Ett lite oväntat sammanträffande är att även 
en av alumnerna vi porträtterar denna gång 
håller på med yoga. Sandra Severinsson är 
föreningsutvecklare på Röda Korset, men gör 
nu ett avbrott för att under ett år åka till Indien  
och bo och leva i ett yogaashram.

så här års, när julen står för dörren, känner 
nog de flesta behov av gå ner i varv och hämta 
ny energi. Vilket sätt man väljer 
spelar inte så stor roll. För egen 
del ser jag fram emot att få tid att 
umgås med familj och vänner, 
läsa böcker och njuta av skidåk
ning i gnistrande snölandskap. 

God jul och gott nytt år!

I början av december delas årets 
nobelpris ut. Det är en händelse 
med en fantastisk genomslagskraft 
världen över. Inget annat enskilt ar
rangemang kommer i närheten när 
det gäller att stärka bilden av Sverige 
som kuns kapsnation.

I samband med prisutdelningen är det naturligt 
att uppmärksamhet och fokus är på individerna och 
deras banbrytande arbete. Det är välförtjänt, de har 
inte sällan fört forskningen in på helt nya spår.

samtIdIgt är det kanske ännu viktigare att se den 
moderna forskningen som ett gigantiskt internatio
nellt samverkansprojekt. Ett projekt vars styrka är 
alla de tusentals engagerade och hängivna forskare 
världen över som var och en bidrar med sin del i det 
gemensamma kunskapsbygget. 

Du kan i det här numret av LiU magasin läsa om 
några forskningsprojekt med nära koppling till två av 
årets nobelpris. Projekt som är spännande i sin egen 
rätt men som också visar hur väl förankrade i ett in
ternationellt forskarsamhälle som våra forskare är. 

Att ytterligare stärka vår internationella profil och 
konkurrenskraft inom både forskning och utbildning 
är en av de utmaningar vi står inför.

en annan är att se till att nya forskningsresultat 
också bidrar till tillväxt och välfärd. 

Sectra är ett framgångsrikt medicintekniskt fö
retag med mycket nära band till universitetet och vi 
har länge haft en fruktbar samverkan inom området 
medicinsk visualisering.  Nyligen kunde Sectra på 
världens största röntgenmässa i USA presentera sitt 
visualiseringsbord där läkarteam kan  samarbeta 
kring svåra kliniska fall genom att på ett helt nytt sätt 
interagera med stora 3Dbilder. 

Bordet, som är en helt unik produkt,  har tagits 
fram i nära samarbete med våra forskare inom 
CMIV och Visualiseringscentret, och det är en direkt 
utveckling av det mycket uppmärksammade bordet 
för virtuella obduktioner. Nu är det en kommersiell 
produkt som kan bidra till att göra röntgenläkarnas 
arbete effektivare världen över. 

Så bygger vi framtid och konkurrenskraft för Sve
rige och dess företag.
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Rositza Yakimova

Grafen har många användningsområden.

Den vågformiga ytan gör att det nya supermaterialet  grafen är stabilt trots att det existe-
rar i bara två dimensioner och är tunnare än våglängden på det synliga ljuset. För den upp-

täckten fick André Geim och Konstantin Novoselov årets Nobelpris i fysik.

gryning för grafen 

När André Geim och Konstantin Novoselov 
fick 2010 års Nobelpris i fysik hade det bara 
gått sex år sedan de lyckats framställa stabila 
flagor av supermaterialet grafen. Med en li
ten avvikelse i historiens gång kunde priset 
lika gärna ha hamnat i Linköping.

– Förekomsten av grafen förutsågs teore
tiskt för många år sedan. Men man trodde 
då att ett sådant material snabbt skulle falla 
sönder, säger Rositza Yakimova, professor i 
materialfysik vid LiU och världsledande på 
att framställa grafen i en storlek som duger 
för tillverkning av komponenter.

Det spöklika med ett grafenskikt är att 

det existerar i bara två dimensioner. Det har 
ingen höjd eftersom det består av ett enda 
lager av kolatomer, tunnare än våglängden 
på det synliga ljuset.

geIm och novoseLovs resULtat, publice
rade 2004, visade att ett sådant lager ändå 
var stabilt, vilket delvis kunde förklaras av 
den vågformiga ytan. 

Men samtidigt som de bägge forskarna 

vid Universitetet i Manchester experimen
terade med pyttesmå flagor avskalade med 
tejp från en bit grafit, hade Rositza Yaki
mova och hennes medarbetare i all tysthet 
skapat materialet på betydligt större ytor. 
Det var resultatet av flera års försök med 
upphettning av halvledarmaterialet kisel
karbid, en förening av kisel och kol. I hettan 
bryts de kemiska bindningarna och kisel
atomerna förångas.

– Vi utvecklade epitaxiell grafit (se fot
not) av hög kvalitet, och upptäckte snart 
att vi kunde göra det tunnare och tunnare. 
2003 hade vi lyckats komma ner till ett enda 
lager, men vi kunde inte vara säkra på att 
det verkligen var grafen. Vi visste inte heller 
vad Geim och Novoselov höll på med, säger 
Rositza Yakimova.

den största skILLnaden mellan de båda 
gruppernas arbete är att Nobelpristagarna 
arbetat med små flagor som måste sättas 
fast på en kiselskiva för att vara användbara. 
LiUforskarnas grafen däremot sitter kvar 
på den kiselkarbidyta där det skapades. Det 
gjorde att de till en början möttes av en del 
tvivel: skulle egenskaperna påverkas nega
tivt av underlaget?

– Det är en ovanlig form av grafen efter
som det är bundet till ett substrat. Men vår 
publicering i Nature Materials tillsammans 
med kolleger på bland annat Chalmers blev 
ett genombrott, säger Rositza Yakimova.

Det som imponerade på omvärlden var 
att man lyckas få fram grafen i större format 
med så hög kvalitet och att dess egenskaper 
kunde mätas med mycket hög precision. Nu 
arbetar gruppen vidare på att åstadkomma 
en internationell standard för materialet.

Grafen ger löften om ultrasnabb elektronik, kvantdatorer och 
lagring av vätgas. När de blivande Nobelpristagarna publicerade 
sina resultat hade forskare vid LiU i tysthet jobbat med super-
materialet i flera år.

text åke hjeLm
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Bildtext negativ

Deras metod, High temperature graphene 
process, är en form av epitaxiell framställning. 
Man placerar en skiva, eller wafer, av kisel
karbid i en högrenad behållare som hettas 
upp till 2000 grader. Vid den temperaturen 
bryts bindningarna mellan kisel och kol 
varvid kiselatomerna på ytan övergår till gas
form. Det gäller att kontrollera processen noga 
så att endast ett grafenlager byggs upp. Det 
som händer är motsatsen till LiUgruppens 
framställningsprocess för kiselkarbid, där 
materialet växer genom förening av kol och 
kisel i gasform.

samarbetet med fysIker vid Chalmers går 
nu vidare i EUprojektet Concept graphene 
med en budget på 3,2 miljoner euro. Linkö
pingsgruppen utvecklar materialet med hög 
kvalitet på ytor större än 50 mm i diameter, 
vilket är en förutsättning för att kunna bygga 
elektroniska komponenter med grafen som 
bas. 

Ett mål med projektet är att lägga grunden 
till ett företag för grafenproduktion i stor 
skala. Forskaren Mikael Syväjärvi arbetar med 
industrialiseringen och hoppas att det kan 
hamna i Linköping:

– Det är helt i linje med våra tankar. Just 
nu delar vi med oss av grafen helt gratis, säger 
han. 

fotnot: Epitaxi är en välkontrollerad fysika
lisk metod som används för att bygga kristall
strukturer. Ordet kommer från grekiskans epi 
(ovanpå) och taxis (ordnat). 

»Ett mål med projektet 
ar att lägga grunden till 
ett företag för grafen-
produktion i stor skala.«

De forskar om det 
nya supermaterialet

ytans egenskaper studeras experi
mentellt av forskarassistent Chariya 
Virojanadara och professor Leif Johans
son. 

Ett problem när man låter grafen 
växa på ett underlag av kiselkarbid är 
att det bildas ett buffertlager av kolato
mer, som samspelar med kiselatomer 
och därigenom försämrar kvaliteten på 
materialet. Chariya Virojanadara, Leif 
Johansson och medarbetare har visat 
att det går att lyfta upp detta buffert
lager genom att stoppa in andra atomer 

som separerar det från underlaget  –
ungefär som när en husbyggare gjuter 
plintar mellan marken och bjälklaget 
för att undvika röta.

De första lyckade experimenten 
gjordes med väteatomer. Nu har grup
pen gått vidare och gjort försök med 
alkalimetaller som litium, cesium och 
rubidium. Resultaten som i november 
2010 publicerades i tidskriften Physical 
Review B visar att litium uppträder un
gefär som väte, det lyfter upp buffert
lagret så att det omvandlas till ett äkta 

grafenskikt. Cesium och rubidium avger 
endast sin laddning till grafenet, så kallad 
elektrondopning vilket kan ge nya intres
santa egenskaper.

grafen som kontaktmaterIaL i organiska 
lysdioder (OLED) är en annan forsknings
inriktning. OLED finns i mobiltelefoner, läs
plattor, kameror och små tvapparater. Tack 
vare sitt ljusalstrande lager av ledande plast 
är de strömsnåla och ultratunna. 

Men de måste förses med en genom
skinlig metallelektrod där den sällsynta 

och dyrbara metallen indium ofta ingår. 
LiUforskaren Nathaniel Robinson har 
tillsammans med kolleger vid Umeå univer
sitet och USA utvecklat en helt kolbaserad 
lysande komponent, en ljusemitterande 
elektrokemisk cell (LEC), där den negativa 
elektroden tillverkas av grafen. Det betyder 
att komponenten är 100procentigt kol
baserad vilket gör den billigare och enklare 
att återvinna.

teoretIska modeLLer. Grafen spås en ly
sande framtid inom en rad olika områden 

vid sidan om ultrasnabb elektronik, till 
exempel lagring av vätgas och nötnings
tåliga ytor i maskiner och verktyg. Det är 
dessutom det mest lovande materialet för 
framtidsdrömmarna om kvantdatorer och 
spinntronik. 

Professor Igor Zozoulenko och hans 
medarbetare utvecklar teoretiska model
ler för elektroniska egenskaper, material
egenskaper och elektromagnetisk/optisk 
respons i grafenbaserade lager, band och 
kompo nenter.  

Flera forskargrupper vid Linköpings universitet är 
engagerade i utvecklingen av grafen. 

Chariya Virojanadara

Morgondagens belysning tar form i labb på Linköpings universitet.

Nathaniel Robinson Igor Zozoulenko

 grafen är det tunnaste material som 
finns. Fysikaliskt sett är det är en halv
metall, ett mellanting mellan isolator och 
metall. I den tvådimensionella strukturen 
rör sig elektronerna 100 gånger snabbare 
än i kisel. 

Materialet har många eftertraktade 
egenskaper: det är mycket hållfast, genom
skinligt, segt och böjbart och det tål hög 
temperatur. De elektriska egenskaperna 
är extraordinära och det är framförallt 
det som förklarar det stora intresset för 

materialet. Elektronerna som svävar som 
en dimma över ett grafenskikt rör sig med 
en hastighet nära ljusets, 100 gånger snab
bare än i kisel.

grafIt är en av de olika former som 
grundämnet kol kan anta naturligt. Grafit
kristallen är uppbyggd av lager på lager 
med kolatomer i en hexagonal struktur, 
som bikakor. Materialet är mycket mjukt 
och används bland annat i blyertsstift och 
som smörjmedel.

kIseLkarbId, en förening mellan kisel 
och kol, förekommer inte i naturen. Som 
elektronikmaterial har det många fördelar 
framför rent kisel: det tål högre spänning, 
temperatur och frekvens och står pall i de 
tuffaste omgivningar. 

Forskare vid LiU har varit pionjärer på 
tillverkning av kiselkarbid och deras me
tod används industriellt i Norstels fabrik i 
Norrköping.

 Kol i olika skepnader
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text åke hjeLm
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Provrörsbarn klarar sig bra
stor svensk studie banade väg för nobelpriset i medicin

forsknIng 
 
  provrörsbarn

Han fick vänta länge, men till sist fick den brittiske läkaren Robert G. Edwards 
ta emot Nobelpriset. Sannolikt bidrog en stor svensk studie som visade att 
provrörsbarn klarar sig bra. 

Bildtext

Robert G. Edwards genomförde den första lyckade 
IVF-behandlingen i Storbritannien 1978. Efter lång 

väntan får han nu Nobelpriset i medicin och fysiologi.

Vid traditionell IVF blandas en äggcell med en 
stor mängd spermier i en skål. Bilden visar en ny-
are metod som används i bortåt hälften av fallen, 
där en enda spermie förs in i ägget med en nål.

Miljontals infertala par i världen har kunnat bilda familj tack vare provrörsbefruktning. LiU-profes-
sorn Orvar Finnström har varit med och utvärderat hälsan hos 30 000 svenska provrörsbarn.

Provrörsbarn skiljer sig inte nämnvärt från andra barn när det gäller hälsorisker.

Bildtext negativ

Nobelpris-
forskning

Varför skulle det dröja 32 år innan Robert G. 
Edwards fick Nobelpriset i medicin? Hans 
metod att befrukta ett ägg i provrör var ju ett 
revolutionerande forskningsgenombrott som 
hjälpt miljontals barnlösa par sedan den för
sta lyckade förlossningen 1978.

När den 85årige läkaren och forskaren 
från Cambridge fick beskedet av Karolinska 
Institutets Nobelkommitté var det en lika 
efterlängtad som oväntad triumf. Efter de
cennier av tvekan på grund av oro för skador 
på barnen var det sannolikt en studie på 
30 000 svenska provrörsbarn som bidrog till 
att fälla avgörandet.

Men det är inget som officiellt bekräftas. 
Nobelkommitténs beslutsunderlag är konfi
dentiellt och blir tillgängligt för vetenskaps
historiker först om 50 år.

orvar fInnström, f d adjungerad professor 
vid LiU, är en av de forskare som haft Social
styrelsens uppdrag att utvärdera hälsorisker 
för barn som blivit till genom så kallad 
invitrofertilisering (IVF).

– Våra och danska kollegers upplyftande 
resultat gjorde att man till slut vågade ge Ed
wards Nobelpriset, säger han.

1996 visade deras första uppföljnings
studier, som publicerades i den ledande 
medicintidskriften The Lancet, en förhöjd 
spädbarnsdödlighet och en kraftigt ökad 
risk för cpskador hos provrörsbarnen. 

Orsaken var att man under de första åren 
planterade in två eller flera befruktade ägg, 
embryon, i mammans livmoder. Det ledde 

till en hög andel tvilling och trillingfödslar, 
vilket i sig är riskfaktorer för dödlighet och 
förlossningsskador.

Efter det fick svenska IVFkliniker 
nya riktlinjer som bestämmer att bara ett 
embryo får planteras in. Sedan dess har 
flerbörderna och komplikationerna gått ner 
successivt. Fem av hundra mödrar föder 
tvillingar jämfört med två av hundra som 
befruktats på naturlig väg – en mycket låg 
siffra i internationell jämförelse.

Fortfarande finns en viss ökad risk för 
missbildningar och cancer, men den är på 
en mycket låg nivå och har inte säkert kun
nat knytas till provrörsbefruktningen.

– Den här typen av epidemiologiska 
studier där man med personnumren kan 
koppa ihop olika register går nästan bara 
att göra i de nordiska länderna, säger Orvar 
Finnström.

De 30 000 barn som studerats är födda 
mellan 1982 och 2006. Under den tiden har 
antalet årliga IVFfödslar ökat från 0 till 4 
procent, en andel som väntas stiga ytterligare.

– Infertilitet blir allt vanligare och drab
bar nu mer än vart tionde par. En orsak är 
att kvinnor idag föder barn väldigt sent: ge
nomsnittsåldern på förstföderskor är nu 29 
år. En annan är spridningen av klamydia.

barnLöshet brUkar betraktas som ett väl
färdsproblem men enligt Orvar Finnström 
är behovet av IVF stort även i tredje världen. 
I bland annat många afrikanska länder är 
det stor risk att stigmatiseras om man inte 
får barn.

Hans egen specialitet som läkare och 
forskare är dock inte IVF utan neonatal
medicin – vård och uppföljning av för tidigt 
födda barn.

– På senare tid har jag arbetat i ett Sida
stött projekt på den indiska landsbygden där 
vi, sjuksköterskor och läkare från Linköping, 
försökt införa mödra och barnhälsovård av 
svensk modell. Det har gått hyggligt trots att 
vi jobbar i ett utfattigt område där knappt 
hälften kan läsa och skriva, säger Orvar 
Finnström. 

fotnot: Uppföljningen av IVFbarn som 
pågått i 15 år har engagerat många personer. 
I kärntruppen har Orvar Finnström haft 
sällskap av prof em Bengt Källén, Lunds 
universitet, doc KG Nygren, Sophiahemmet 
och enhetschef Petra Otterblad Olausson, 
Socialstyrelsen.
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Inspirerande vecka för innovatörer
Det dukades upp ett rejält smörgås-
bord av aktiviteter kring innovation och 
entreprenörskap på LiU och runtom i 
Östergötland när den första »Vecka 45« 
genomfördes.

Bakom arrangemanget stod Innova
tionskontoret vid Linköpings universitet, 
nätverket Growlink och Marknadsbola
get i Fjärde Storstadsregionen. Ambitio
nen är att skapa en slags innovatörernas 
Almedalsvecka.

Och det bjöds verkligen på massor av 
evenemang, föreläsningar, mässor och 
tävlingar – både för stora och små. På 
Visualiseringscenter C fick ett hundratal 
gymnasister pröva idémakeri kring hur 
digital teknik som mobilapplikationer, 
webb, interaktiva skärmar och virtuell 
teknik kan underlätta människors var
dag. I Motala och Vadstena fick skolbarn 
klura ut hur man kan bygga flygfarkos

ter som gör att ägg kan falla från höga höj
der utan att krossas.

För de lite äldre fanns mängder av semi
narier och möten kring innovationer och 
entreprenörskap. LiUalumner fick ta del av 
forskaridéer, det pratades patent, finansie
ring och hur man lyckas med affärer.

På plats fanns också ett antal inspiratö
rer, som förre ABBchefen och hedersdok
torn vid LiU Percy Barnevik. Under senare 
år har han ägnat sig åt socialt entreprenör
skap genom organisationen Hand in hand, 
som bidragit till försörjning för mängder av 
människor i Tredje världen främst genom 
att ge mikrolån till kvinnor för att starta små 
företag.

Bland inspirationsföreläsarna fanns 
också Yngve Bergqvist, skapare av det världs
berömda Ishotellet i Jukkasjärvi. Han gav 
några råd till blivande entreprenörer.

– Man ska gräva där man står. Och tänka 
att det mesta fortfarande är ogjort. När nå

gon är negativ och säger att det inte går, så 
får man tänka tvärtom. Hos oss sa man att 
det var för mörkt och kallt. Då började jag 
fundera på vad man kan göra med kylan, 
vad man kan bygga med vatten och is.

–  Alltså tänk tvärtom. Och ha lite tåla

mod. Man löser inte grejer på en vecka, en 
månad eller ett år. Tänk 1015 år, ja, kanske 
är det ett livsprojekt, sa Yngve Bergqvist.

Inte heller arrangemanget Vecka 45 är en 
tillfällig dagslända. Nästa höst är det dags 
igen. Boka in det i kalendern.

Tänk tvärtom. Och ha tålamod. De råden 
gav Ishotellets skapare Yngve Bergqvist.

Vecka 45 är en regional satsning 
på innovation och entreprenörskap.

Johnny Ludvigsson

Kunskapspriset 2010 i kategorin folkrörelser 
gick till Kärleksakuten och läkarstudenter, 
bland annat vid Hälsouniversitetet, som 
jobbar ideellt med sexualupplysning.

Kärleksakuten startade 1999 som ett projekt 
inom International Federation of Medical 
Students Association och finns på alla orter 
där det finns en läkarutbildning. Idag är to
talt drygt 200 studenter engagerade.

Av läkarstudenterna på Hälsouniversi
tetet är ett 30tal engagerade, bland annat i 
besök ute på skolorna. 

– Vi brukar vara ute i 3040 skolor per 
läsår, säger Kristin Olsson, internsamord
nare på Kärleksakuten i Linköping och 
läkarstuderande på fjärde terminen. 

Kunskapspriset instiftades av National
encyklopedin AB 2002. Pristagarna ska 
vara goda förebilder och våga tänka i nya 
banor, och det är just det som läkarstuden
terna lyckats med, ansåg juryn:

»Dessa unga läkarstudenter sprider 
kunskaper till ungdomar i åldern 1319 år 
om kärlek, känslor och sexualitet. Med 
innovativa metoder lyckas Kärleksakuten 
påverka ungdomarnas syn på viktiga frågor 
som relationer, sexualitet, porr, kroppsideal, 
värderingar, jämställdhet och självbild.«

Men engagemanget i Kärleksakuten 
ger också en hel del tillbaka till de blivande 
läkarna.

– Med tiden utvecklar man en säkerhet 
när det gäller att prata om svåra problem 
eller ämnen andra upplever som lite obe
hagliga. Många tycker det är jobbigt att tala 
om sex, känslor, samlevnad och den egna 
kroppen – är jag då ovan själv, kan situatio
nen bli jobbig för mig med, säger Kristin 
Olsson.

– Bara vanan att samtala om sådant ger 
en väldig styrka. Jag har lärt mig att ställa 
mig själv utanför, att vara personlig men 
inte privat.

Kunskapspris till kärleksakut

Så bra på kärlek att de vunnit pris! Läkarstudenter på Kärleksakuten i Linköping: Från vänster Kristin
 Olsson, Edvard Ljungqvist, Kristina Crnoja, Mikaela Lövgren, Björn Ersson och Ylva Rönnelid. 

Boel Berner, 
professor i Tema 
Teknik och social 
förändring, vann 
Junior Facultys 
pris för hållbar 
forskningsmiljö.

– Jag är mycket hedrad och glad 
för den här utmärkelsen, att det jag 
gör är användbart för de unga fors
karna i vår miljö. Det är en lycka att 
få vara en del av deras kreativa resa.

Enligt nomineringen är Boel 
Berner en skicklig rådgivare i frågor 
om publicering, medelsansökningar 
och strategier kring forsknings
finansiering. Hon är dessutom 
hjälpsam med förslag till karriär
möjligheter till yngre forskare.

Boel Berner 
juniorernas favorit

Insats för världens diabetesbarn
Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid 
LiU, har fått uppdraget att leda den interna-
tionella diabetesorganisationen IDF:s arbete 
för barn och unga.

International Diabetes Federation med säte i 
Bryssel har verksamhet i 160 länder. Arbetet 
bedrivs i ett antal avdelningar och Ludvigs
son blir nu ordförande för en ny avdelning 
inriktad på behandling och förebyggande av 
diabetes bland barn och ungdomar.

Uppdraget som är ideellt löper till 31 de
cember 2012.

– Målsättningen bör i första hand vara att 
minska dödligheten i diabetes hos barn och 
ungdomar. Jag tror att man ska koncentrera 
insatserna till vissa områden som Afrika sö
der om Sahara, Indien, kanske Latinamerika, 
säger Johnny Ludvigsson.

Hans första åtgärd blir att utse en arbets
grupp med representanter för alla världs
delar, i huvudsak barndiabetologer. Han vill 

också knyta kontakter med organisationer 
som arbetar för att skaffa fram insulin till 
länder där det saknas.

Varje år beräknas minst 100 000 barn 
världen över insjukna i diabetes. De flesta 
dör i brist på diagnos eller behandling.

Nu är utbild
ningskatalogen 
för 20112012 
ute. Här finns 
65 olika utbild
ningsprogram 
som spänner 
över det mesta. 
LiU är ett ovan
ligt komplett 
universitet!

Oavsett om man vill läsa till lärare, 
jobba inom vården, lockas av teknik och 
naturvetenskap eller intresserar sig för 
kultur och samhälle så finns något att 
hämta i den nya utbildningskatalogen. 
Här berättas också om studentlivet och 
om hur studier på Linköpings universitet 
blir en språngbräda ut i yrkeslivet.

Nya utbildnings-
kalogen är här
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text gUnILLa pravItz
foto göran bILLeson

Mångsysslare söker magiska  ögonblick

Sluttonen i Chopins preludium op 28:24, 
dov och en de lägsta i registret (ett kontraD) 
dör långsamt ut. Världen återvänder och 
Gunnar Cedersund reser sig från flygeln i 
Berzeliussalen på Hälsouniversitetet. 

Fréderic Chopins preludier tillhör det 
svåraste en pianist kan ge sig på och det är 
helt följdriktigt att det är just dessa verk som 
han väljer att framföra i två av tre lunch
konserter till Chopins 200årsjubileum. 

Publiken applåderar entusiastiskt och två 
studenter kommer genast fram. Kanske kan 
de spela ihop?

Jo, kanske det.
Gunnar Cedersund gillar de magiska 

ögonblicken; de han själv är med och skapar.
– Man måste bli så bra på tekniken att 

man kan gå bortom den, få det allmän
mänskliga att lysa igenom, säger han.

Han är en ovanlig forskare.
Han kunde likaväl blivit konsertpianist.
Eller försörja sig som salsalärare – fast 

nu är tangon mer på tapeten. 
Och han kommer definitivt, säger han, 

att sluta sitt verksamma liv som yogalärare.

dessförInnan fInns en del att uträtta.
Gunnar Cedersund är forskare i system

biologi och fick nyligen en fyraårig finan
siering som rådsforskare, vilket innebär att 
Vetenskapsrådet skjuter till 5,5 miljoner till 
en tjänst som forskarassistent på Hälso
universitetet.

Han har en egen forskargrupp och har 

startat ett centrum för systembiologi som 
involverar sjuåtta institutioner på LiU. Han 
har också lyckats attrahera gästprofessorer 
som koordinerar stora EUprojekt, inklusive 
ordföranden för det internationella nätverket 
International Society för Systems Biology, 
Hiroaki Kitano.

– Har inte rektor Millnert sagt att han 
vill att LiU ska synas, säger han, skrattar och 
tar en klunk av sin lunchsoppa som hunnit 
kallna under konserten.

– LiU har alla förutsättningar att bli 
världsledande inom systembiologi. Det är ett 
område som kräver forskning över ämnes
gränser. ISY:s reglertekniktradition medför 
en djup förståelse för matematisk model
lering och på Hälsouniversitetet finns starka 

kopplingar mellan preklinisk och klinisk 
forskning.

På Hälsouniversitetet jobbar nu forskare 
inom matematisk modellering integrerat 
med experimentella forskare inom cell
biologi.

– Det är en fortfarande ovanlig kombina
tion, konstaterar Gunnar Cedersund.

De har börjat med att modellera fett
celler, en forskning som är inriktad på insu
linsignalering vid typ 2diabetes.

Liknande forskning pågår inom EU och 
målet är att bygga upp matematiska model
ler av hela människokroppen och som där
efter datasimuleras. De kan i förlängningen 
inte bara ersätta djurförsök vid till exempel 
läkemedelsutveckling. Modellerna kan 

också i hög grad snabba på olika testförfa
randen.

– Med faktor 1000, säger han.

det är fULLt tänkbart att samarbetet mel
lan »modellerarna« och de experimentella 
forskarna leder till upptäckter av fundamen
talt nya biologiska principer. Komplexa bio
logiska system, till exempel den mänskliga 
kroppen, kan inte förstås enbart utifrån stu
dier av isolerade beståndsdelar. Den spring
ande punkten för systembiologerna är just 
detta; finns det en systemnivå med en egen 
autonomi, ett system som påverkar delarna?

Gunnar Cedersund kom i kontakt med 
systembiologin under sina magisterstudier i 
teoretisk fysik vid LiU, framför allt i Köpen

hamn där han gjorde sitt examensjobb. 
Det då färska forskningsfältet hade en 

konceptuell infallsvinkel som tilltalade ho
nom, liksom möjligheten att bidra med helt 
nya vetenskapliga perspektiv.

– Forskning inom fysiken är mest en 
fortsättning på upptäckter gjorda för hundra 
år sedan, säger han.

Å andra sidan intresserar fysiken honom 
fortfarande, för att den leder in till filosofin. 
Vid sidan av håller han på med en Cuppsats 
om förhållandet mellan kvantmekaniken 
och den fria viljan.

– Genom fysiken förstår man universum 
på djupet, inte bara lite hyfsat, fortsätter han.

Och avslöjar därmed sin egen drivkraft.
Gunnar Cedersund vill aldrig göra något 

Gunnar Cedersund är forskare i systembiologi. Men han kunde lika 
gärna ha blivit konsertpianist. Eller försörjt sig som danslärare.

Leder nu en forskargrupp i systembiologi.Tog privatlektioner på Musikhögskolan i Köpenhamn och tänkte bli konsertpianist. Lärde sig dansa för att bli bättre på att flirta. Är ordförande i Östergötlands salsaförening.

porträtt 
 
  mångsysslare
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»lite hyfsat«. Han satsar, alltid, för att bli 
bra och bäst. Når han inte tillräckligt högt, 
växlar han spår.

– Det bara när man blivit riktigt bra på 
något som det leder vidare. Att gå upp i det 
man kan på riktigt, skapar en känsla av 
eufori.

De magiska ögonblicken.

Utöver hängIvenheten finns förstås 
begåvningen. Det har hänt att Gunnar Ce
dersund betraktats som ett slags underbarn 
(han gör en grimas åt den kommentaren), 
men något ligger det väl i det.

På gymnasiet läste han in universitets
kurser i matematik för att 1997 hoppa rakt 
in på årskurs två på fysikprogrammet på 
LiTH, en utbildning som inte krävde så 
mycket obligatorisk närvaro.

Han behövde mest läsa på kvällarna. 
Dagarna ägnade han åt pianostudier 

på Lunnevads folkhögskola utanför Lin
köping.

Ännu mer tid gav Gunnar Cedersund 
åt musiken under exjobbstiden, två år i 
Köpenhamn då han också bodde i ett yoga 
ashram.

– Det blev en femsex timmars spelande 
om dagen. Jag tog privatlektioner vid Musik
högskolan och funderade på att bli konsert
pianist.

Idag är han lite stolt över att mitt i fors
karkarriären kunna prestera på professionell 
nivå och klara en lunchkonsert med Cho
pins preludier.

– Helt felfritt blev det väl inte. Men ändå, 
säger han och ler stort.

Till och från gör han offentliga fram
trädanden och han övar en hel del, vanligt
vis mellan klockan elva och ett på natten. 

Den som vill tjuvlyssna får tassa in i S:t Lars
kyrkan eller domkyrkans församlingshem.

gUnnar cedersUnd gILLar som sagt inte att 
vara halvbra.

Inte ens på att flirta. Det är där salsan 
kommer in.

– Det började redan i Köpenhamn. Jag 
tyckte jag behövde bli bättre på flirtandet. På 
salsakurser borde man hitta trevliga tjejer, 
salsa är ju väldigt sensuellt …

Visst fanns tjejerna. Och Gunnar Ce
dersund blev salsainstruktör på kuppen, 
var med och startade Östergötlands salsa
förening där han fortfarande är ordförande. 
Numera håller tangon på att ta över. Han 
har visat mästartalanger med ett egen
koreograferat vinnarbidrag i den lokala 
danstävlingen »Shall we dance«, där han 
medverkade som instruktör.

– Men jag tycker egentligen inte om att 
tävla med andra än mig själv, säger han.

Nu har danskvällarna blivit färre, kanske 
håller han på att släppa dansen. Liksom han 
en gång släppte körsången, han sjöng i ett 
tiotal körer under några intensiva år, dess
utom i operasällskapet Figaro.

Nu är han inne i ett eget skrivande.
– Klassisk rimmad lyrik. Det handlar 

mest om att komma ihåg varför man gör 
saker.

Ett trettiotal dikter ligger klara för ut
givning. Kanske under titeln Dikter från 
vardagen.

sIna LIvspLaner gjorde Gunnar Cedersund 
upp som gymnasist. Tredelat: utbildning, 
karriärliv, yoga.

– Jag är i fas, påstår han.
Förhoppningen att bli pingisproffs gick 

visserligen i stöpet, men resten löper på. 
2001 började han doktorandstudier på LiU, 
skrev en lic. avhandling för att fullfölja med 
en doktorsavhandling på Chalmers: »Core 
Box Modelling, teoretisk utveckling och 
tillämpningar på glukoshomeostas«. Det 
var en av de första svenska avhandlingarna 
inom systembiologin.

Hans forskargrupp på HU (den är en del 
av en större forskargrupp under Peter Strål
fors, professor i cellbiologi) börjar bli alltmer 
erkänd och internationellt intressant.

– Vi har några riktiga höjdare på ingång. 
Därmed rycker han närmare målet: 

LiUforskarna i systembiologi ska tillhöra de 
ledande i världen.

Meritering för en egen professur ligger 
på vägen dit.

den sIsta verksamma LIvsfasen tänker 
Gunnar Cedersund ägna yogan och bli 
yogalärare. Då är han väl sådär 70 år.

Yogan har då funnits med i 60 av de 70. 
Han minns väl boken han hittade som tio
åring: »Yoga, tantra och meditation i min 
vardag«.

– Jag började genast pröva på egen hand. 
Sedan dess har jag hållit på.

Men när?
– Oftast mellan ett och tre på natten. Ju 

mer jag har att göra, desto mer tid lägger jag 
på att meditera. Det ger en total avslappning 
och vila, det hjälper mig att hålla fokus.

Utan yogan hade han aldrig kunnat pres
sa sig så hårt som han till och från gör.

Innan dess tänker han hinna med en 
sak till.

Det rör vetenskapssamhällets bristande 
ansvar. Gunnar Cedersund ritar en triangel 
på bordet: vetenskapsamhällevärldsbild.

– Fraktioneringen inom akademin är 
förödande, säger han.

Vetenskapen formar vår världsbild, men 
ny kunskap når inte fram. De politiska va
len blir därefter, liksom de individuella.

En hel del av dem katastrofala.
– Vetenskapen har en avgörande sam

hällsroll, men akademikerna vill inte gärna 
ta den. Jag vill ändra på det.

Han säger det självklart och får ned frå
gan till det personliga ansvaret.

Det behöver inte vara svårare än så.
Men det förutsätter en vilja. 

Länkar 

• till forskargruppen: isbgroup.eu
• till centrum för systembiologi:  

liu.se/forskning/lcsb

»Det är bara när man blir riktigt bra på något 
som det leder vidare. Att gå upp i det man kan 
på riktigt, skapar en känsla av eufori.«

I Gunnar Cedersunds vardag varvas forskning, dans, musik – och yoga. Det senare hjälper honom att hålla fokus. 
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text åke hjeLm
foto peter hoLgersson & björn Larsson ask

UtbILdnIng 
 
  f lygtraf ik och logistik

Tetris på lektionstid? ja, det är ett sätt att träna för krävande arbetsuppgifter. 

Var får man spela Tetris på lektionerna? 
Svar: På kandidatprogrammet Flygtrafik och 
logistik vid LiU.

Det klassiska, stress och beroendefram
kallande dataspelet går ut på att placera en 
strid ström av fallande block i bästa möjliga 
hål. Den som inte hänger med i svängarna 
får det snart svettigt och tappar kontrollen. 

Det kan se ut som en lek men för studen
terna på den här laborationen är det blodigt 

allvar. Om de fallande blocken vore flygplan 
på väg in till landning skulle katastrofen 
lura runt hörnet.

– Tetris är ett enkelt system som alla kan 
lära sig. Uppgiften är att begripa hur man 
kan lära sig att tillämpa teorier om kontroll 
i komplexa system, som också gäller för an
dra situationer, till exempel flygledning. Det 
är ett väldigt viktigt praktiskt moment. Kan 
man inte hantera flödet så kommer man att 

misslyckas, något som inte får hända vid 
flygledning, säger Jonas Lundberg, univer
sitetslektor och ledare för kursen kognition, 
teknik och arbete.

 Två och två sitter de, i djup koncentra
tion framför datorerna. 52 studenter i första 
kullen på det nystartade programmet som 
efter tre terminer delas upp i två profiler – 
flygledning och flyg och transportlogistik.

Flygledare blir nu för första gången ett 

Ny flygutbildning lyfter
Sedan i höstas utbildas flygledare och flyglogistiker 
på Campus Norrköping. 

akademiskt yrke. LFV (Luftfartsverket) 
gör gemensam sak med LiU Norrköping 
och skapar en starkare teoretisk grund för 
blivande flygledare och samtidigt en ny 
intressant utbildning på logistiksidan, med 
inriktning mot planering och styrning av 
flygtrafik och flygplatsers infrastruktur. 

För dem som satsar på flygledning 
krävs att de passerar LFV:s testbatteri i fyra 
steg. En del av studenterna var godkända 

i förväg, andra hoppas passera nålsögat så 
småningom.

– Det blir en viss press på dem eftersom 
antalet platser på profilen flygledning  är 
begränsat, säger Tobias Andersson Granberg, 
lektor vid LiU Norrköping och program
koordinator.

De som får plats flyttar fjärde terminen 
till Entry Point North vid MalmöSturup 
flygplats, en gemensam skola för svenska, 

norska och danska flygledare.
Tobias Andersson Granberg tycker att det 

mesta har klaffat i starten trots att många 
kurser är nykomponerade och flera gäst
föreläsare engagerats, bland annat från SAS. 
Han uppskattar också att studenterna har 
en ovanligt blandad bakgrund.

– Många är dock tydligt flygintresserade 
och kan mycket mer om flygplan än vad jag 
kan, säger han. 

Från snickare till flygplanslstare – det är en brokig 
skara som sökt sig till den nya flygtrafikutbildningen 

i Norrköping. Fr.v. Jerry Pettersson, Malin Hans-
son, Elina justusson Lahti och Jonas Peterson.
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LInköpIngs UnIversItet 
 
  notiser

notiser
Männen bakom de virtuella obduk-
tionerna, Anders Persson och Anders 
Ynnerman fick årets Kunskapspris i 
klassen offentlig verksamhet för sitt 
»eldsjälsarbete med att sprida kunskap 
om den tredimensionella bildens möjlig-
heter och betydelse«.

Kunskapspriset delas ut av National
encyklopedien i sex kategorier och består 
av 250 000 kronor och en glasskulptur 
signerad Bertil Vallien.  De som kan 
komma i fråga ska förmedla kunskap till 
andra på ett »nyskapande, lustfyllt och 
framgångsrikt sätt«.

Tveklöst fyller de båda Anders vid 
Linköpings universitet kraven – Persson, 
radiolog, docent och föreståndare för 
Centrum för medicinsk bildvetenskap 
och visualisering (CMIV) i Linköping, 
och Ynnerman, professor i vetenskaplig 
visualisering och chef för Visualise
ringscenter C i Norrköping. 

tILLsammans har de byggt Upp ett 
centrum för medicinska bilder, CMIV, 

som knappast har någon motsvarighet i 
världen. Tredimensionella bilder av krop
pens inre ger läkarna helt nya möjligheter 

att ställa diagnos och förbereda operation. 
Inte minst har centret blivit omtalat för 
sina avbildningar av kroppar där dödsorsa
ken kan fastställas med stor säkerhet utan 
vare sig såg eller skalpell.

Och för ett halvår sedan invigdes visua
liseringscentret med sin unika domteater 
och utställning där en av höjdpunkterna 
är det virtuella obduktionsbordet. Bordet 
är ett exempel på hur man mycket intui
tivt sätt kan visualisera en datortomografi 
utförd på en människokropp. Tekniken 
påminner om en modern mobil där man 
navigerar med fingertopparna. 

Intresset för bordet är enormt, det visa
des nyligen på världsutställningen i Shang
hai och är på väg ut på exportmarknaden.

Anders Persson känner sig hedrad av 
att få det ärorika priset.

– Jag tar det som ett kvitto på att vi är 
på väg i rätt riktning. Priset ger förnyad 
energi till fortsatt arbete. Särskilt roligt är 
det få dela det med Anders Ynnerman – 
ett bevis på att det i längden lönar sig med 
mångvetenskapligt samarbete tvärs över 
fakultetsgränserna, säger han.

Tredimensionella bilder gav dem Kunskapspriset

Anders Persson (mitten) och Anders Ynnerman (t.h) 
tar emot Kunskapspriset av kronprinsessan Viktoria.

Ibland händer det att ett exjobb ger eko i 
stora världen. Maskinteknologerna Lina 
Roos och Arne Quappens arbeten ledde till 
en uppfinning som kan bidra till att hejda 
klimatförändringen.

En undervattensdrake som kramar energi 
ur strömmar och tidvatten har av tidskriften 
Time rankats som en av världens 50 bästa 
uppfinningar 2010. »Draken« som fått nam
net Deep Green bygger på två examensarbe
ten från LiU. Förhoppningen är att den ska 
bli ett kostnadseffektivt alternativ för grön 
elproduktion.

– Det var en fin överraskning att Deep 
Green var med på Times lista, säger Arne 
Quappen, som för sitt exjobb på Maskinpro
grammets flygteknikinriktning konstru
erade den första prototypen.

Idén sprang fram ur Gripenprojektet och 
den kolfiberteknik som utvecklats där. Den 
kunde tillämpas för vindkraftsblad, men 
materialet är också vattentåligt och flytande 
så varför inte bygga ett »vindkraftverk« på 
havsbottnen? Magnus Landberg, system
ingenjör på Saab Aeronautics med examen 
från LiU, bestämde sig för att pröva.

Via professor Peter Krus lades ett första 
examensarbete ut. Det var Lina Roos som 
våren 2006 gjorde de teoretiska beräk
ningar som visade att det skulle gå att få 
ut stora mängder elenergi även i långsamt 
strömmande vatten. Arne Quappen gick 
sedan vidare och byggde en skalmodell av 
kolfiber, frigolit och plywood i universitetets 
maskinverkstad.

Testkörningar visade att tekniken fung
erade som tänkt. Utvecklingsarbetet togs 
över av ett nybildat bolag, Minesto, där Arne 
Quappen nu är en av nio anställda och Mag
nus Landberg adjungerad styrelseledamot. 
Bland delägarna finns Saab AB, Chalmers 
och det norska riskkapitalbolaget Verdane.

Fortsatta tester med flera prototyper har 
demonstrerat att Deep Green effektivt om
vandlar vattenkraften till elström, och nästa 
år planeras ett storskaligt försök i tidvattnet 
utanför Nordirlands kust.

Exjobb som gav eko

Att kakao har en skyddande effekt mot 
hjärt- och kärlsjukdomar har flera studier 
visat. Orsaken har nu klarlagts av forskare 
vid LiU. 

När en grupp 
försökspersoner 
fick mumsa i sig 
en ordentlig bit 
mörk choklad 
hämmades ett 
enzym i krop
pen som bidrar 
till att höja blod
trycket.

Bakom stu
dien vars resultat nu publiceras i tidskriften 
Journal of Cardiovascular Pharmacology 
står en grupp läkemedelsforskare under 
ledning av Ingrid Persson.

– Vi har tidigare visat att grönt te häm

mar enzymet ACE, som är involverat i krop
pens vätskebalans och blodtrycksreglering. 
Nu ville vi undersöka effekten av kakao 
eftersom de aktiva substanserna är besläk
tade, säger Ingrid Persson.

Forskarna rekryterade 16 friska frivilliga 
försökspersoner till studien. De fick äta 
75 gram mörk sockerfri choklad med en 
kakaohalt på 72 procent. I blodprover som 
togs efter tre timmar påvisades en tydlig 
hämning av enzymaktiviteten. Medelvärdet 
var 18 procent lägre aktivitet än före kakao
dosen, fullt jämförbart med effekten av 
läkemedel som hämmar ACEenzymet och 
som används som förstahandsbehandling 
av högt blodtryck.

– Våra resultat tyder på att livsstilsför
ändringar med hjälp av livsmedel som 
innehåller höga halter av katechiner och 
procyaninider förebygger hjärt och kärl
sjukdom, säger Ingrid Persson.

Choklad skydd mot hjärtsjukdom

Nu kan man ana hur den ska ta sig ut, 
den stora friidrottsarenan som byggs på 
Campus Valla. Strax bakom Campus
hallen och intill det blivande Mikroskop
huset växer den fram.

Här kommer en löparbana med plats 
för åtta löpare i bredd , en innerplan som 
håller måtten för fotboll upp till division 1 
och läktare med 500 sittplatser under tak 
och 300 under bar himmel. Vid behov 
ska arenan kunna kompletteras med mo
bila publikplatser för 2000 åskådare.

Redan i vinter ska det bli en första 
invigning, därmed kommer löparbanan 
som ska anslutas till fjärrkylenätet att 
kunna användas av långfärdsskridsko
åkare som vill träna upp fart och stil.

Friidrottsarena 
på Campus Valla

Arbetskamrater förbisedd friskfaktor
Arbetskamrater betyder mycket för en 
lyckad återgång till arbetslivet efter en 
längre sjukskrivning, visar en aktuell 
avhandling.

Forskaren Åsa Tjulin hittade en hel 
rad av insatser från arbetskamraters sida 
för att underlätta för den som varit sjuk
skriven länge och kommit tillbaka till job
bet. Det handlar exempelvis om trixande 
med scheman och avlastning av olika 
arbetsuppgifter.  Ibland var dessa insatser 
långvariga, och ofta var de helt osynliga 
för chefen. 

– Cheferna tycks inte se detta, och 
själva släpper de taget ganska snabbt när 
den sjukskrivne är tillbaka på jobbet, säger 
Åsa Tjulin, som nyligen har disputerat i 
arbetslivsinriktad rehabilitering.

Hon har undersökt sju arbetsgrup

per och gjort drygt 30 
intervjuer med personer 
som kommit tillbaka 
efter en sjukskrivning, 
samt deras närmaste ar
betskamrater och chefer.  
Forskningen har hittills 
missat arbetskamrater
nas betydelse, och i de rehabiliterings
program och policies som finns är de 
överhuvudtaget inte med.

– Arbetskamraterna finns heller inte 
med i kommunikationen kring rehabili
teringen, säger Åsa Tjulin, och det skapar 
en stor osäkerhet.  De är villiga att ta ett 
ansvar och hjälper ofta till i en mycket stor 
utsträckning. Men de orkar inte hur länge 
som helst och de känner sig osäkra på var 
gränsen bör gå för deras insatser.

LG Innotek, ett bolag inom den syd
koreanska jättekoncernen LG, inleder 
ett samarbete med materialforskare vid 
Linköpings universitet. Målet med det 
nioåriga projektet är att utveckla tillverk
ning av halvledarmaterialet kiselkarbid 
för elektroniska komponenter.

– Forskarna i Linköping är i världs
klass, så det var naturligt att välja dem som 
partner. Vi är mycket entusiastiska över att 
få samarbeta med dem, sade LG Innoteks 
tekniske direktör JooWon Lee vid projek
tets kickoffmöte i Linköping i november.

Satsningen på det högpresterande 
elektronikmaterialet kiselkarbid är en 

del i bolagets nyligen beslutade framtids
strategi. Det kan användas bland annat 
som underlagsmaterial i lysdioder (LED) 
som då ger ett mycket starkare ljus. Ki
selkarbid är också högaktuellt för utveck
ling av komponenter till elfordon och 
effektivisering av grön energiproduktion.

LiUprofessorn Erik Janzén och hans 
medarbetare har i många år arbetat med 
kiselkarbid, som tål mycket hög spän
ning, extrema temperaturer och har en 
god värmeledningsförmåga. Tidigare 
har deras forskningsresultat kommersia
liserats av företaget Norstel med fabrik i 
Norrköping.

Elektronikjätte väljer LiU som partner
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Några av de 38 nya doktorerna.

Tina Neset

Lån av pappas doktorshatt.

Anna Strömberg, en av två nya 
professorer i omvårdnad.

Magnus Janzon
Höstens promoveringshögtid firades i ett 
kallt novemberregn och under gråmulna 
skyar. Men inne i Louis de Geer Konsert & 
Kongress i Norrköping var det varmt och 
trångt och feststämningen var hög. 

14 nya professorer installerades och 38 nya 
doktorer fick motta insignierna. Högtidligt 
och stämningsfullt, och många starka fär
ger lyste upp ceremonin.

Installationen av nya professorer gav en 
påminnelse om matematikens betydelse i 
det vetenskapliga arbetet. Bland de nya pro
fessorerna fanns två i tillämpad matematik, 
en i beräkningsvetenskap och en i beräk
ningsfysik. 

Men de 
nya professo
rerna spände 
över bredare 
fält än så. Här 
fanns även två 
nya professo
rer i omvård

nad och liksom professorer i pedagogiskt 
arbete, halvledarmaterial, strukturbiologi, 
teoretisk fysik, informatik, klinisk kemi, 
anestesi och intensivvård och medicinsk 
radiofysik.

Hälften av de nya professorerna är kvin
nor och hälften män.

14 nya professorer installerades

Fosfor är en ändlig resurs och för att 
inte hota jordens matproduktion krävs 
investeringar för återvinning i stor skala. 
Det hävdar LiU-forskare och internatio-
nella kollegor som varnar för en alltför 
enkel tolkning av en ny rapport om 
framtida fosforreserverna.

Enligt den ny
ligen utkomna 
rapporten från 
International Ferti
lizer Development 
Center (IFDC) är 
de globala reser
verna av fosfor fyra 
gånger större än 
vad tidigare bedömningar visat. 

Men forskare vid Linköpings uni
versitet och Universitetet i Sydney, som 
förra året publicerade en studie om 
tillgången till det livsviktiga gödnings
ämnet fosfor, anser att de nya siffrorna 
måste tas med försiktighet.

– Ingen ifrågasätter att fosfor är oer
sättligt i den globala matproduktionen och 
att vi är ytterst beroende av denna ändliga 
resurs, säger Tina Neset, forskare vid 
Tema Vatten i natur och samhälle.

Den nya rapporten bedömer att de glo
bala reserverna uppgår till 60 000 mil
joner ton fosfatmalm, i stället för tidigare 
uppskattningar på 16 000 miljoner ton. 
Ökningen bygger nästan enbart på siffror 
från den största producenten Marocko 
med det ockuperade Västsahara, som 
höjt sina reserver från 6 000 till 50 000 
miljoner ton – i så fall nära 85 procent av 
de globala reserverna. Det finns dock inga 
uppgifter om kvalitén eller kostnaderna 
för att utvinna dessa reserver. 

– Med tanke på dessa osäkerheter 
får den nya bedömningen inte tas som 
en ursäkt att inte uppmärksamma och 
möta de globala utmaningarna för mat
säkerheten, säger Tina Neset.

Hot om fosforbrist 
inte avvärjt

Skräck för blod och injektioner är vanligt 
bland gravida. Den utlöser stress och ångest 
som ökar risken för besvärliga förlossningar, 
för tidig födsel och ökad sjuklighet hos de 
nyfödda. Men symtomen kan lindras med 
kognitiv beteendeterapi (KBT), visar en av
handling vid LiU.

Blod och injektionsfobi grundläggs 
oftast i barndomen. Den ger ångest, panik
attacker, i vissa fall svimning. Hos gravida 
tenderar symtomen att komma allt tätare. 
I en studie på 1 529 gravida kvinnor från 
mödravårdscentralerna i Linköping, Väster
vik och Kalmar visade det sig att drygt sju 
procent led av fobin.

– Det viktigaste budskapet är att tillstån
det är ganska vanligt – den som lider av det 
behöver inte känna sig ensam. Vi visar ock
så att det faktiskt går att göra något åt pro
blemet, säger Caroline Lilliecreutz, nybliven 
medicine doktor i obstetrik och gynekologi 
vid LiU och specialistläkare på Universitets
sjukhusets kvinnoklinik.

Studien visade också att de drabbade 
kvinnorna hade högre halter av stresshor
monet kortisol i saliven än de friska.

 – Höga halter av kortisol hos den blivande 
mamman är ogynnsamt för fostret och kan 
bland annat påverka utvecklingen av fostrets 
nervsystem, säger Caroline Lilliecreutz.

KBT lindrar sprutskräck hos gravida

Det vardagliga livet för demenssjuka står 
i fokus när psykologer, samhällsvetare 
och språkvetare bildar ett gemensamt 
forskningscentrum. Centrumet blir det 
enda i sitt slag i Sverige.

– Väldigt omtumlande och väldigt 
roligt, var LarsChrister Hydéns kommen
tar när beskedet kom från Riksbankens 
Jubileumsfond. Han är professor i social
psykologi vid Institutionen för medicin 
och hälsa och den som står bakom ansö
kan. Han har själv i många år forskat bl.a. 
om hur demenssjuka kan kommunicera 
med sin omgivning när de tappar språket.

Nu ska forskare vid olika delar av LiU 
samarbeta i det nya centrum som etable
ras. De 34 miljonerna utgör ett program
stöd i sex år. 

– Åldersrelaterade demenssjukdomar, 
där Alzheimers är den största, är väl utfors
kade rent medicinskt, säger LarsChrister 
Hydén. Men vi vet anmärkningsvärt lite 
om hur dementa lever med sin sjukdom 
tillsammans med familj och vänner.

Idag är det inte ovanligt att äldre lever 
fysiskt friska i många år med diagnosen 
demens. Med åldrande befolkningar 
ökar den här problematiken världen runt. 
Forskarna vid LiU samarbetar redan en 
annan svensk forskargrupp, vid Karolin
ska Institutet, samt internationellt med 
forskare i England, USA och Kanada.

Forskare fokuserar 
på dementaFörsämrad hörsel och försämrat långtids-

minne följs åt. Hörselforskarna i Linköping 
hittade sambandet och har en teori om vad 
det kan bero på.

– Vi ville titta specifikt på vad nedsatt hörsel 
betyder för minnet, säger Jerker Rönnberg, 
professor i psykologi och föreståndare för 
IHV, Institutet för Handikappvetenskap.

Linköpingsforskarna testade minnes
funktionerna hos 160 hörselskadade som 
alla använder hörapparat. Resultatet blev en
tydigt; sämre hörsel samvarierar med sämre 
långtidsminne. Korttidsminnet klarar sig 
bättre. Nedsatt syn gav däremot inget utslag 
på minnet.

Den modell som Jerker Rönnberg och 
hans medarbetare har utarbetat för att visa 
hur hörseln samspelar med olika minnes
system, ELUmodellen, innehåller en 
tänkbar förklaring. Den visar att när man 
omedelbart, utan störningar, uppfattar vad 
som sägs, aktiveras det semantiska långtids
minnet – orden matchas med det ”lexikon” 
som finns lagrat där. Om man däremot inte 
hör direkt vad som sägs, måste korttidsmin
net/arbetsminnet engageras för att försöka 
reda ut vad som egentligen sades och vad det 
betyder.

– Det här innebär att långtidsminnet inte 
tas i bruk lika mycket när man hör dåligt, 
säger Jerker Rönnberg.

Nedsatt hörsel kan påverka minnet

Läkemedelsstudie gav internationellt pris
Behandling med ett nytt blodplättshäm
mande läkemedel mot hjärtinfarkt och in
stabil kärlkramp kan göra att betydligt färre 
patienter återinsjuknar och dör. Dessutom 
minskar sjukvårdens kostnader. Det visar 
en LiUstudie som nyligen prisbelönades 
vid American Heart Associations årliga 
kongress.

Studien är en hälsoekonomisk utvär
dering utförd av en forskargrupp vid CMT 

under ledning av Magnus 
Janzon, med. dr. vid LiU 
och verksamhetschef vid 
Kardiologiska kliniken 
på Universitetsjukhuset i 
Linköping.

  Läkemedlet Tikagrelor 
från Astra Zeneca verkar 
genom att hämma aktiviteten hos blodplät
tarna, som bidrar till att bilda blodproppar. 

Var med och bygg 
framtidens LiU
www.liufundofu.se
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Huset kommer att vara runt likt en hem-
bakad hålkaka, sned och till hälften liksom 
nedsjunken i marken. Men den silverglän-
sande fasaden och den planerade japanska 
stenträdgården i mitten lovar något alldeles 
extra.

Det ska bli Sveriges första hus i titan, ritat av 
några av Sveriges hetaste arkitekter, Tham 
och Videgård, och byggt för Sveriges mest 
avancerade elektronmikroskop.

Och läget på Campus Valla bakom 
Keyhuset med sina slöjdutbildningar är ju 
passande, säger Lars Hultman, professor i 
materialfysik på IFM:

– Det här blir ett hus för atomslöjd.

det har gått två år sedan Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse meddelande att de 
beslutat bidra med närmare 50 miljoner för 
att LiU:s redan så framgångsrika material
forskare ska få nya utmaningar genom ett 
nytt elektronmikroskop.

Det var tänkt att mikroskopet skulle få 
sin plats vid Fysikhuset, förstås, i första vän
dan nedgrävt fast med en spektakulär över
byggnad, en vit genomborrad monolit. 

Men det fick bli en hålkaka på andra 
sidan campusområdet. Markförhållandena 
dög ingen annanstans, bara här bakom Key 
går berg av tillräckligt god kvalité i dagen 
och ett fyra meter högt elektronmikroskop 
är en petig sak att placera.

Bara tillverkningstiden för det är när
mare ett år!

Det – eller hon – anländer i vår och är 
redan döpt till Arwen. Den äldre modellen 
i Fysikhuset kallas Galadriel, därmed kan 
man ana forskarlagets inspiration av Tol
kiens fantasivärldar.

Nu kommer de att kunna ta sig in i 
andra, nya världar.

– Arwen ger en otrolig rumsupplösning. 
Vi kommer att kunna se detaljer ingen tidi
gare sett, säger Lars Hultman.

Han sitter i en malmstensfåtölj i sitt rum 

i Fysikhuset och 
med Arwen i hän
derna. Eller rättare 
sagt en fyrkantig 
liten grå kartong, 
en modell av det 
skyddande hölje 
som ska omge Ar
wen. På sidan står 
mikroskopbeteck
ningen: Titan 80300.

– Det står för kilovolt energi. Instru
mentet genererar en elektronstråle som kan 
accelerera till en hastighet närmare ljusets. 
Vi kommer att kunna se igenom det mesta.

Men Arwen (också i Tolkiens sagor 
strålade hon av ljus, påpekar Lars Hultman 
förtjust) är i övrigt fascinerande prinsess
överkänslig.

Mikroskopet behöver stå som i ett rum 
i rummet, forskarna får öppna en lucka i 
skyddslådan runt instrumentet för att ställa 
in sina prover.

– Därefter är det hands off som gäller. 
Allt måste på förhand vara korrekt inställt, 
det kan räcka med värmen från en hand 
eller ljudvågorna från en mänsklig röst för 
att inställningarna ska ändras eller provet 
ändra läge, berättar Lars Hultman.

Tunnfilmsforskarna sysslar ju med att 
bygga nya material, atomlager för atomlager, 
allt kan störa.

– En veckas jobb kan spolieras på ett 
ögonblick om vi inte kan kontrollera miljön 
runt mikroskopet, säger Lars Hultman.

Det är vid sådana tillfällen den japanska 
stenträdgården med sina körsbärsträd är 
tänkt att ge tankero.

det stora mIkroskoprUmmet på närmare 
40 kvadratmeter står på en egen golvplatta, 
spänd i berget under huset och konstruerad 
så att alla vibrationer från omvärlden elimi
neras. 

– Och rummet är fullständigt inklätt i 
metall för att skärma av all elektromagne
tisk strålning från omgivningen, säger Lars 
Hultman.

Inte ens luften i rummet får komma i 
rörelse.

– Ventilationen sker genom myriader 
av små hål i taket. Värmen regleras genom 
stora vattenelement på väggarna för att und
vika kallras – temperaturen får skilja högst 

någon grad mellan golv och tak och måste 
vara jämn i alla riktningar. Elementen kan, 
om det behövs, även ta upp överskottsvärme.

– Vi har gjort en del studiebesök, dels i 
Köpenhamn där man nyligen uppfört ett 
mikroskophus, dels till Tokyo och Eindho
ven och olika leverantörers installationer.

Men på Akademiska Hus Öst vållar inte 
mikroskoprummet det största huvudbryet.

– Nej, det är snarare huset som sådant. 
Det är väldigt spännande, säger projekt
chefen PerÅke Pettersson.

– Det är inte helt enkelt att bygga ett 
runt hus där allt lutar. Och det finns inga 
plåt slagare som har någon erfarenhet av 
fasader av titan, det är aldrig tidigare använt 
som fasadmaterial i Sverige, så det ska bli 
in tressant.

närmare 30 mILjoner kommer bygget att 
gå på, huset blir cirka 340 kvadrat stort, 25 
meter i diameter och sju meter som högst. 
Förutom mikroskoprummet ryms manöver
rum, apparatrum, verkstad och ett särskilt 
rum där forskarna kan preparera sina pro
ver. Ett pentry, några kontorsplatser, ett mö
tesrum. Det största rummet på 72 kvadrat 
går åt till fläktar och kylsystem.

LiU har idag ett 100tal forskare inrik
tade på materialvetenskap. Det nya elek
tronmikroskopet blir ett strategiskt verktyg 

för materialforskarna och bidrar till att ett 
tiotal projekt omgående kommer att ligga 
i forskningsfronten. Den biokompatibla 
metallen titan tillhör för övrigt de material 
forskarna utgår från.

– Vi förväntar oss också ett stort utbyte 
av gästforskare och industripartners.

Det finns bara ett aber med det nya hu
set. Forskarna får ett stycke att förflytta sig 
mellan Mikroskophuset och de ordinarie 
arbetsplatserna i Fysikhuset. Särskilt tekni
kerna kan få det lite körigt om de behöver 
finnas på två platser samtidigt.

– Fast det kommer att bli ett fantastiskt 
hus. En riktig solitär, säger Lars Hultman.

han ser redan fram mot en expansion och 
nya mikroskopgrannar. På LiU pågår till 
exempel en utredning om möjligheterna att 
bygga ett LiUXlab för det tvärvetenskapliga 
forskningssamarbetet inom biovetenska
perna, med placering någonstans mellan 
Campus US och Valla.

– Mikroskophuset kan man se som en 
investering i den svenska forskningens 
infrastruktur. Det borde bli en nationell an
gelägenhet att bygga upp ett elektronmikro
skopicentrum här, på samma sätt som vi har 
rymdobservatoriet eller Maxlab, det natio
nella laboratoriet för acceleratorfysik i Lund. 

gUnILLa pravItz

Fysikerna får nytt hus för atomslöjd 
avancerat elektronmikroskop i annorlunda byggnad

Med hjälp av det nya mikroskopet ska tunnfilmsforskarna 
bygga nya material, atomlager för atomlager. Men då gäller 

det att ha total koll på miljön runt mikroskopet. »En veckas ar-
bete kan spolieras på ett ögonblick«, säger Lars Hultman.
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Magnetkameran avslöjar var fettet finns.

Magnus Borga

Daniel Lundin

Olof Dahlqvist
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Rätt mätt fett – en affärsidé 
Fetma är farligt – om fettet ligger i 
buken. Men lite daller under huden 
kan man leva med. Forskare vid 
LiU har utvecklat en säker metod 
att skilja det ena från det andra.

Det började med en hel massa 
hamburgare och pommes frites. 
Effekten av fyra veckors snabb
matsdiet på en grupp studenter 
skulle undersökas. Magnus Borga, 
expert på bildanalys, och radiofysi
kern Olof Dahlqvist Leinhard fick 
uppdraget att mäta mängden fett 
före och efter, och definiera hur 
försökspersonerna lagrat sin vikt
ökning (över sex kg i genomsnitt).

De två största depåerna är 
underhudsfett och bukfett. Det 
är bukfettet man ska akta sig för. 
Det ligger i bukhålan kring de inre 

organen och 
anses vara 
en riskfaktor 
för hjärt
kärlsjukdom 
och typ 2 
diabetes. 
Generellt har 
kvinnor mer 
underhuds
fett, män har 
ölmage.

– Det finns flera sätt att upp
skatta mängden fett i kroppen. 
Man kan ställa sig på en våg eller 
mäta midjan med måttband. Men 
enda sättet att se skillnad på fett 
och fett är med en magnetkamera, 
vilket vår metod baseras på, säger 
Magnus Borga.

Magnetkameran (MR) avbildar 

kroppens 
olika vävna
der utan att 
använda strål
ning. Man 
får snygga 
bilder på fett, 
muskler, ben 
liksom olika 
inre organ. 
Vad Borga och 

Leinhard lyckades med var att 
också mäta mängden fett. Genom 
att jämföra den bilden med en ana
tomisk karta kunde de även avgöra 
om fettet befann sig innanför eller 
utanför bukhinnan.

när försökspersonerna i profes
sor Fredrik Nyströms snabbmats
studie undersöktes med den nya 

metoden visade det sig att män och 
kvinnor lagt på sig lika mycket fett, 
men det var stor skillnad hur fettet 
lagrats: under huden hos kvinnorna 
och i buken hos männen.

Med de erfarenheterna har fors
karteamet byggt vidare på metoden, 
som nu är helt automatisk och redo 
att användas av ickeexperter. Man 
har visat att den är tillförlitlig i forsk
ningssammanhang, men innan 
den kan marknadsföras måste hela 
kedjan av matematiska beräkningar 
valideras.

magnUs borga och Olof Dahlqvist 
Leinhard tror att det finns en mark
nad för deras produkt. Genom det 
nystartade bolaget AMRA, Advanced 
MR Analytics AB, har de börjat jobba 
för en kommersialisering.

– Vi vänder oss i första hand till 
privata hälsokliniker. En del av dem 
använder redan MRkamera för hälso
kontroller, och de kan använda vår 
metod för att kontrollera bukfettet.

AMRA befinner sig än så länge 
i den så kallade uppstartsfasen. 
Magnus är vd och Olof styrelseord
förande.

– Att vara vd är en helt ny roll för 
mig, och jag har lärt mig ohyggligt 
mycket under de månader som gått. 
Vi har fått hjälp med affärsutveck
ling och marknadsföring av universi
tetets innovationskontor, men ännu 
har vi inte tagit in något kapital. Vi 
har inte heller tagit ut några löner, 
säger Magnus Borga.

hUr det än går kommer han inte 
att lämna forskningen helt och hål
let. På Institutionen för medicinsk 
teknik där han har sin hemvist är 
det heller inget konstigt att ägna sig 
åt kommersialisering av forsknings
resultat.

– Nästan alla här har något så
dant spår, och det uppmuntras tyd
ligt från universitetsledningen idag, 
säger han.

åke hjeLm

Mentorprogram blev språngbräda
För LiU-forskaren Daniel Lundin 
blev ett mentorprogram inkörspor-
ten till eget företagande. Med sig 
fick han även ett pris på 100.000 
kronor som gav en grundplåt till 
företaget.

Mentor4Research är ett mentor
program för forskare med idéer 
som de vill pröva om de kan kom
mersialiseras. 

– Forskarna får en erfaren af
färscoach som de kan bolla idéer 
med plus en budget för att exem
pelvis göra studieresor, besöka 
företag och undersöka marknader, 
berättar Claes Post på Innovations
kontoret.

– Programmet ska stimulera 
forskarna att tänka mer i termer 
av nyttiggörande. För en del leder 
det till patent och bolagsbildningar. 
För andra öppnar det kanske vägar 
till nya behandlingsmetoder mot 
svåra sjukdomar.

Det är sjätte gången program
met körs. Det drivs av Ingenjörs
vetenskapsakademien och Vinnova 
i samarbete med universitet och 
högskolor i Stockholm, Göteborg, 
Uppsala och Linköping. LiU är 
med för tredje gången.

– Tanken är inte att göra om 
forskare till företagare. Merparten 
av dem ska fortsätta att forska. Men 
genom programmet får de insikter 

i kommersialisering som gör att de kan vara 
med som grundare av bolag och sedan växla 
över till entreprenörer som tar det hela vi
dare, säger Claes Post. 
 
LIU-forskaren danIeL LUndIn deltog i 
mentorprogrammet 2009. Han forskar om 
ytbeläggningar och var då i slutet av arbetet 
med sin doktorsavhandling.

– Det var min chef, professor Ulf Helmers
son, som uppmärksammade det här pro
grammet. Både han och jag är intresserade av 
att det som tas fram i forskningen ska komma 
till nytta. Vi har utvecklat en ny teknik för att 
göra ytbeläggningar som vi ville testa mot 
marknaden, berättar Daniel Lundin.

Tekniken har flera tänkbara tillämp
ningsområden. Den är intressant för flyg 
och bilindustrin, kan användas för solceller 
och bränsleceller och även för ytbelägg
ningar av olika skärande och bearbetande 
verktyg i industrin.

Genom mentorprogrammet kopplades 
Daniel Lundin ihop med affärscoachen Jo
han Ahlström.

– Det var otroligt nyttigt att ha någon 
som inte i första hand var intresserad av 
själva tekniken utan om den var kommersi
ellt gångbar. Han ställde frågor som jag inte 
tänkt på tidigare, berättar Daniel Lundin.

Han gjorde ett par studieresor till Tysk
land för att besöka företag och forsknings
institut och undersöka vilka behov de har. 
Han besökte även ett par företag i regionen.

– Som helhet var det en fantastisk för
mån att få vara med i programmet, säger 
Daniel Lundin.  
 
hans efterforsknIngar visade att tekniken 
var kommersiellt intressant. Men frågan var 
hur man skulle gå vidare? Efter program
mets slut började han tillsammans med sin 
mentor och professor skissa på en bolagsidé 
och i juni 2010 drog man igång Ionautics.

– Det har gått väldigt bra. Vi förberedde 
oss noga och hade ambitionen att vi skulle 
kunna gå med vinst från dag ett – och det 
har vi lyckats med.

Han har inte släppt forskningen, utan 
ägnar sig åt företaget på halvtid.

– Även om jag numera ser mig som en 
entreprenör, så kommer jag fortsätta att ha 
kvar en fot i forskarvärlden.

För Daniel Lundin innebar mentor
programmet även att han fick ett pris på 
hela 100.000 kronor. Priset delas ut till den 
deltagare som utvecklar sitt kommersiali
seringstänkande mest under programmets 
gång.

– Det där var inget jag ens reflekterade 
över i förväg, så det blev en glad överrask
ning. Därigenom fick vi också en eko
nomisk buffert i Ionautics, säger Daniel 
Lundin.

Lennart faLkLöf
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alumni

alumni

Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Camilla Smedberg
01328 24 20
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

han leder tekniska verken

alumniträff i stockholm

LiU-alumnen Anders Jonsson är ny vd och 
koncernchef för Tekniska Verken i Linkö-
ping. Han tillträdde den 1 september. 

Närmast kommer han från posten som 
vice vd i företaget.

– Jag är glad och hedrad över att få 
leda Tekniska Verken. Vår verksamhet 
är viktig både för Östergötlands fortsatta 
utveckling och för att klara klimatmålen, 
säger han.

Anders Jonsson bor i Norrköping och 
har varit regionen trogen sedan han var tre 
år. Sin yrkesbana inledde han som montör 
innan han bestämde sig för att läsa till eko
nom vid LiU i början av 1980talet.

– Utbild
ningen passa
de mig väldigt 
bra och förbe
redde mig väl 
för arbetslivet. 
Universitetet 
var inte så 
stort då och 
stämningen 
var familjär. 
Bland lärarna 
minns jag till 
exempel Britt och Anders Wallgren som 
undervisade i statistik. De var eldsjälar 
som verkligen brann för sina elever.

Anders Jonsson

För fjärde året i rad arrangerade LiU 
Alumni och Marknadsbolaget i Fjärde 
Storstadsregionen en alumniträff i Stock
holm för alumner som bor eller arbetar 
i Stockholm. Eller råkar vara på besök i 
huvudstaden den aktuella kvällen! 

Alumnerna kom för att träffa gamla 
kompisar och andra LiUalumner, lyssna 
på föredrag av LiUforskaren Roger Klinth 
och ha en trevlig kväll. 

Alumniansvarig Camilla Smedberg 
var mycket nöjd med kvällen som ägde 
rum på World Trade Center och lockade 
cirka 160 alumner.

per aneLL bor och arbetar sedan 1999 
i Los Angeles. Nu arbetar han på det 
svenskgrundade företaget Netgiro 
Systems AB. Han tog civilingenjörs
examen i industriell ekonomi 1999.

 kerstIn björsson är projektledare 
på Sensus. Hon har läst kulturvetenskap
liga programmet, med examen 2010.

anna fohLström är lärare på Äng
gårdskolan i Linköping. Hon har gått 
lärarprogrammet, med examen 2009.

jörgen frohm arbetar på Conoco
Phillips i Norge, med huvudansvar för 
personalfrågor på Norges största oljefält 
(Ekofisk). Han är civilingenjör i maskin
teknik, med examen 2002.

carL-johan hedberg är projekt
ledare på SGU, Sveriges geologiska 
undersökning. Han har läst miljövetar
programmet, med examen 2002.

tomas jansson är utvecklings
ingenjör på Sandvik Mining and 
Construction. Han är civilingenjör i 
maskinteknik, med examen 1998.

eLIse karLborg arbetar på Skill Scan
dinavia som rekryterare. Hon har läst PA
programmet, med examen 2009, och 
sedan masterprogrammet Human Re
source Management and Development.

chrIstIne nord arbetar som rekryte
rare på Acreo i Stockholm. Hon har gått 
PAprogrammet, med examen 2009.

cLara pehrsson är verksamhets
analytiker på Kuoni Travel Group. Hon 
är civlingenjör i informationsteknologi, 
med examen 2004.

bIrgItta pettersson är laborant på 
Unimedic AB. Hon läste kemiprogram
met, med examen 2007.

sara schILL är teknisk skribent på 
Configura Sveriges AB. Hon har läst 
kognitionsvetenskapliga programmet.

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

Flera LiU-alumner i riksdagens korridorer
Biståndsminister Gunilla Carlsson och s-
politikern Veronica Palm har båda pluggat 
på Linköpings universitet. I riksdagens kor-
ridorer kan de springa på flera ledamöter 
med erfarenheter från studentlivet på LiU. 

Gunilla Carlsson (m) klev in i riksdagen 
2002 och är biståndsminister sedan 2006. 
I bagaget har hon bland annat studier på 
fristående kurser i statsvetenskap och han
delsrätt vid LiU 198990.

Även Veronica Palm (s) har suttit 
och svettats i tentasalar på LiU. I mitten 
av 90talet läste hon kvinnovetenskap. 
Hon blev riksdagsledamot 2002. Idag är 
hon ordförande för socialdemokraterna i 
Stockholm, vice ordförande i riksdagens 
skatte utskott och har seglat upp som en av 
kandidaterna till att ta över som partiledare 
efter Mona Sahlin.

ytterLIgare tre LIU-aLUmner tog klivet 
in i riksdagen 2002, nämligen de båda 
socialdemokraterna Johan Löfstrand och 
Louise Malmström samt folkpartisten Karin 
Granbom Ellison. Johan Löfstrand har läst 
statsvetenskap, nationalekonomi och statis
tik. Han är ledamot i riksdagens miljö och 

jordbruksutskott och 
suppleant i försvars
utskottet. Nyligen bjöd 
han in till ett semina
rium i riksdagshuset där 
politiker fick diskutera 
det växande behovet av 
statistisk kompetens i 
samhället tillsammans 
med LiUprofessorn An
ders Grimwall.

Louise Malmström är 
utbildad gymnasielärare, 
ledamot i utbildnings
utskottet och suppleant i 
kulturutskottet. Hon har 
tidigare suttit i LiU:s sty
relse under några år.

Karin Granbom Elli
son är civilekonom från 
LiU. Hon är ledamot av 
konstitutionsutskottet och 
suppleant i utbildnings 
och utrikesutskotten.

I konstitutionsutskot
tet kan hon prata minnen från LiU med en 
annan ledamot, moderaten Andreas Norlén. 
Han läste affärsjuridiska programmet med 

EGrättslig inriktning 
199497, har arbetat som 
lärare och forskare vid LiU 
och diskuterade 2004. Två 
år senare tog han plats i 
riksdagen.

erfarenhet av att under
visa och forska på LiU 
har även Yvonne Anders
son (kd). Hon är filoso
fie doktor i pedagogik 
och tjänstledig från en 
lektorstjänst. Redan 1998 
tog hon plats i riksdagen 
där hon idag är ledamot 
i utbildningsutskottet 
och suppleant i civil
utskottet.

Likaså tjänstledig från 
LiU är moderaten Finn 
Bengtsson, som är profes
sor i psykiatrisk behand
lingsforskning. Han har 
nyligen påbörjat sin andra mandatperiod 
och är ledamot i socialförsäkringsutskottet 
och suppleant i finansutskottet.

Lennart faLkLöf

Har läst på LiU: Veronica Palm, utpekad som tänkbar efterträdare till Mona Sahlin. Har läst på LiU: Gunilla Carlsson, biståndsminister sedan 2006.

Louise Malmström

Karin Granbom 
Ellison

Yvonne Andersson

Finn Bengtsson

Andreas NorlénJohan Löfstrand
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Glatt återseende: Gisela Hammenbeck och Lars 
Johansson har inte setts sedan de läste Indu-
striell ekonomi vid LiU i slutet av 1970-talet,
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Bildtext negativ

 Namn Sandra Severinsson
 Arbete Föreningsutvecklare på Röda 

Korset – fram till februari.
 Utbildning Pol mag, examen 2009.
 Bästa minne Teamkänslanjag fick uppleva i stu-

dentlivet, till exempel i jobbet med 
Suntrip. Och en sommarkurs i etik 
som fick mig att inse att jag måste 
kunna stå för mina val, oavsett vad 
andra gör eller inte gör.

 Bästa lärare Den jag lärt mig mest av är Christer 
Carlsson, studentkoordonatorn 
som alltid fanns till hands med sin 
värme och omtanke.

Sandra Severinsson har just sagt upp sig 
från jobbet som föreningsutvecklare på 
Röda Korset i Linköping.

Hon ska ut på en resa.
Mest en inre; i januari landar hon i Tri

vandrum i södra Indien för att tillbringa 

totalt ett år i ett yogaashram.
Hon ska lära sig konsten att leva, säger 

hon utan att det låter det minsta högtravan
de. Lära sig att agera istället för att reagera 
på destruktiva tankar, ilska, motvilja, begär 
eller rädslor.

Redo för en inre resa
Hon är festerichefen som blev föreningsutvecklare på Röda Kor-
set. Nu ger sig Sandra Severinsson ut på en resa för att fördjupa 
sin kunskap om vad som är viktigt i livet. 

– Svårt att förklara kortfattat, säger San
dra men gör ändå ett försök:

– Det handlar om att finna sinnesjämvikt 
och inse att allt förändras. Är du i botten, är 
det inte för evigt. Det kommer alltid föränd
ring. Likaså om du står på toppen; inte hel
ler det varar och det måste du vara beredd på 
och inte sörja när det förändras.

Det låter inte helt olikt trendiga väster
ländska tongångar om positivt tänkande, 
acceptans och mindfulness.

– Ah, mina kompisar tycker nog det låter 
lite flummigt. Men de ser hur bra jag mår 
och är glada för min skull.

I ashramet utanför Trivandrum har 
Sandra varit en gång tidigare.

Ett ashram, förklarar hon, är ett ställe 
avskilt från vardagen och där yogans fyra 
vägar lärs ut i både ord och handling. Upple
velsen av sinnesro blev så stark att hon först 
bestämde sig för att återvända på obestämd 
tid. Kanske för alltid.

– Fast man får bara visum för sex måna
der i taget, säger hon och skrattar.

Och eftersom livet nu är föränderligt har 
resplanen stannat vid ett år. Hon har här 
hemma lärt sig en annan meditationsteknik 
vid namn vipassana, den tillsammans med 
det yogiska levnadssättet tycker hon leder 
henne framåt mot sitt inre mål.

Ambitionen är att själv bli yogalärare.
– Inte på heltid, jag återvänder gärna till 

Röda Korset igen.

det här med yogan började i Campus
hallen, men viljan att bidra till en förändrad 
värld kom långt tidigare. 

Efter gymnasiet ville Sandra – som de 
flesta andra – iväg hemifrån, från Linköping 
och Malmslätt. Fotointresset ledde till jobb 
i en fotoaffär i Göteborg, utförsåkningen 
till ett restaurangjobb i Sölden i Österrike. 
Och sedan – som så många andra – blev det 
en tur till Sydostasien och Australien som 
backpacker.

– Den resan gav mig perspektiv. Jag bör
jade på allvar fundera över rättvisefrågor och 
mitt ansvar som medmänniska.

Men för att förändra världen måste man 
ha kunskap om de existerande systemen 
bakom makten, resonerade Sandra som 
2004 började läsa en pol.mag. vid LiU, med 
miljöpolitik och konflikter kring naturresur
ser som egen inriktning.

Vid sidan av pluggandet dök hon rakt in 
i studentlivet.

– Jag såg hur roligt de hade som engage
rade sig i sektionen, säger hon.

Själv slutade hon som chef för FBI, sek
tionens kombinerade festeri och fadderi. Det 
tog lite tid från studierna, medger hon, men 
det var det värt:

– Innan var jag inte precis någon ledar
typ. Men jag fick lära mig och det är den 
merit som intresserat mina arbetsgivare 
mest när jag sökt jobb …

bakom konsten att organIsera fram 
några ton sand till sandslottsevenemanget 
Suntrip i Colloseum mitt i marsvintern (och 
dessutom se till att de kommer bort igen), 
att fixa nollep och styra med alla möjliga 

fester döljer sig en nyttig träning av färdig
heter.

– Till exempel långsiktig planering, 
ledarskap, förståelse för grupprocesser, orga
nisation, genomförande under stress, press 
och framför allt samarbete, säger Sandra.

Därtill kommer man andra nära och lär 
sig känna tillit.

– Att våga släppa kontrollen och ge andra 
ansvar var det som utvecklade mig mest 
som person. Vi åtta i FBI blev som syskon 
som skrattade och grät ihop, i perioder levde 
vi med varandra dygnet runt och lärde oss 
acceptera varandras bra och dåliga sidor, 
berättar Sandra som chefade läsåret 2005
2006.

Och en söndagsmorgon i mars efter ett 
lyckat Suntrip med gäster i shorts och flip
floptofflor glöms inte i första taget.

– Ingen sömn på över ett dygn, allt hade 
(nästan)gått planenligt, inga brandlarm gått, 
dagskassan var i behåll, alla hade överlevt 
och det hade varit väldigt mycket skratt. Det 
var en fantastisk känsla att låsa Kårallen 

Viljan att bidra till en rättvis värld har funnits länge hos Sandra Severinsson. Inom Röda Korset har hon varit både flyktingkonsulent och föreningsutvecklare.
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Sandra Severinsson trivs med arbetet tillsammans med frivilliga i Röda Kor-
sets lokalkretsar. Och hon kommer gärna tillbaka efter året i Indien.

På krokiga vägar har Stefan Wikman tagit sig från nordligaste Sverige via LiU till Barcelona i Spanien.

Fusionsreaktorn ska byggas upp i södra Frankrike.

och vandra hemåt i det klara förmiddags
ljuset.

festandet byttes mot jobb under 2008, 
parallellt med studierna. Uppdrag som 
frivillig ledde till sommarjobb och timvik 
som flyktingkonsulent på Röda Korset i 
Linköping och Jönköping vilket sedan gav 
jobb som föreningsutvecklare med bas i 
Nyköping det första året.

– Det handlar mycket om att utbilda 
och organisera ideellt arbete i en demo
kratisk process, att få frivilliga i lokala 
kretsar att genomföra det medlemmarna 
har beslutat om på vår Rikstämma.

Och att få dem vilja göra det.
En del i den yogatradition och den 

meditationsteknik som fångat Sandra 
handlar just om hängivenhet och om att 
arbeta osjälviskt för andra människor. 
Den moraliska livshållningen är kärnan.

Det betyder också att man ska hålla ef
ter sina begär, något som förstås rimmar 

väl med arbetet för en rättvis värld.
– Känner du begär efter något är du 

helt inriktad på att skaffa det. Till exem
pel en häftig bil. Och när du väl har den, 
blir du ängslig för att förlora den. Eller vill 
ha något annat – livet blir ett fastklamran
de vid begär och en flykt undan motvilja.

en Lång tId I ashram, där man lever en
kelt med blicken vänd inåt, ger perspektiv 
på vad människor verkligen behöver. Eller 
inte behöver. För Sandras egen del har det 
också gett henne ett nytt perspektiv på 
yrkeskarriären.

– Som de flesta har jag tyckt det varit 
viktigt att göra karriär, helst internatio
nell, få ett spännande jobb och stiga upp
åt. Men för mig är det inte viktigt längre.

Det meningsfulla arbetet som ger ett 
meningsfullt liv kan vara var just det som 
pågår i en lokal rödakorskrets någonstans 
i Sverige. 

»Som de flesta andra har jag tyckt det varit 
viktigt att göra karriär, helst internationell, 
få ett spännande jobb och stiga uppåt. Men 
för mig är det inte viktigt längre.«

LiU-alumn förser framtidens fusionsreaktor med material
Drömmen om fusionsenergi ska bli verklig-
het vid en gigantisk, global testanläggning i 
Provence. På projektets huvudkontor i Bar-
celona arbetar LiU-alumnen Stefan Wikman, 
som ansvarar för att reaktorn byggs med 
rätt material.

Fusion bygger på att atomer slås ihop, istäl
let för att klyvas som i dagens kärnkraftverk. 
Genom att kontrollera fusionen hoppas man 
kunna utvinna stora mängder klimatvänlig 
och billig energi.

– Att det satsas inom fusion verkar vara 
helt okänt för allmänheten i Sverige. Det 
tangerar ju kärnkraft, även om det inte är 
samma sak, och därför är det lite tabu, säger 
Stefan som beskriver sitt jobb som »otroligt 
roligt och intressant«.

Han är född och uppvuxen i Gällivare. 
Efter avslutad civilingenjörsutbildning i 
maskinteknik vid LiU arbetade han på 
Institutet för Metallforskning. Sedan blev 
det en licentiatexamen vid KTH och anställ
ning vid Studsvik, innan de senare skickade 
honom som expert till Euratom i München. 
När arbetsplatsen flyttade till Barcelona vå
ren 2008 följde han med och sedan ett och 
ett halvt år tillbaka är han anställd direkt av 
EU.

att hUvUdkontoret för satsningen Fusion 
for Energy finns i Spanien, medan reaktorn 
byggs i Frankrike, beror på politiska avväg
ningar. Det gäller att göra alla nöjda.

Fusion for Energy är EU:s bidrag till 
ITER, ett världsomspännande samarbete för 
att lyfta fram fusion som en hållbar fram
tida energikälla. Förutom EU medverkar 
Ryssland, Japan, Kina, Indien, Sydkorea och 
USA. År 2019 ska testreaktorn vara färdig 
att tas i drift.

Stefan Wikmans jobb går ut på att få 
fram det material som krävs för att bygga 
reaktorn. Hittills har han arbetat med att 
koordinera forskning för att utveckla mate
rial som tål de hårda påfrestningarna, till 
exempel strålningsvärmen från det över 
hundra miljoner grader varma plasmat. Nu 

är han framme vid nästa steg, att påbörja 
inköpen.

– Vi talar om tusentals ton material. Upp
dragen är prestigefyllda och konkurrensen 
kraftig. Vi får besök av delegationer från hela 
världen som vill visa upp sig, säger Stefan.

Fusion for Energys kontor ligger ett par 
kilometer norr om centrum i Barcelona. 
Strax intill bor Stefan, hans fru och deras 
två barn. 

det bästa med att bo I barceLona är utan 
tvekan klimatet.

– Vi har en lägenhet med utsikt mot ha
vet och det har blivit väldigt populärt bland 
släkt och vänner att komma på besök. Att 
köpa en vanlig soffa till vardagsrummet gick 
inte – det fick bli en bäddsoffa.

Fritiden kretsar förstås mycket kring bar
nen och familjen åker ofta och badar. Stefan 
berättar att den tvåårige sonen har sitt eget 
sätt att väcka pappa på helgerna.

– Han slänger sina badbyxor i ansiktet 
på mig. Då vet man vad som gäller, säger 
Stefan och skrattar.

marIa karLberg
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