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ÄnnU en vInter har SJ mött hård kritik från 
frustrerade tågresenärer. Mitt i snålblåsten 
har en LiU-alumn stått. Elisabeth Lindgren är 
kommunikationsdirektör på SJ och intervjuas i 
detta nummer. 

Hon försöker på intet sätt sopa problemen 
under mattan. Allt är visserligen inte SJ:s fel, 
påminner hon om, men man måste ta sin del 
av ansvaret. Elisabeth Lindgren sporras av ut-
maningen att vända folks ilska och att återigen 
få oss att gilla tågtrafiken.

För lite är det som en vänskap som fått sig 
en törn. Uttrycket att »allt inte går som tåget« 
signalerar ju att tåget egentligen är något vi 
räknar med att kunna lita på.

Men, som Elisabeth Lindgren, säger: »Kri-
tiken mot SJ har många gånger varit befogad 
och det går förstås aldrig att kommunicera 
bort en dålig produkt. Det kommer att ta tid att 
bygga upp förtroendet igen«.

Det behöver inte vara krisläge för att man ska 
fundera över hur saker ska kunna bli bättre. I 
själva verket tillhör det vardagen för de flesta av 
oss. För många av LiU-lärarna handlar det om 
hur pedagogiken kan utvecklas och studenter-
nas lärande stärkas. Vi ger några exempel på 
vad som görs.

 Vi har också träffat universitetets meste 
poängplockare. Hela 980 poäng har det blivit 

genom åren, med examen både som civil-
ingen jör och läkare och därtill omfattande stu-
dier i ekonomi och språk. Lars Andersson heter 
den flitige studenten. Idag är han läkare på en 
vårdcentral i Östra Husby utanför Norrköping.    

I tidningen berättar vi även om sju tidi-
gare LiU-studenter som hamnat på Veckans 
Affärers lista över supertalanger. De har på 
olika sätt visat framfötterna inom forskning, 
näringsliv eller politik. Vilka det är? Du hittar 
dem på sidan 27. 

vI UppmÄrksammar också insamlingskampan-
jen Expanding Excellence, som under några år 
gett 261 miljoner kronor till LiU. Genom bidra-
gen från privatpersoner, företag och andra har 
flera forskningsområden kunnat expandera. 

Ett av dem är industriell ekologi. Det hand-
lar om att applicera kretsloppstänkandet på 
industrin. Avfall i en process kan bli en värde-
full råvara i en annan.  LiU är 
engagerat i flera projekt både i 
regionen och internationellt.

Se där, det var några smak-
prov på vad vi bjuder på i årets 
första nummer av LiU magasin.  

Trevlig läsning!   

I Det hÄr magasInet kan du läsa 
om Expanding Excellence, den 
fundraisingkampanj som nu går 
i mål, och  som inbringat 261 
miljoner kronor till stöd för LiU:s 
forskning. Dessa pengar kommer 
i huvudsak från verksamheter och 

individer som inte primärt har uppdraget att finan-
siera forskning. Utan det systematiska arbete som 
våra fundraisers bedrivit hade dessa medel med all 
sannolikhet gått forskningen förbi.

Vi ska också alla, som  LiU-medarbetare, känna 
oss glada och stolta över detta resultat. Det tydliggör 
den stora tilltro för vår verksamhet som finns i det 
omgivande samhället. Det visar också på de för-
väntningar som finns på vad LiU kan åstadkomma. 
På oss vilar nu ansvaret att använda dessa medel på 
bästa möjliga sätt.

vårt UnIversItet har en lång tradition att låta forsk-
ningen vägledas av de dubbla kriterierna akademisk 
excellens och samhällelig relevans. 

Det ska inte missförstås som att det bara ska fin-
nas ett kortsiktigt nytto- och tillämpningsperspektiv 
på vår forskning. Så är det inte. Men oberoende av 
fokus för vår forskning vill vi att den ska vara relevant 
även för det omgivande samhället.

Själv är jag helt övertygad om att de forsknings-
områden som via kampanjen fått en viktig förstärk-
ning kommer att kunna göra just detta – leverera 
forskning som gör skillnad.

Karin Fälth-Magnusson, tf rektor 
• karin.falth-magnusson@liu.se Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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klar med civilingenjörsexamen och erbjuden 
jobb med nästa labb.

Öronkliniken ville bygga ett för ögonstu-
dier på människor.

– Och där fanns docent Lars Ödkvist, 
vilken karisma! Datasystemet var rätt unikt, 
andra sjukhus visade intresse för att bygga 
samma slags labb och stämningen var när-
mast euforisk.

Lars anDersson börjaDe som doktorand 
på Öron, men så hakade finansieringen upp 
sig. Han fortsatte istället att utveckla och in-
stallera datasystem för medicinsk teknik på 
företaget Somedic.

Och så läste han vidare.
– Jag insåg att det kunde vara bra att till 

exempel kunna lite företagsekonomi och 
juridik, säger han.

Efter några fristående kurser började 
han på internationella ekonomprogrammet. 
Fransk inriktning. Ett tufft steg för den som 
aldrig läst franska?

– Det var det som var grejen, säger Lars 

Andersson och börjar skratta.
Han åkte till och med till Frankrike och 

Poitiers som utbytesstudent. Någon gång i 
framtiden räknar han med att ta examen.

– Det är inte så mycket som fattas. 
Under ekonomstudierna började han 

också med aktiehandel.
– Ett tag gick det riktigt bra. Nu har jag 

inte den tid som krävs för att lyckas på allvar. 
Men jag håller fortfarande på, säger han.

Och 1996 registrerade han sig på ännu 
ett program, Industriell ekonomi. Han hade 
redan klarat många av kurserna och fått ett 
godkänt examensarbete. Nästan färdig – 
men den examen har dock lägre prioritet:

– Jag är ju redan civilingenjör, så det inte 
riktigt samma utmaning.

en tID stUDeraDe Lars Andersson alltså på 
tre program samtidigt. 1997 började han 
nämligen också på läkarlinjen.

– Det var ett yrke jag sett en del av. Jag gil-
lar valfriheten, man kan arbeta på olika platser 
och på olika nivåer. Vara doktor eller forska. 

Dessutom hade jag börjat få besvär med rygg 
och nacke och insåg att jag inte skulle hålla för 
en heltid framför dataskärmen.

Alltsedan sin första examen hade han 
varvat och/eller kombinerat studier och jobb 
(bland annat som it-konsult på Sekonden i 
Mjärdevi) men efter tre år på läkarlinjen blev 
det stopp hos CSN. Inget mer studielån.

– Så jag jobbade halvtid som konsult och 
pluggade heltid. Det blev lite mycket, erkän-
ner han.

Ändå fixade han några extrapoäng här 
och där. Fristående kurser i till exempel bio-
etik och naturläkemedel. Farmakologi.

Och språken, de var ju fortsatt ett slags 
avkoppling. En kurs om ryska språket, kul-
turen och statsskicket, till exempel. Engelska 
med kulturstudier, amerikanska och brit-
tiska seminarier.

– Jag tycker om att göra resor. Mest i Eu-
ropa. Och då vill jag kunna kommunicera 
med människor, säger han.

Litteraturvetenskapen, då? Han ler:
– Jag började när jag träffade min nuva-

rande sambo som är blivande psykiatriker. 
Hon hade läst litteraturvetenskap och jag 
ville ha något att komma med.

Det knackar försynt på dörren, ett huvud 
sticker in en fråga om kassler med gräddsås, 
ska de hämta åt honom?

– Det har öppnat en ny restaurang vid 
kyrkan, förklarar Lars Andersson, betänker 
sig ett ögonblick innan han svarar. Det får 
duga med lunchlådan hemifrån.

– Tidigare fanns bara pizzerian tvärs över 
gatan, säger han och nickar ditåt.

En doktor i Östra Husby som har poäng-
rekordet i studier på Linköpings universitet, 
det är onekligen otippat.

Vad har all din utbildning gett dig i rollen 
som läkare? 

– Mer än man kan tro. Hit kommer lant-
brukare, egna företagare och entreprenörer. 
Jag känner till deras verklighet och det är en 
stor fördel. Liksom att kunna prata med pa-
tienterna på deras eget modersmål, det har 
jag kunnat göra till och från.

Vad tänker du ge dig i kast med härnäst?
– Vi åker till Thailand på semester om 

någon vecka. Så jag har varit inne på nätet 
och kollat upp språket, det är ju alltid kul att 
kunna något när man är där.

Han lyser upp.
Ännu ett alfabet!  

text gUnILLa pravItz
foto vIbeke mathIesen

UtbILDnIng 
 
  studenter som sticker ut

Hela	980	högskolepoäng	har	Lars	Andersson	plockat	ihop	genom	
åren.	Förutom	examina	som	läkare	och	civilingenjör	i	datateknik	
har	han	bland	annat	pluggat	ekonomi	och	flera	språk.

Utmaning att lära mer. Lars Andersson är universitetets meste poängplockare. Just nu 
arbetar han som ST-läkare på en vårdcentral i Östra Husby utanför Norrköping.

När något fångar Lars Anderssons intresse 
blir han ohjälpligt engagerad.

Och när det gäller studier, har han dess-
utom ovanligt svårt att motstå en utmaning. 
En kurs som kräver lite extra, ett program 
som inte kan klaras av i en handvändning, 
ännu ett språk – gärna med ett helt annor-
lunda alfabet …

Ingen annan student på Linköpings uni-
versitet har skrapat ihop lika många avklara-
de högskolepoäng som han. 980, summerar 
registerutskriften från Ladok. Examen som 
civilingenjör och läkare.

Förmodligen kommer poänghögen att 
växa. Skulle han bli föräldraledig i fram-
tiden tänker han sig hinna avsluta några 
påbörjade programstudier. Och någon gång 
blir det väl också en doktorsavhandling.

jUst nU jobbar Lars Andersson som ST-
läkare på vårdcentralen i Östra Husby ut-
anför Norrköping. Han har hunnit tre år på 
väg att bli dubbelspecialist som akutläkare 
och allmänläkare, den förra en specialitet 
som för övrigt är ganska ny.

– Jag gillar när det händer mycket, när 
det finns en press på att man måste fatta rätt 
beslut snabbt, säger han.

Men det innebär inte nödvändigtvis jobb 
på de största akutsjukhusen.

– Det kan vara en större utmaning att 
jobba där akutfallen är desamma men resur-
serna mindre.

En vända i Östra Husby är också helt 
okej. Hit kommer folk inte i onödan, säger 
han och berättar att han känner igen sig. 
Han är småbrukarson från Hälsingland, där 
söker man doktorn först om skadan efter 
motorsågen är så pass att man kan kasta in 
hatten – om ni 
nu minns Hasse 
& Tages bejub-
lade sketch.

Lars Anders-
son ger ett rätt 
milt intryck, 
men även han 
kan berätta om 
avåkningen 
utanför Nora 
som renderade 
honom en kotfraktur och en natt på lasaret-
tet i Lindesberg.

– Dagen därpå tog jag bussen hem.

han Är Den förste i sin släkt med akade-
misk examen. Bara tanken på år av studier 
hade fått många runt honom att reagera, 
skulle han inte ha ett riktigt jobb?

Blev det ifrågasättandet en utmaning i 
sig?

– Kanske. På samma sätt som att rektorn 
på gymnasiet i Hudiksvall inte trodde vi 
skulle klara av att läsa franska som extra 
språk när vi ville, säger Lars Andersson.

Det har han tagit igen med råge. På me-

ritlistan står tyska, engelska, franska, spans-
ka, ryska och kinesiska.

– Kinesiskan blev det väl inte så mycket 
av, säger han.

Språken har dock varit ett sidospår i stu-
dierna.

I slutet av 80-talet begav sig Lars Anders-
son till Linköping för att läsa till civilingenjör, 
D-linjen. Han hade läst i någon broschyr att 
LiTH hade den främsta utbildningen i landet.

– Dessutom hade jag en morbror i Linkö-
ping, det kändes lite tryggt.

Om kunskapsutbudet på ett universitet 
visste han inte mycket, han följde den sche-
malagda undervisningen som alla andra 
tills dagen då han upptäckte katalogen över 
alla LiTH:s kurser.

– Jag hade inte en aning om att det fanns 
så mycket jag skulle vilja läsa. Och på den 
tiden, säger han, räckte det med att man 
bara infann sig vid ett upprop och frågade 
om man kunde börja. 

– Jag halkade in på medicinsk teknik, 
berättar Lars Andersson.

Av en händelse såg han ett anslag om 
utveckling av ett helt nytt dataprogram för 
ett djurlabb.

– Det rörde registrering och analys av 
ögonrörelserna hos råttor för forskning om 
balanssystemet.

Det blev hans examensarbete. Han bygg-
de hårdvara, kopplade kablar och utformade 
analysmetoder och programmerade, blev 

meste poäng-
plockaren
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Vad är den största utmaningen med univer-
sitetsstudier vid 81?

Lilian Schander verkar ett ögonblick inte 
förstå frågan.

– Det är att få tråden på nålen, säger hon 
sedan och skrattar.

Traven med kurslitteratur har hon inga 
större problem med.

Om tio dagar ska slutuppgiften i kursen 
Textil formgivning 1 vara inlämnad. Inred-
ningsskisser till två rum och kök och med 
textilier av egen design. Mönsterprover. Do-
kumenterad arbetsprocess.

Hon håller just på att quilta en provbit 
tyg till den tänkta kökssoffan, inspirerad av 
Kronblom.

– Seriefiguren, ni vet. Finns det något 
härligare än att få slänga sig i en stor soffa 
när man kommer hem, säger Lilian Schan-
der medan hon visar skisser och mönster-
idéer. Tekniker och material varierar. Hon 
har bland annat utgått från en nyponros 
hon stiliserat och använt som formelement i 
olika typer av mönsterrapporter. 

– Vi fick välja från en bukett som stod 
på bordet vid kursstarten. En snittad rosen-

knopp har ju spännande vindlingar, tänkte 
jag. Men det blev mest rörigt, jag fick tänka 
om och utgå från hela blomknoppen.

Man lär sig, konstaterar hon.

förDomsfÄLLor mÄrks sÄLLan förrän de 
slagit igen.

– Jag tror inte åldern i sig spelar någon stör-
re roll för lärandet. Det är inga konstigheter 
med att studera när man är äldre. Det hänger 
nog mer på person. På nyfikenheten, lusten 
och intresset för att läsa, säger Lilian Schander.

Och på förmågan att sätta saker i verket, 
får man nog tillägga. Liksom på tillfället att 
göra det. 

För Lilian Schander kom det 2007. Det 
var då hon skickade in sina papper (real-
examen 1947, en kort handelsutbildning 
efter det) och befanns behörig för kursen 
»Skapande arbete i ull«. Hon och hennes 
man hade några år tidigare flyttat från Vär-
namo till Ljungstorp vid Slaka och, äntligen, 
skaffat en flock gutefår.

Samt höns.
– I alla år ville jag ha djur. Nu blev det av, 

säger hon.

77 år fyLLDa tog hon sitt livs första högskole-
poäng, 7,5 hp.

Men textilen i sig har följt henne genom 
hela yrkeslivet, undantaget starten som 
stansoperatris på Eisers kontor i Borås, där 
hon är uppvuxen.

– När jag måste lämna barnen ensamma 
hemma i mässling för att gå till kontoret och 
ordna löneutbetalningarna fick jag nog. Det 
kändes fel. Jag köpte stuvar och öppnade tyg-

text gUnILLa pravItz
foto vIbeke mathIesen

»Inga konstigheter att studera«

UtbILDnIng 
 
  studenter som sticker ut

Lilian	Schander	är	universitets	äldsta	student,	81	år	fyllda.	
Men	åldern	spelar	ingen	större	roll	tycker	hon,	så	länge	
nyfikenheten	och	lusten	att	lära	finns	kvar.	

77 år fyllda tog Lilian Schander sina första högskolepoäng, i textil formgivning. Men texti-
len har följt henne genom större delen av hennes yrkesliv. I många år drev hon en tygaffär.

LiU-studenten Lilian Schander.

affär i en källare. Då kunde jag hålla stängt 
när jag ville.

Tygaffären flyttade hon med sig, till 
Gränna, Ödeshög och slutligen Boxholm där 
Schanders tygaffär låg i centrumhuset i inte 
mindre än trettio år.

Hon lärde sig sy gardiner på en kurs för 
NK:s mästare, vävde på komvux i Boxholm, 
sydde waldorfdockor och höll studiecirklar, 
lockade kunderna med gratis tillskärning 
när det var lågsäsong i januari.

tILL sLUt bLev Det bara affÄr och arbete. Då 
gick flytten till Värnamo, där Lilian Schan-
der ärvt ett hus och hennes man fått arbete 
på mejeriet. 

– Jag började på kontoret, blev studie-
organisatör och fackligt engagerad i Livs-
medelsarbetareförbundet. Jag fick åka till 
Stockholm och gå alla kurser som fanns.

Men Värnamo visade sig ligga långt från 
barn och barnbarn som fanns kvar i Öster-
götland. Det blev flytt igen, denna gång till 
Linköping, till en mindre gård med gott om 
plats för både ungar på besök – och får.

Key-huset och textilutbildningen låg un-

gefär en kvart bort.
– Jag hade verkligen längtat efter att få 

lära mig ull och ulltekniker när jag började 
den första kursen 2007. Det var fantastiskt 
roligt. Jag håller fortfarande kontakt med 
studiekamraterna, säger hon.

nU har hon hUnnIt fyLLa 81 och håller på 
att avsluta sin andra fristående kurs och yt-
terligare 7,5 hp registrerade.

– Jag är inte helt nöjd med mina skisser. 
Jag får sätta fart om jag ska bli klar i tid, sä-
ger hon.

Fördomsfällan smäller till igen: det kan-
ske inte är så viktigt att ta poängen?

– Viktigt, upprepar Lilian Schander en-
gagerat.

– Tar man en kurs är väl självklart att 
man vill bli godkänd.  

fotnot: Tre av Lilian Schanders barn är 
LiU-alumner, samtliga har läst Y-linjen på 
LiTH: Martin Hedlund (grundare av Context 
Vision i Linköping), Ingela Eriksson samt 
Susanne Schander.

Registrerad
73	terminer
Rekordet i antal registrerade terminer 
tycks Jan-Olof Sköld inneha. 73 stycken, 
närmare bestämt. Nästan oavbrutet 
sedan studiestarten 1972 till vårterminen 
2009.

– Aj då. Så länge, säger han och skrattar.
Under alla år har Jan-Olof Sköld 

funderat på att söka doktorandstudier 
och det gör han vid 70 års ålder faktiskt 
fortfarande.

– Det var professor Ingemar Inge-
marsson som först väckte mitt intresse 
för att forska och jag har hela tiden fort-
satt på egen hand, säger han.

1972 började Jan-Olof Sköld som då 
var gymnasieingenjör att läsa teknisk 
fysik och elektroteknik. Han gjorde sitt 
exjobb i bildkodning på Saab 1982-83, 
däremellan hade han också hunnit med 
att läsa ett betyg i pedagogik på LiU och 
dessutom gjort ett års uppehåll för att gå 
på lärarhögskolan i Stockholm.

Men lärarutbildningen har han mest 
haft på lut.

Jobb fick han på dåvarande Telever-
kets radiolaboratorium i Stockholm.

– Det blev 1989 Telia Research. Jag 
började med att konstruera analoga för-
stärkarkomponenter till tv och jobbade 
med ljud- och bildkodning.

Jan-Olof Sköld hann bli en del av en 
hisnande teknikutveckling innan han 
1998 valde avtalspension för att själv 
jobba vidare med sitt stora intresse.

– Det handlar om signalens represen-
tation i frekvensplanet och hur man kan 
karaktärisera en informationssignal i ma-
tematikens form, säger han på telefon från 
farfarsgården han tagit över utanför Gag-
nef. Han har lite skog också, det tar sin tid.

– Men tankarna på en avhandling 
har jag inte släppt. Det är helt enkelt kul 
att forska. Dessutom har jag har några 
patentidéer som ligger i botten, det gör 
sitt till.  
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Studenter på byggprogrammet ska få 
lära sig hur byggen kan bli mer effektiva 
genom en ny kurs i bygglogistik.  

Kursen startade i mitten av januari. 
Martin Rudberg, innehavare av L E 
Lundbergs donationsprofessur i bygg-
logistik, är kursansvarig.

– Kursen är valbar, men av drygt 50 
sistaårsstudenter har 45 valt den. Det 
tyder på ett stort intresse för ämnet, 
säger han.

Universitetsutbildningar i bygg-
logistik är än så länge relativt sällsynta 
i Sverige och det är första gången en 
sådan kurs ges vid LiU. Ämnet bygg-
logistik handlar om hur man kan öka 

produktiviteten i byggbranschen med hjälp 
av bättre planering, styrning och uppfölj-
ning av material- och informationsflöden. 
Man räknar med att byggkostnaderna i 
Sverige ligger ungefär 25 procent högre än 
de borde. Det gör att boendet blir dyrare än i 
andra jämförbara länder.

Under kursen kommer studenterna 
bland annat att få lära sig hur man organi-
serar byggplatsen för att minska slöseri och 
väntetider, hur IT kan användas för att hålla 
koll på gods och människor samt hur viktigt 
det är med god planering och uppföljning 
under byggets gång. Om något går snett, 
till exempel om en fönsterleverans blir sen, 
måste berörda parter få reda på det så att det 
snabbt går att justera planer och arbetsorga-
nisation för att behålla en hög effektivitet på 
bygget.

– Vi kommer också att göra praktiska 
övningar, såväl datorövningar som att spela 

spel för att se hur en försörjningskedja fung-
erar, vad som kan gå fel när man har dålig 
information och hur det kan bli bättre, säger 
Martin Rudberg.

Gästföreläsare från bygg- och it-företag 

bidrar med sina perspektiv. Nästa år hoppas 
Martin Rudberg att kursen kan bli valbar 
även för logistikstudenter som är intresse-
rade av byggbranschen.

Studenter lär  sig bygga effektivt
Martin Rudberg 
är professor i 
bygglogistik.

Byggarbetsplats i Linköping. Det krävs både organisation och flexibilitet för att minska slöseri och väntetider.

Det blir fler och fler studenter på Linköpings universitet. Nu är det 27 500 personer.

Veronika Malmgren 
skriver om ett år i USA.

Linköpings universitet har som enda läro-
säte fått klartecken till samtliga ansökningar 
om examensrätt för de nya lärarutbildningar 
som börjar till hösten.

Det betyder att man kommer att kunna läsa 
till grundlärare, ämneslärare för grundskola 
och gymnasium, förskollärare, fritidspeda-
gog och yrkeslärare på LiU. 

Annars var det en oväntat hård bedöm-
ning som gjordes av Högskoleverket, inte 
minst när det gäller utbildning av lärare till 
grundskolans tidigare år. Hela 40 procent av 
ansökningarna fick avslag.

– Vår styrka är att vi har jobbat så brett 
och kunnat samla så många, säger Karin 
Mårdsjö Blume, dekanus på Utbildnings-
vetenskap.

Bäst i klassen

Linköpings universitet växer. Nu är det om-
kring 27500 studenter som läser på univer-
sitetets utbildningsprogram och kurser.

Under fjolåret, 2010, expanderade LiU 
rejält inom såväl utbildning som forskning 
– det framgår av den senaste årsredovisning-
en. På utbildningarna var det fortsatt högt 
söktryck och rekordmånga studenter, en ök-

ning med 1500 från året innan. Men också 
forskningsanslagen ökade och är numera 
1,7 miljarder kronor, varav 54 procent kom-
mer från forskningsråd och andra externa 
finansiärer.

Antalet anställda har också ökat och är 
nu 3800 personer. Bokslutet visar på ett 
överskott på 177 miljoner kronor.

Rekordmånga	studenter	på	LiU

LiU-studenten 
Veronika Malm-
gren gjorde 
nyligen författar-
debut med boken 
Gracie, utgiven på 
Brombergs förlag. 
Boken har fått 
mycket lovord, 
bland annat i 
Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet och Tidningen Vi.

Boken handlar om Klara, en svensk 
gymnasietjej som är utbytesstudent ett 
år i en liten stad i Kansas. Där lär hon 
känna Penolope och tillsammans ger 
de sig ut på turer med hennes ljusbeiga 
cabriolet kallad just Gracie.

Veronika Malmgren har själv varit 
utbytesstudent i USA. Nu pluggar hon 
på Linköpings universitet och blir under 
våren klar med sin utbildning till psyko-
log. Hon har även gått på flera skrivar-
utbildningar.

Hyllad	bokdebut Nu	satsas	stort	på	socialt	arbete Unik	utställning	på	Malmstens
Hur förvarar 28 av världens 
skickligaste träslöjdare sina 
skatter? På LiU-Malmstens 
pågår en unik utställning till 
den 17 april.

Det är den danska Møbel-
snedkerføreningen som står 
för idén – att låta några av 
världens skickligaste möbel-
snickare och trähantverkare 
skapa var sitt föremål i trä som 
förvaring för deras käraste 
ägodel.

Resultatet har blivit en ut-
ställning som redan låtit tala 
om sig och under den gångna 
hösten visades på Kunst-
industrimuseet i Köpenhamn. 
Sedan februari finns den alltså 
att beskåda i LiU-Malmstens 
lokaler på Lidingö. 

– Man kan inte säga annat 
än att den här utställningen är 
helt unik. Den visar samtida 

trähantverk av absolut högsta 
klass. Det är fantastiskt roligt 
att få ha den på Malmstens 
under så lång tid. Dessutom 
har fem av utställarna sin bak-
grund på Malmstens, säger Ulf 
Brunne, studierektor på LiU-
Malmstens.

Två av dem, Leif Burman 
och Martin Altwegg, är 
dess utom lärare på LiU-
Malmstens. I övrigt är det tio 
danska snickare tillsammans 
med tio snickare från Austra-
lien, Japan och Frankrike som 
nu visar upp sina alster. 

En samlad utbildningsmiljö och 
en helt ny forskarmiljö. Tre nya 
professorer och en fördubbling 
av antalet lektorer. Plus ett helt 
gäng doktorander. En storsats-
ning görs nu vid Linköpings 
universitet på forskningsområ-
det socialt arbete.

– Det här är fakultetens 
största satsning sedan uppbygg-
naden av temaforskningen, kon-
staterar Bo Hellgren, dekanus 
på Filosofiska fakulteten.

Det var Högskoleverkets kri-
tik som blev katalysatorn, fort-
sätter han. Efter en granskning 
av landets socionomutbildningar 
2009 fick sju av 14 granskade 
lärosäten så svidande kritik att 
deras examensrätt för sociono-
mer ifrågasattes. Ett av dem var 
Linköpings universitet.

– Problemet var inte främst 
innehållet i utbildningen utan 

strukturen, säger Kerstin Jo-
hansson, forskarutbildnings-
ansvarig i socialt arbete. Det 
fanns ingen sammanhållen 
miljö kring utbildnings-
programmet, vi saknade en per-
sonalmässig och organisatorisk 
hemvist. 

Nu har man fått det – och 
mer därtill.

– Det fanns bara en väg att 
gå, säger Bo Hellgren, och det 
var att satsa ordentligt.

Den nya utbildningsplanen 
ger en generalistutbildning 
med möjlighet att fördjupa sina 
kunskaper inom ett valbart 
område den sista terminen. Nu 
ska också en masterutbildning i 
socialt arbete byggas upp.

En annan nyhet är en plane-
rad satsning på fort- och vidare-
utbildning för yrkesverksamma, 
i form av fristående kurser.
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rektorsskiftet
Mille Millnert till Vetenskapsrådet. Karin Fälth-Magnusson in som tf rektor.

LInköpIngs UnIversItet
 
  ledning

»Idag finns en liten 
grupp som tillhör elit
serien. Det är där LiU är 
och ska fortsätta att 
vara.«
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Mille Millnert har ett förflutet som basketcoach. Nu leder han Vetenskapsrådet.

Karin Fälth-Magnusson leder LiU i väntan på att en ny rektor tillsätts. 

– Det känns lite vemodigt. Det har varit en 
fantastisk tid, säger Mille Millnert när han 
blickar tillbaka på åren på LiU.

Som 21-åring flyttade han från Norrkö-
ping till Linköping för att börja läsa på Y-
linjen (teknisk fysik och elektroteknik). 

– Jag minns fortfarande att studentkorri-
doren låg på Rydsvägen 246C. Jag trivdes bra 
med studierna och studentlivet var jättekul.

Då hade han siktet inställt mot jobb i in-
dustrin. Men när examen närmade sig och 
Lennart Ljung, nybliven professor i regler-
teknik, frågade om han ville börja doktorera 
så blev han kvar.

Efter doktorsexamen blev han erbjuden 
en forskarassistenttjänst vid Uppsala univer-
sitet. Men LiU kontrade med ett lektorat. Så 
Mille Millnert blev kvar.

Sedan delades hans tid under många år 
mellan undervisning och forskning. Efter 
hand tog han även på sig olika ledningsupp-
drag, där det ena ledde till det andra. Han 
blev studierektor i reglerteknik, tog över 
ordförandeskapet i utbildningsnämnden för 
Y-linjen, var under sju år dekan för tekniska 
högskolan innan han hösten 2003 blev rek-
tor för Linköpings universitet.

sjU och ett haLvt år senare – hur summe-
rar han sin rektorstid?

– LiU har haft en stark utveckling och 
gått framåt på i stort sett alla områden. Inte 
minst har vi kunnat stärka forskningen, 
vilket i sig är en förutsättning för att fortsatt 
kunna vara framgångsrika inom grund-
utbildningen. Annars kan vi inte dra till oss 

de bästa lärarna och studenterna.
Som gammal basketspelare och -tränare 

använder han gärna bilder från idrottens 
värld. 

– Skillnaderna mellan olika universitet 
och högskolor växer. Idag finns det en liten 
grupp som tillhör elitserien. Det är där LiU 
är och ska fortsätta att vara. 

Utvecklingen har gått mot en allt tuffare 

konkurrens. Forskningsmedel fördelas allt-
mer till redan starka forskningsmiljöer och 
resurser omfördelas mellan olika lärosäten. 
Kvalitetsaspekter ska framgent påverka re-
sursfördelningen till grundutbildningen. 

– Och vi har bara sett början, säger Mille 
Millnert. Den oväntat tuffa bedömningen 
när det gäller examinationsrätter för de nya 
lärarutbildningarna är ytterligare ett exem-
pel. Här visade vi hur viktigt det är att vara 
väl förberedda.

Bland det han gläds över från sin tid som 
rektor hör kontakterna med omvärlden.

 – Vi har börjat bygga upp ett starkt 
innovationssystem runt LiU. Vi har Sve-
riges största företagsinkubator. Och vår 

fundraising-kampanj har inte bara gett 
stora resurser utan också stärkt banden och 
etablerat nya samarbeten med olika aktörer i 
vår omgivning, säger Mille Millnert.

nU vÄntar nya UtmanIngar i rollen som 
generaldirektör för Vetenskapsrådet. Där 
är han ytterst ansvarig för fördelningen av 
4,5 miljarder kronor till det svenska forskar-

samhället.
– Men det 

är ju inte jag 
personligen som 
avgör hur peng-
arna ska fördelas. 
Mitt uppdrag är 
främst att se till 
att processen är 
bra och håller hög 
kvalitet.

Han är lite bekymrad över att många 
forskningsfinansiärer springer i flock.

– För ett par år sedan skulle alla satsa på 
starka miljöer och excellenscentra. Nu pra-
tas det om vikten av att stötta yngre forskare. 
Men vi får inte glömma dem mitt emellan 
– de som inte längre är unga men ännu inte 
hunnit bli världsledande!

Han hoppas också finna utrymme för 
mer pengar till högriskprojekt som kan leda 
till stora genombrott.

– Att bli generaldirektör för Veten-
skapsrådet var inget jag hade planerat för. 
Men när frågan kom, så bestämde jag mig 
snabbt. Nu har jag en möjlighet att påverka 
svensk forskning under ett antal år framåt. 

Karin Fälth-Magnusson ger klart besked. 
Hon blir inte kvar som rektor mer än under 
en övergångstid.

–  Jag kommer inte söka rektorstjänsten. 
Jag är för gammal, fyller 62 i år, och man 
vill ha en rektor som stannar i sex år. Så jag 
får vara länken mellan MM och NN, säger 
hon och ler.

Det väckte stor förvåning när hon för 
ett och ett halvt år sedan handplockades 
till uppdraget som prorektor. Hon var vis-
serligen professor i pediatrik, men hade 
framför en karriär inom sjukvården bakom 
sig, som barnläkare med gradvis allt tyngre 
chefsuppdrag.

Mest förvånad blev hon själv.
– När Mille bad att få prata med mig så 

undrade jag faktiskt: vad har jag nu gjort? 
Jag blev helt paff när han frågade om jag 
kunde tänka mig att bli prorektor.

Efter viss betänketid sa hon ja.
– Jag tänkte: wow, vad spännande, samti-

digt som jag förstås var både hedrad och lite 
knäsvag. Ungefär så känns det nu igen!

hon vet ÄnDå ganska vÄL vad hon har gett 
sig in på. Efter tre månaders »inskolning« på 
halvtid, parallellt med förra prorektorn Inger 
Rosdahl, så har Karin Fälth-Magnusson arbe-
tat heltid som prorektor i ett drygt år. 

Det har varit ett intensivt år. Som prorek-
tor har hon varit med i universitetsstyrelsen, 
på expeditionsmötena och i ledningsrådet. 
Hon har varit ordförande i biblioteksstyrel-
sen, disciplinnämnden, arbetsgruppen för 
studieavgifter för utomeuropeiska studenter 

och styrgruppen 
för arbetet med 
sociala medier. 
Hon har varit runt 
på samtliga institu-
tioner och haft en 
dialog om veten-
skaplig publicering 
och citering. Hon 
har dragit ett tungt 
lass när det gäller LiU Foass-satsningen, ar-
betet med kvalitetsfrågor i undervisningen, 
strategigruppen för lika villkor, kontakterna 
med studentkårerna och den nya Emeri-
tusakademin ... Med mera, med mera. 

– Jag har också fått gå en bra chefskurs 
för akademiska ledare. Den har hjälpt mig 
att förstå en del som jag tidigare inte kände 
till om den här världen, säger Karin Fälth-
Magnusson.

 Hon ger ett tryggt intryck, verkar känna 
sina styrkor och svagheter och har också 
stort förtroende för medarbetare omkring 
henne.

– Här finns så mycket duktigt folk att 
fråga om man behöver!

som prorektor, och numera tf rektor, har 
hon fått ett helikopterperspektiv på LiU:s 
verksamhet och gläds över hur mycket bra 
som görs på olika håll.

– Jag lär mig hela tiden nya saker. Sedan 
skulle jag förstås aldrig ta ett sådant här 
uppdrag om jag inte tyckte att det var roligt 
att ha ansvar och att få vara med och styra 
utvecklingen, säger Karin Fälth-Magnusson.

Med sin bakgrund i landstingsvärlden, 
med en mer hierarkisk struktur, kan hon 
ibland slås av en del trögheter och otydlighe-
ter i det akademiska systemet.

– Ta till exempel processen runt avgifter-
na för internationella studenter. Dels dröjde 
det innan vi fick besked om hur mycket 
stipendier vi får. Dessutom har det internt 
varit svårt att förhålla sig till de nya villkor 
som gäller när marknadskrafter alltmer styr 
vilket utbud av masterutbildningar vi ska ha. 
Det har lett till en hel del frustration. 

Som rektor ska hon bland annat lotsa det 
så kallade Orakel-projektet i mål. Det handlar 
hur tjänstestrukturen och den inre organi-
sationen ska se ut på Linköpings universitet 
framöver. Ett utvecklingsarbete med många 
deltagare har pågått under det senaste året. 

– Planen är att universitetsstyrelsen ska 
fatta beslut om detta i juni.

På samma möte ska också förslag om ny 
rektor beslutas om.Men själv är hon alltså in-
te kandidat till att fortsätta på rektorsposten.

– Jag har ett förordnande som prorektor 
till slutet av 2012. Det kommer jag att återgå 
till så snart en ny rektor finns på plats.  

Efter	38	händelserika	år	på	Linköpings	univer-
sitet	har	Mille	Millnert	tackat	för	sig.	I	början	
av	februari	lämnade	han	rektorsposten	för	
att	bli	generaldirektör	för	Vetenskapsrådet.	Vi	
träffade	honom	för	en	avskedsintervju.

Karin	Fälth-Magnusson	har	klivit	in	
som	tillförordnad	rektor	under	ett	
halvår.	Därefter	räknar	hon	med	att	
återvända	till	uppdraget	som	pro-
rektor.
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Fredrik TellAnna Bergek

Forskargruppen KITE har sin bas inom företagsekonomi och industriell organisation. Gasturbin från Siemens. De lyckades fånga upp och integrera ny kunskap när andra företag misslyckades.

forsknIng
 
  ekonomi

Det här är KITE

Forskargruppen KITE intresserar sig för hur företag hittar, 
utvecklar och tillgodogör sig den kunskap de behöver för 
sin produktutveckling och produktion. Fokus är på stora 
tekniskt komplicerade system i tillika stora företag, där 
produktionen kan ligga vitt spridd över världen. KITE har 
tre forskningsteman: 1. projektledning, 2. outsourcing och 
3. samarbete och innovation mellan företag.

KITE består av 14 personer, varav 13 vid LiU och en i Gävle. 
Linköpingsforskarna har sin bas på Institutionen för eko-
nomisk och industriell utveckling (IEI), på avdelningarna 
för företagsekonomi och för projekt, innovationer och 
entreprenörskap. Forskningen finansieras av Riksbankens 
Jubileumsfond i ett sexårigt program.

Att förstå vad det är man inte förstår, att hit-
ta den kunskap man behöver och att lyckas 
absorbera den inom sitt eget företag. Om 
detta handlar kunskapsintegrering. Forsk-
ningen inom området studerar hela den 
processen, vad som krävs, vad som fungerar 
och var fallgroparna uppstår.

– Förmågan att ta till sig ny kunskap kan 
vara avgörande för företags konkurrens-
förmåga och överlevnad, säger Anna 
Bergek, lektor och en av forskarna i KITE.

KITE består av en grupp forskare, med 
sin bas i företagsekonomi och industriell 
organisation, som studerar hur företag hittar, 
utvecklar och tillgodogör sig den kunskap 
de behöver för sin produktutveckling och 
produktion. 

Stora företag arbetar ofta med stora tek-
niskt komplicerade system och produktio-
nen vitt spridd över världen.

Anna Bergek har tillsammans med två 
kollegor inom KITE undersökt fyra stora 
tillverkare av gasturbiner, som konkurrerade 
med varandra: ABB, General Electric (GE), 

Siemens och 
Westing-
house.  Två 
av dem, ABB 
och Westing-
house, slogs 
ut från den 
här markna-
den. Anna 
Bergeks hypo-
tes är att det 
åtminstone 
delvis berod-
de på deras bristande förmåga att ta till sig 
ny kunskap i relaterade områden. I det här 
fallet handlade det om materialteknik.

– Nya material kom fram som förbätt-
rade gasturbinerna, berättar hon, material 
som tål högre temperaturer. 

Sådana material används för att tillverka 
flygplansmotorer. För gasturbinföretagen 
handlade det om att fånga upp och integrera 
kunskapen om dem i sin utveckling av gas-
turbiner. GE och Siemens lyckades med det-

ta. För ABB 
och Westing-
house gick 
det inte lika 
bra. Westing-
house hade 
problem med 
stämningar 
rörande sin 
kärnkrafts-
teknik och 
kunde inte 
ägna så 

mycket tid och resurser åt gasturbinerna. 
ABB, däremot, försökte men misslyckades.

– ABB lyckades inte få till stånd fung-
erande allianser inom det här området. Vi 
försöker komma underfund med varför, vad 
det var som gick snett. De pressade fram de 
nya turbinerna för snabbt, men de blev inte 
bra och fick dras tillbaka.

 
anna bergek Är cIvILIngenjör och har 
disputerat på en avhandling om industriell 

framväxt inom förnybar energiteknik. Idag 
forskar hon om mogna företags teknikstra-
tegier. En aspekt här, som också studeras 
inom KITE, är samarbeten mellan företag i 
innovationsprocessen. Stora företag går ofta 
en balansgång mellan samarbete och kon-
kurrens, säger hon. När det gäller forskning 
och utveckling kan de behöva samarbeta, 
både horisontellt, med konkurrerande före-
tag, och vertikalt, med underleverantörer. 
Samtidigt gäller det ju, i konkurrensens 
namn, att inte avslöja allt man kan …

Outsourcing är ett annat av KITE-forskar-
nas teman. Det handlar om att låta under-
leverantörer sköta en eller flera funktioner 
som tidigare legat inom det egna företaget.

Outsourcing har länge varit populärt 
som ett sätt att minska kostnaderna. Men 
frågan är vad som händer med kunskapen 
inom företaget vid outsourcing.

– Om man lägger ut produktionen av den 
egna produkten blir det svårare att få tillgång 
till väsentlig kunskap och återkoppling, från 
produktion till produktutveckling, säger 
Anna Bergek. Ju mer man lägger ut, desto 
mer måste man satsa på att återintegrera den 
kunskapen. Och frågan är då hur lönsamt det 
blir med outsourcing egentligen.

Anna Bergek försöker hitta en metod 
att mäta företagens förmåga att ta till sig ny 
kunskap. Ett sätt är att analysera företagens 

patenthandlingar och publiceringar från 
deras egna forskare. På det sättet kan hon 
spåra hur ny kunskap kommer in i företaget 
och tas om hand där.

ett annat forsknIngstema inom KITE 
handlar om att arbeta i projekt. När en unik 
sammansättning av kunskap och kompe-
tenser krävs i stora komplexa projekt kan 
projektformen vara lämplig att jobba i. Det 
handlar om tidsbegränsade arbetsgrupper 

som upplöses när uppdraget är slutfört. 
Byggbranschen är ett typiskt exempel. Var-

je bygge är unikt och kräver unika lösningar, 
och dessutom en god lokal kännedom, både 
om geografin och lokala lagar och regelverk.

Fredrik Tell, professor i företagsekonomi, 
är nytillträdd föreståndare för KITE. Hans 
egen forskning handlar om hur kunskap 
integreras när företag arbetar i projektform,

Fredrik Tell har tillsammans med KITE-
kollegan Jonas Söderlund undersökt hur två 
projektbaserade företag, ABB och Skanska, 

utvecklats över tiden. Studien omfattar åren 
1945-2000, en period då ABB arbetade med 
stora komplexa projekt för elindustrin: kraft-
generering, elnät, kraftöverföring, dammar, 
kärnkraftverk. Både ABB och byggföretaget 
Skanska arbetar i tillfälliga konstellationer 
för en konkret uppgift. Det ställer speciella 
krav på organisationen.

– Projektformen behövs när funktioner-
na i det du ska leverera är centrala. Om du 
däremot arbetar med standardiserade funk-
tioner blir det mindre intressant att arbeta i 
projekt, säger Fredrik Tell.

Han tar bank- och försäkringsbranschen 
som exempel. Där är produkterna standar-
diserade och hanteras i olika divisioner eller 
försäljningsbolag.

I en kommande bok visar Fredrik Tell 
bl.a. att projektformen är lämplig när mark-
naden är dynamisk, inte stabil, produkten 
kundorienterad, inte standardiserad, en 
enstaka enhet ska produceras, inte mass-
produktion och en tydlig deadline finns. 

För medarbetarna innebär projektfor-
men att ständigt arbeta i nya grupper och att 
kreativitet och konkurrenskraft upprätthålls.

– Projekt är smarta på många sätt som 
kunskapsintegrerande form, konstaterar 
han. Men nackdelar finns. Utmaningen är 
att kunna behålla kunskapen och föra den 
vidare när projektet är avslutat.  

Förmågan	att	ta	till	sig	ny	kunskap	är	ofta	avgörande	för	ett	företags	konkurrenskraft.	Vad	
som	gör	att	man	lyckas	eller	misslyckas	med	detta	intresserar	sig	forskargruppen	KITE	för.

Jakten på kunskap nyckel till överlevnad
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Kite betyder drake 
på engelska.

»Stora företag går ofta en 
balansgång mellan samar
bete och konkurrens.«
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Avfall blir värdefull råvara
kretsloppstänkande sparar resurser i industrin

forsknIng 
 
  expanding excellence
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Inger Stern bygger broar 
mellan olika världar.

Händelö industripark utanför Norrköping är ett tydligt exempel på industriell ekologi.

Stadsbussarna i Linköping drivs på biogas framställt av slaktavfall. Sopor blir till f järrvärme.

Leo Baas

Relevans, relationer och resultat. Det är ord 
som återkommer när Inger Stern berättar 
om arbetet med att få in medel från företag, 
privatpersoner och andra externa källor.

– Pengarna är ett kvitto på relevansen 
i vår forskning. Våra forskare tar fram ny 
kunskap som verkligen efterfrågas, bland 
annat i industrin. Satsningarna ger resultat. 
Samtidigt bygger vi långsiktiga relationer, 
som är värdefulla för båda parter.

Det kallas för fundraising och är ett sätt 
att komplettera det statliga forskningsstödet 
med pengar från privata aktörer för att sätta 
spets på forskningen. Ibland handlar det om 
rena gåvor, i andra fall om överenskommel-
ser kring forskningssamarbeten.

LIU Är ett av de svenska universitet som lig-
ger längst fram i detta arbete.

– Vårt uppdrag är att föra ihop två väldigt 
olika världar. Att hitta lösningar som är till 

glädje för 
båda parter, 
säger Inger 
Stern. 

Hon leder 
en grupp på 
fem personer 
som arbetar 
med fundrai-
sing. I den 
kampanj som 
just avslutats 
har hon till 
sin hjälp haft 
en kampanj-
kommitté 
bestående av 
personer från näringsliv och offentlig verk-
samhet. Dessutom är universitetsledningen 
och ett stort antal forskare engagerade i 
arbetet.

Kampanjen Expanding Excellence har 
pågått sedan 2007. I botten fanns då 60 
miljoner kronor från en tidigare kampanj i 
Norrköping. Målet var att samla in en kvarts 
miljard kronor till slutet av 2010.

– Vi har nått målet med marginal. Idag 
har vi fått in 261 miljoner kronor. Och det 
pågår diskussioner om ytterligare samarbe-
ten, säger Inger Stern.

så Även om kampanjen Är sLUt så fortsätter 
arbetet.

– Vi har lagt en bra grund och har en 
kritisk massa av samarbeten. Nu arbetar vi 
vidare med att stärka relationerna både i re-
gionen och med större koncerner.  

fotnot: Läs mer om vad en del av pengarna 
från Expanding Excellence har gått till på de 
följande sidorna. Mer information om arbe-
tet finns på www.liu.se/fundraising.

privata pengar spetsar forskning
Med	bidrag	från	privatpersoner	och	företag	har	LiU	kunnat	göra	flera	
nya	forskningssatsningar.	En	just	avslutad	insamlingskampanj	har	på	
några	år	gett	261	miljoner	kronor.	Och	arbetet	rullar	vidare.	

Bussar	som	drivs	på	biogas	från	slakteriavfall	och	energiföretag	som	ut-
nyttjar	varandras	restprodukter.	Östergötland	har	blivit	en	föregångare	
när	det	gäller	att	använda	avfall	från	en	process	som	värdefull	råvara	i	en	
annan.	Och	på	LiU	finns	landets	första	professor	i	industriell	ekologi.

Givare	i	kampanjen	Expanding	Excellence
från 20 mkr och Uppåt: CMIV partners; 
Bayer Schering Pharma, Philips Medical, 
Sectra, Siemens Medical Solutions. Stiftel-
sen för Parkinsonforskning och Tekniska 
Verken. 
 meLLan 10 och 20 mkr: Byggmästare 
John Mattsons minnesstiftelse, Karl Erik 
Önnesjös stiftelse, Lars Erik Lundbergs 
stiftelse för forskning och utbildning, 
Norrköpings utvecklingsstiftelse, Oticon 
Fonden, Stiftelsen för njurmedicinsk forsk-
ning och Stiftelsen för psoriasis forskning. 

meLLan 5 och 10 mkr: Peab, Stångåsta-
den och Swedbank/Sparbanksstiftelsen 
Alfa.

meLLan 1 och 5 mkr: Carl Malmstens 
Hantverksstiftelse, Cloetta, donation 
till forskning om Alzheimers sjukdom, 
Fastighets AB L E Lundberg, Henry Ståhl 
Fastigheter, Hyresbostäder i Norrköping, 
Katrineholms kommun, Klövern, Kungs-
leden, LFV, Nobina, Nordiska museet, Stif-
telsen Landshövding Per Eckerbergs fond,  
Lions forskningsfond, Qlean Scandinavia, 
Toyota Material Handling Europe, Yas-
kawa Nordic och Östgöta Brandstodsbolag.

Upp tILL en mILjon kronor: 
 Advokatfirman Glimstedt, Alltransport 
i Öster götland, Baroniet Adelswärd, 
Cojn, ED Bygg, Ellipsen Bygg, Ernst 

& Young, Danske Bank Norrköping, 
Forskar stipendium i Åke Svenssons 
namn, Grant Thornton, Handelsbanken 
Linköping, Handelsbanken Norrköping, 
Henry Björklund, HSB Östra Öster-
götland, Hälso fonden, InspireIT, Lindstén 
CityFastigheter, LiU Fund of U, Logica 
Linköping, Mattssons Fastighetsutveck-
ling, NIRAS Sweden, Norrköpings Tid-
ningars Media, NuLink, Odd Fellow 53 
Wasaborgen, Privata gåvor till förmån för 
barndiabetes forskning,  Regionförbundet 
Östsam, Riksbyggen,Tage Rejmes i Norr-
köping, ÅWL Arkitekter och Åtvidabergs 
Sparbank.
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Industriell ekologi hämtar sitt synsätt från 
naturen. Ett ekologiskt system fungerar som 
ett kretslopp. Allt tas tillvara. Det finns inga 
restprodukter. Avfall i en process blir en vär-
defull råvara i en annan.

I industriell ekologi appliceras det syn-
sättet på industrin. För två år sedan rekryte-
rades Leo Baas till Sverige och Linköpings 
universitet som landets första professor i 
just industriell ekologi. Han hade då varit 
med om att etablera ett ekologiskt tänkande 
inom ett av världens största industriella 
konglomerat, hamnområdet i holländska 
Rotterdam.

– Det domineras av petrokemisk indu-
stri, stora raffinaderier, berättar han. Alla de 
stora multinationella oljebolagen – BP, Shell 
och Exxon – har anläggningar där. 

I början av 1990-talet var Leo Baas knu-
ten till Erasmusuniversitetet i Rotterdam 
som industrisociolog. Från företagen i 
Rotterdams hamn kom en förfrågan: hjälp 
oss att utveckla industriell ekologi här. Ett 
föredöme på global nivå fanns då i danska 
Kalundborg, och det hade också lyfts fram 
vid Riokonferensen 1992 om en hållbar glo-
bal utveckling.

Leo Baas och hans medarbetare lyckades 

utifrån en inventering bland företagen i 
Rotterdam få igång 15 konkreta projekt. De 
handlar om alltifrån något så enkelt, som 
han säger, som att ta hand om energin i 
brinnande överskottsgas, till avancerade, 
som att driva växthus med koldioxid som 
företagen producerar.

– Holland är ju storproducent och expor-
tör av grönsaker, som odlas i växthus, säger 
han. Och i växthusen behövs både värme 
och koldioxid. Genom att koppla ihop den 
petrokemiska industrin med växthusen 
löste vi ett avfallsproblem hos de förra och 
försåg de senare med billig råvara.

Idag drivs 500 växthusföretag i området 
med värme och koldioxid som oljeföretagen 
lämnar ifrån sig. På det sättet har industrins 
utsläpp av växthusgasen koldioxid minskat 
med 170 000 ton årligen, och 95 000 miljo-
ner kubikmeter gas har sparats in.

energIfrågan har varIt LÄttast att tackla, 
säger han. Det är svårare med de kemiska 
avfallsprodukterna.

– Energi är något som alla företag an-
vänder, det finns inga företagshemligheter 
i det. Men när vi kommer in på de kemiska 
ämnena blir det knepigare. 

För just detta, att dela med sig av infor-
mation till andra företag, kanske t.o.m. kon-
kurrenter, är en av de svåra utmaningarna i 
industriell ekologi. Det handlar om att lyfta 
blicken, och se och planera för en helhet 
som vi inte är vana vid.

– Vi är duktiga på att planera, optimera 
och effektivisera inom våra egna organisa-
toriska gränser, säger Leo Baas. Men hur 
gör vi när en rad olika aktörer är inblandade, 
som vi inte kan kontrollera?

Här behövs nytänkande, nya organisato-
riska former, kanske nya aktörer. Men kom-
mer vinstmaximerande marknadsdrivna 
företag någonsin att intressera sig för detta 
på allvar?

– O ja, säger Leo Baas med övertygelse. 
Här finns massor med pengar att tjäna.

nÄr han fLyttaDe tILL sverIge och Linkö-
pings universitet blev han överraskad, säger 
han. 

– Sverige, och kanske särskilt Östergöt-
land, är ju mycket framgångsrika inom 
industriell ekologi. Men ni berättar inte 
mycket om det. Är det svensk blygsamhet 
månntro? skrattar han.

– Som att dra en pipeline från slakteriet 
till biogasanläggningen, och använda slakt-
avfallet till att producera biogas. Det är ju 
genialt! Slaktrester representerar ett stort 
avfallsproblem på många håll i världen. Här 
omvandlas det till en värdefull råvara – slak-
teriet tjänar till och med pengar på det!

Linköpings kommunala energi-, värme- 
och avfallsföretag Tekniska Verken är en 
föregångare inom industriell ekologi. Före-
taget har redan i många år producerat bio-
gas för stadsbussarna med just slakteriavfall 
som råvara, och fjärrvärme genom sopför-
bränning. Leo Baaś  professur finansieras 
av Tekniska Verken, som i tio år ger totalt 30 
miljoner kronor till forskningen inom indu-

striell ekologi vid Linköpings universitet.
På programmet nu står nu bl.a. en ny 

typ av gruvdrift: att leta värdefulla råvaror i 
gatunät, sopstationer och askdeponier. I stä-
dernas gatunät ligger kablar nedgrävda som 
tagits ur drift för länge sedan. Intresset för 
att ta vara på dem ökar i takt med stigande 
råvarupriser. Metallerna kan idag vara värda 
mer än 30 miljarder kronor.

 
men LInköpIngsforskarna Är, tillsam-
mans med Tekniska Verken, också enga-
gerade i att marknadsföra svensk kunskap 
internationellt inom det här området. I 
ett Vinnova-finansierat projekt inbjuds 
industri ekologer från Linköping till jätte-
städerna Kairo och Mexico City för att titta 
på några av deras mest akuta miljöproblem.

– Vi var i Mexico City nu i december, 
berättar Leo Baas. De har en sopstation 
för denna jättestad, som var full och skulle 
stängas redan 2009. Men i brist på alter-
nativ fortsätter de att hålla den öppen, ett 
år i taget, på dispens. Nu ska den stängas i 
december 2011. De ber oss om goda råd. Vad 
ska de göra med sina sopor?

Resan till Kairo, däremot, fick skjutas 
upp. Den var bokad till i slutet på januari, 
just då de stora demonstrationerna på 
Tahrir torget hade börjat.

– Vi tog det säkra före det osäkra och 
avbokade, säger 
Leo Baas. Och 
de vi skulle 
intervjua där 
hade full förstå-
else …

UnDer de snart 
två år som han 
varit verksam 
i Sverige har 
han tagit fram 
ett ambitiöst 
och långsiktigt forskningsprogram. Uti-
från det har en lång rad konkreta projekt 

identifierats. Åtta doktorander rekryterades 
under 2010 och Avdelningen för miljö teknik 
har på bara ett par år fördubblats, till 25 
anställda.

Samarbetet med Tekniska Verken fung-
erar som en språngbräda och ger utdelning 
på flera områden, berättar Mats Eklund, 
professor i miljöteknik och föreståndare för 
avdelningen.

– Tack vare det kan vi söka forsknings-
pengar från flera finansiärer som kräver att 
forskningen sker i samarbete med indu-
strin. Vinnovaprojektet om jättestäderna är 
ett exempel.

– En del forskningsprojekt blir också 
mycket lättare när vi kan hänga på från 
början. När Tekniska Verken ändå ska gräva 
i gatorna, till exempel. Då kan vi vara med 
och se vad som finns där nere i marken. Vi 
sparar mycket arbete.

hÄnDeLö InDUstrIpark i Norrköping är ett 
annat starkt exempel på industriell ekologi 
i Sverige och Östergötland. Här finns flera 
energiproducerande företag, Agroetanol, 
Eon och Svensk Biogas, som utnyttjar varan-
dras restprodukter. Flera andra företag har 
specialiserat sig på återvinning. Econova får 
sina råvaror, bl.a. fiberslam, från några av de 
stora pappersbruken i Norrköping, Fiskeby 
och Holmen (som till stor del tillverkar pap-
per och kartong av återvunnen råvara). 

Företaget Returpack, också på Händelö, 
tar hand om alla PET-flaskor som pantas i 
Sverige. I två andra företag, Cleanaway och 
Rostimpric, bearbetas de och blir dels nya 
flaskor, dels plast att paketera livsmedel 
i. Etiketter och lim från returflaskor blir 
energi råvara och eldas av Eon.

I Norrköping arbetar forskarna vid Lin-
köpings universitet med att utveckla en ny 
stadsdel, Södra Butängen, med sikte på att 
den ska bli klimat- och miljöneutral. Invå-
narna ska kunna leva här utan att belasta 
miljön, är ambitionen. Men det kräver att 
olika perspektiv i planeringen integreras 
tidigt.

Leo Baas flyttade med sin fru till Sverige 
sommaren 2009. De bor nära Kolbyttemon 
söder om Linköping. Och de stortrivs. På 
den ängsliga frågan om hur de klarat den 
hårda vintern, ler han lugnande:

– Jag förstår att många här i Sverige är 
trötta på vintern. Men vi är ännu i den fasen 
att vi är fascinerade. Det är som att bo mitt i 
ett julkort, säger min fru.  

Holländaren Leo Baas 
är professor i industriell 

ekologi vid Linköpings 
universitet sedan ett par år 

tillbaka. Han är engagerad i 
ett stort antal projekt både i 

regionen och internationellt. 
Tjänsten ingår i ett större 

forskningssamarbete med 
Linköpings kommunala 

energi-, värme- och avfalls-
företag Tekniska Verken. 
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Mats Eklund

»Vi var i Mexico City nu i 
december. De ber oss om 
goda råd. Vad ska de göra 
med sina sopor?«
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var grundplåten när Charlotta Enerbäck, 
hudläkare och docent, kom från Sahlgren-
ska akademin i Göteborg för att bygga upp 
en forskargrupp vid LiU. Nu har hon fem 
medarbetare som jobbar på tre spår för att 
komma sjukdomen in på livet:

• Psoriasin. Vilken roll spelar detta lilla 
protein som är starkt uttryckt vid psoriasis 
men också vid bröstcancer?

• Cytokiner är signalämnen som lig-
ger bakom den kraftiga inflammationen 
i huden. Vad händer när de kommer ut i 
blodomloppet?

• Genetiska avvikelser. Vad har de för effekt 
på uppkomsten och utvecklingen av psoriasis?

De fjällande och såriga fläckar som är 
typiska för psoriasis orsakas av att cellerna 
börjar dela sig ohämmat och inte differen-
tieras normalt. Samtidigt bildas nya blodkärl 
i de djupare hudlagren. En liknande kombi-
nation av sjukliga förändringar kan ses vid 
utveckling av cancer.

Psoriasin upptäcktes 1995 och Charlotta 
Enerbäck fick upp ögonen för det när hon 
forskade på bröstcancer. Ämnet skyddar cel-
ler mot giftiga fria syreradikaler, men bidrar 

samtidigt till en snabb celldelning och troli-
gen också till nybildning av blodkärl.

LiU-gruppen använder odlade hudceller 
för att pröva metoder att trycka ner psoria-
sin, med kemiska substanser eller genom att 
släcka ut nödvändiga gener.

– Genom att fördjupa våra kunskaper 
försöker vi hitta ett botande läkemedel. Vi 
har många idéer och 
kan alltid leverera 
mer forskning bara vi 
har finansiering för 
det, säger Charlotta 
Enerbäck.

I dagens läge får 
de som dras med 
sjukdomen nöja 
sig med lindrande 
behandlingar med 
D-vitamin, kortison, ljus och låga doser av 
cellgift. På senare tid har tillkommit dyra 
»biologiska« läkemedel, men inget av detta 
har någon förmåga att bota psoriasis.

Även Den treDje DonatIonen är riktad mot 
en folksjukdom, Parkinsons, där nervceller i 

hjärnan som utsöndrar signalämnet dopamin 
gradvis bryts ned. Följden blir försämrad rörel-
seförmåga, skakningar, och stelhet. Omkring 
var hundrade ålderspensionär är drabbad.

Hittills har avkastningen av donationen 
delats ut som projektstöd. I den första om-
gången fick tre forskningsprojekt vid Hälso-
universitetet 300 000-350 000 kronor var 
för en treårsperiod.

Neurobiologen David Engblom undersöker 
mekanismer som kan orsaka att celler bryts 
ned, i cellkärnan och i hjärnans signalsystem.

Genetikern Peter Söderkvist och miljö-
medicinaren Mats Fredrikson studerar 
samspelet mellan genetiska riskfaktorer och 
omgivningsfaktorer. Kan till exempel niko-
tin och koffein ge skydd mot Parkinsons?

Neurologen Nil Dizdar Segrell tittar på 
effekten av olika behandlingar, dels läke-
medlet L-dopa, dels elektrisk stimulering i 
hjärnan (DBS).

Den ursprungliga donationen på tio 
miljoner kronor som förvaltas av Stiftelsen 
för Parkinsonforskning har nu dubblerats. 
Stiftelsens styrelse diskuterar hur kapitalet 
ska användas i framtiden.  

Tack vare donationer från engagerade pri-
vatpersoner har LiU kunnat bygga upp nya 
forskningsmiljöer kring tre viktiga medicin-
områden: njursjukdomar, Parkinsons och 
psoriasis.

– Vi är oerhört glada över de generösa do-
nationer som öppnat för intensifierad forsk-
ning på de här områdena. Eftersom det rör 
sig om sjukdomar som är vanliga och lång-
variga är det en stor grupp människor – pa-
tienter och deras anhöriga – som får nytta av 
ökad kunskap och bättre behandling, säger 
tf rektor Karin Fälth-Magnusson.

Hösten 2005 kom ett oväntat erbjudande 
till den nystartade avdelningen för fund-
raising. Skulle universitetet vilja ta emot 
en gåva på tio miljoner kronor som stöd för 
forskning om njursjukdomar?

Arbetet med att söka nya former för 
privat forskningsfinansiering hade dittills 
resulterat i den lyckade kampanjen Forsk-
ning & Framtid vid LiU Norrköping. Ett 
bredare upplägg, Expanding Excellence, låg 
i sin linda. Men projektledaren Inger Stern 
tvekade inte.

– Att få vara med om att hjälpa privat-
personer att bidra till viktig forskning på 
ett så prestigelöst sätt kändes helt overkligt 
första gången. Nu har vi förstått att det i vår 
omgivning finns fantastiska människor 
med en stark vilja att stödja forskning utan 
att ha ett intresse av att själva bli uppmärk-
sammade. Den här personen, som vill vara 
anonym, har blivit en vän både till mig och 
till universitetet, säger Inger Stern, numera 
fundraising director.

forsknIngen I njUrmeDIcIn var vid den 
tiden blygsam vid LiU. Ämnet hade ingen 
egen professor. Den stiftelse som bildades 
för att förvalta pengarna beslöt att till en 
början använda avkastningen som bidrag till 
enstaka forskningsprojekt. Under tiden bör-
jade sökandet efter en kvalificerad professor.

Konkurrensen om de bästa forskarna är 
hård och det dröjde fem år innan rekryte-
ringen var klar. Jobbet gick till Mårten Se-
gelmark, läkare och forskare från Lund.

– Donationen var en knuff i rätt riktning. 
Att njurmedicin inte var ett forskningsämne 
var en svaghet hos ett universitet som utbil-
dar läkare. För mig är det en utmaning att 
bryta ny mark och en 
fördel att tjänsten var 
utlyst i öppen konkur-
rens, säger Mårten 
Segelmark.

Nu har han börjat 
det viktiga arbetet 
med att rekrytera 
medarbetare på olika 
nivåer, disputerade 
forskare och doktorander.

– En grupp på tio personer är väl lagom 
på sikt, men det tar några år innan man kan 
vara där.

Segelmarks forskning är inriktad på 
glomerulonefriter, en grupp sjukdomar 
som yttrar sig i inflammation i de små 
nystan av tunna blodkärl som filtrerar bort 

slagg ämnen från blodet. Att dessa nystan, 
som tillsammans inte väger mer än några 
få gram, ibland strejkar är förståeligt med 
tanke på att de varje dygn tar emot en och 
en halv kubikmeter blod!

Många glomerulonefriter beror på att 
immun försvaret felaktigt bildar autoanti-
kroppar som angriper njurarna – antingen 
direkt eller via vissa strukturer i vita blod-
kroppar. Bättre kunskap om varför antikrop-
parna bildas kan leda till nya diagnostiska 
metoder eller bättre läkemedel.

Det som står till buds idag är inflamma-
tionsdämpande behandling med exempelvis 
kortison, som måste användas sparsamt på 
grund av biverkningar. En hundradel av be-
folkningen får under sin livstid så allvarliga 
njurskador att de behöver dialys eller trans-
plantation. Hos yngre och medelålders patien-
ter är glomerulonefrit den vanligaste orsaken.

ÄnnU fLer, omkring 300 000 svenskar, lider 
av den obotliga sjukdomen psoriasis. Ett litet 
och ganska okänt protein är ett möjligt mål 
för ett läkemedel som kan göra slut på klådan.

En privat donation på tio miljoner kronor 

forsknIng 
 
  expanding excellence

Ungefär var hundrade ålderspensionär är drabbad av Parkinsons sjukdom.Ljusbehandling av psoriasis. 300 000 svenskar lider av sjukdomen.

Charlotta Enerbäck

Mårten Segelmark

Till höger ses ett glomerulus i ungefär 100 gångers förstoring. Blodet kommer in från 
vänster och filtreras i de tunna kärlen. Nystanet sitter i ett nefron dit blodet flödar 

från njurartären (mitten) . Det renade blodet återgår till blodomloppet och avfallet rin-
ner ut som urin. De omkring en miljon nefronerna sitter i njurbarken (bilden t v). 

Donationer kan ge bättre vård
text åke hjeLm
foto kLaUs rose, martIna hoLmberg, peter moDIn
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Sjöar släpper ifrån sig mer av växthusgasen metan än man tidigare beräknat.

Kötiden till allmän kirurgi är 34 procent 
kortare för personer med höga inkom-
ster jämfört med låginkomsttagare. För 
sjukvårdsköerna till ortopedi är motsva-
rande skillnad 27 procent.

Det visar hälsoekonomen Gustav Ting-
hög i sin tvärvetenskapliga avhandling i 
gränslandet mellan ekonomi och filosofi. 
Han har undersökt vilka värdekonflikter 
som uppstår när man måste prioritera 
inom sjukvården.

För att undersöka hur kösystemet 
fungerar använde han sig av samtliga 
väntelistor inom Östergötlands landsting 
år 2007. Han jämförde kötiden med 
socioekonomiska data för de väntande 
patienterna. Att högavlönade kommer 
snabbare fram i köerna må vara oetiskt, 
men är föga förvånande, säger han. Det 
är inte inkomsten i sig utan andra fakto-
rer som avgör.

– Höginkomsttagare är vanligen mer 
välutbildade, förstår kanske bättre de ad-
ministrativa systemen och kan prata för 
sig. Därför går det fortare för dem.

Han påpekar dock också att det inom 
fyra andra vårdgrupper inte gick att se 
någon sådan skillnad, nämligen hjärt-
kärlsjukdomar, gynekologi, urologi och 
ögonsjukvård. Ingen diskriminering 
kunde heller utläsas på grund av etnicitet 
eller kön.

Högavlönade	får	
vård	snabbare

Sjöar, dammar och vattendrag ger ifrån sig 
mer av växthusgasen metan än tidigare 
känt. Den sänka för växthusgaser som na-
turmiljöer, till exempel skog, representerar 
kan därför vara minst 25 procent lägre än 
vad man räknat med. 

Det är slutsatsen i en artikel i tidskriften 
Science med David Bastviken, Tema Vatten, 
som huvudförfattare. 

Att växthuseffekten ökar beror på 
mänskligt orsakade utsläpp av växthusgaser. 

Skogar fungerar som sänkor, dvs. de binder 
växthusgaser och förbättrar därmed den för 
klimatet så avgörande växthusgasbalansen. 

Metanutsläpp från sjöar och vattendrag 
är dock svåra att beräkna och har varit dåligt 
kända.

– Ett litet kontinuerligt utsläpp sker hela ti-
den från vattenytan, förklarar David Bastviken, 
men betydligt större utsläpp kommer plötsligt, 
med oregelbundna mellanrum, när metan 
bubblar upp från bottnarna till atmosfären i 
stora mängder på bara några sekunder. 

Sjöar	läcker	växthusgaser

Elektroniska komponenter 
som kan sättas in i kroppen 
öppnar helt nya vägar för 
medicinsk behandling, som 
att mäta tillstånd och kom-
municera med nerver. Men då kan de inte 
byggas av kisel och metaller utan av flexibla, 
biokompatibla material. Forskare vid LiU 
demonstrerar nu en transistor där ström-
men leds via fibrer av silke.

Forskargruppen i biomolekylär och 
organisk elektronik har tidigare designat 
elektrokemiska transistorer och andra kom-

ponenter med textilfibrer och proteintrådar. 
I en artikel i tidskriften Advanced Materials 
visade nyligen professor Olle Inganäs och 
hans medarbetare att tunna silkesfibrer 
spunna av silkesmasken (Bombyx mori) ger 
ännu bättre egenskaper, inte minst för sam-
spelet med biologiska system.

– Vi vill bygga in elektroniska kompo-
nenter i levande vävnader, säger Olle Inga-
näs.

Tekniken är också användbar i smarta 
kläder med inbyggd elektronik och i mjuka 
skärmar för tv och datorer.

De	bygger	transistorer	av	silke

Den första utdelningen från LiU Fund of U 
gav forskningen i matematikdidaktik en ex-
tra skjuts med ett anslag på 200000 kronor 
till projektet »Hjälp oss väcka barn intresse 
för matematik!«

Ja, hur gör man det?
Larmrapporterna har duggat tätt, och 

internationella PISA-rapporten visade före 
jul att svenska skolbarn i jämförelse med 
barn i andra länder halkar allt mer efter i 
sina matte kunskaper. Inte alla, i första hand 
är det de som ligger bäst till som blivit färre 
medan de som ligger sämre till blivit fler.

– Det finns ingen enkel förklaring, säger 
Joakim Samuelsson, forskare i matematik-
didaktik på Institutionen för lärande, IBL. 

Det är till honom anslaget gått.
Han tillhör en forskargrupp om fem på 

Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande (IBL) som särskilt inriktat sig på 
matematikdidaktik. De flesta undervisar pa-
rallellt på lärarprogrammet, som för övrigt 
nu inför den nya lärarutbildningen gjort en 
specialsatsning på mattedidaktik. Till fors-
kargruppen på IBL är också två psykologer 
är knutna.

joakIm samUeLsson har själv länge stått 
med en fot i klassrummet som mattelärare 
på hel- och senare halvtid på högstadiet i 
Ånestad i Linköping. Roligare jobb har han 
svårt att tänka sig, säger han.

Men alltför många ungar tycker matte 
både är svårt och, kanske värre, tråkigt.

– Ja, jag tror lusten till ämnet är en av de 
avgörande faktorerna för lärande, säger Joa-
kim Samuelsson.

Det gäller inte bara elevernas lust utan 
också lärarnas.

– Det finns starka traditioner när det 
gäller matematikundervisningen. Mycket 
lite har förändrats under åren. Fortfarande 
är mattetal i bok det vanligaste. Och många 
människor, även lärarstudenterna, bär en 
negativ bild av matteundervisningen sedan 
sin egen skoltid.

Få skolämnen påverkar självkänslan som 
matematik.

Den som fixar matten uppfattas som 

smart. Omvänt uppfattas den som inte gör 
det som lite korkad.

– Vilket förstås inte stämmer, säger Joa-
kim Samuelsson.

Det Är I fyran-femman något händer. 
– Det projekt vi nu fått anslag till kom-

mer vi att rikta just mot 10-12-åringar. Vi 
tänker ställa frågor till ett par hundra elever.

Bland annat ska elevenkäterna att ge lite 
utförligare svar om deras attityder till äm-
net. Om nu matte är så tråkigt – varför, och 
på vilket sätt och hur påverkar dessa villkor 
elevernas resultat?

Gruppens tidigare forskningsprojekt, 
bland annat med filmad undervisning, visar 
också hur viktigt det är att lärarna blir med-
vetna om vilka färdigheter de vill förmedla 
vid varje tillfälle. 

Det är också avgörande att det finns en-
gagerade – och utbildade – matematik lärare 
i klassrummet. Man kan inte vänta sig jät-
tebra resultat om lärarna har tagit på sig un-
dervisning i matte utöver sina huvud ämnen, 
eller om de till och med är obehöriga.

Till lärarprofessionen hör konsten att 
vänta ut barnens eget tänkande.

– Det är så lätt hänt att man går in och 
tar över eller hjälper någon på traven.

forskargrUppen på IbL har fått bra gehör 
för sina idéer och anslagen trillar in.

– Det största kom nu från Vetenskaps rådet. 
Då fick vi 4,7 miljoner till ett förskoleprojekt 
som handlar om hur man kan leka fram 
grundläggande numeriska färdigheter och 
stärka den tidiga aritmetiska utvecklingen.

På LiU finns sedan några år Matteljen, 
fullproppad med inspiration och material 
till roligare mattelektioner och olika typer 
av laborationer. Den används både på lärar-
programmet och till fortbildning.

Är ändå inte en hel del på gång?
– Jodå, särskilt pedagogerna för de yngre 

barnen jobbar på sina håll verkligen med-
vetet med matten.

Men, tillägger Joakim Samuelsson, faktum 
är att det ännu inte finns några vetenskapliga 
belägg för att barnen lär sig bättre med olika 
pedagogiska spel. Mer forskning behövs.

Å andra sidan kan man forska hur myck-
et som helst och utbilda lärarstudenter att 
variera undervisningen i det oändliga – men 
om skolan håller fast vid gamla traditioner 
går det segt med förändringarna. 

– De måste slå igenom alla nivåer, från 
förskola till universitet. Här behövs starkt 
samarbete mellan utbildare och kommuner 
och mellan forskare och praktiker.

gUnILLa pravItz

fotnot: LiU Fund of U har även delat ut 
100 000 kronor till forskning om barndia-
betes och 50 000 kronor till fler mikrovågs-
ugnar till studenternas fikarum.

Det är i fyran-femman något händer. Innan 
dess tycker många att matematik är det roli-
gaste som finns, säger Joakim Samuelsson.

Var med och bygg 
framtidens LiU
www.liufundofu.se

Han vill väcka barns lust att räkna
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Teknologerna kan bland annat vända och 
vrida på tredimensionella bilder av algebran, 

sätta in nya värden och se förändringen.

Bildtext negativ

Frivilligt internetstöd för civilingenjörs-
studenter som läser linjär algebra har blivit 
inget mindre än en ren succé.

Visualiserad matematik, övningsuppgifter, 
tips som stegvis leder fram till lösningar, 
reflektionsuppgifter som fördjupar lärandet 
och självrättande test. Det ger studenterna 
en chans att på egen hand begripa vad det 
hela handlar om.

– Det är när man kommit fram till en 
lösning som det spännande börjar. Det är nu 
man kan börja se strukturer. Förstå hur allt 
hänger ihop, säger Owe Kågesten, adjunkt 
i matematik på Institutionen för teknik och 
naturvetenskap vid Campus Norrköping.

Tillsammans med sin kollega Georg 
Baravdish har han lagt ned ett entusiastiskt 
jättejobb på att stötta sina studenter på 
kursen linjär algebra genom att bygga upp 
»mattetek.se«. 

– Men det är ingen webbadress, bara en 
markering av att det är en internetplattform 
och inte någon matteverkstad, säger Owe 
Kågesten och ser lite nöjd ut.

I verkligheten finns redan Matteteket i 
Täppan som Owe Kågesten en gång tog ini-
tiativet till. Där kan studenterna få hjälp när 
de allmänt stöter på patrull i sina studier.

projektet matteteket.se har pågått i drygt 
två år, delvis i samarbete med KTH som 

utvecklat det tekniska systemet. Teamet 
Kågesten-Baravdish har utarbetat uppgifter, 
tips och stöd för lösningarna. Georg Barav-
dish har dessutom skrivit läroboken som 
används.

Men vad vore ett utvecklingsarbete vid 
Campus Norrköping utan visualisering? 

– Vi har tagit hjälp av studenter i medie-
teknik som gjorde visualiseringar av upp-
gifterna som examensarbete, säger Owe 
Kågesten.

Han slår på datorn och visar hur det kan 
se ut med en tredimensionell bild av alge-
bran. Man kan bokstavligen vrida och vända 
på matematiken, se den från olika håll och 
till och med uppifrån och nedifrån, sätta in 
andra värden och se förändringen.

Studenterna har i omgångar prövat de 

olika modulerna i plattformen – och utvär-
derat det hela med superlativer. En fram-
gångsfaktor är möjligheten till repetition 
och lärande i egen takt.

– Kanske kommer plattformen i fram-
tiden att ingå som en del i campuskursen, 
säger Owe Kågesten.

Då kan lektionstiden ägnas åt sådant 
som kräver mer av samtal och vägledning, 
till exempel att kunna reflektera kring ma-
tematiken. 

nU har ett treDje projekt satt igång.
– Det handlar om webcasting. Det är 

svårt att läsa en matematisk text, många 
studenter vill verkligen förstå matematiken 
och inte bara klara sig genom att mekaniskt 
lära sig lösa uppgifterna. De vill få en solid 
grund för kommande kurser. 

– Nu tar vi hjälp av ljud- och videostudion 
här på ITN. Med hjälp av animationer och 
videoinspelningar kombinerat med en spea-
kerröst kommer vi att stegvis »packa upp» 
olika begrepp, beskriva sammanhang och 
nytta. Studenterna kan höra förklaringarna 
om igen och får på kuppen ett matematiskt 
språk, säger Owe Kågesten.

Sedan är formen satt.
– Det är bara att gå vidare och utveckla 

internetstöd för alla möjliga kurser inom 
teknik och naturvetenskap!

gUnILLa pravItz

Webbstöd hjälper teknologer att förstå matten

Sedan några år tillbaka läser alla läkar-
studenter en obligatorisk kurs med skön-
litteratur. Tanken är att de på så sätt ska 
vidga vyerna från det naturvetenskapliga 
perspektivet till att få en större helhetssyn 
på människan.

– Livet består ju av mer än biologi och kemi. 
Jag tror man utvecklas som person när man 
pluggar annat än rent teoretiska ämnen. Vi 
jobbar med människor, då är ju bemötandet 
förstås jätteviktigt, säger blivande läkaren 
Agnes Grahnat.

Hon och läkarstudenten Roy Saado läser 
båda på termin två på läkarprogrammet. 
Under det första året har de fem, sex obliga-
toriska tillfällen när de samlas i basgrupper 
och samtalar kring en bok de gemensamt 
valt.

Denna litteraturstrimma, som den kall-
las, startade 2004 på initiativ av lärare på 
läkarprogrammet. De ville uppmuntra till 
reflektion kring allmänmänskliga frågor 
och människors villkor för att på så vis få 
mer humanistiskt reflekterande läkare. 

tanken meD litteraturseminarierna är även 
att studenterna ska få en träning i att ut-
trycka sina tankar och åsikter, liksom att 
träna sig i ett respektfyllt lyssnande och 
reflekterande över andras åsikter och upp-

fattningar. 
– Jag tycker 

kursen ger mig 
en större förstå-
else för män-
niskors beteende 
och känslor. Det 
är lite som att 
lära sig hjärt- och 
lungräddning, 
fast kanske inte 

lika handfast kunskap. Här blir det lite som 
en träning i att lära sig hur andra tänker, att 
alla inte tänker och drar samma slutsatser 
som man själv, säger Roy Saado.

Herman Hesses »Siddharta« och Erlend 
Loes »Naiv Super« är några böcker de båda 
studenterna hittills läst vid sina träffar. Sam-

talen som då uppstått har till exempel hand-
lat om vikten av att ha en närvaro i nuet och 
hur man reagerar på människor som inte 
beter sig som man förväntat sig.

– Till att börja 
med var jag ir-
riterad över att 
strimman var 
obligatorisk, jag 
ville inte vara 
tvingad till att 
läsa en massa 
skönlitteratur, jag 
ville ju läsa medi-
cin. Men nu när 
jag väl kommit in i det så har jag lärt mig att 
uppskatta seminarierna, säger Roy.

Sedan starten 2004 har en rad romaner 
varit uppe till samtal i basgrupperna. Äm-
nen som diskuterats har till exempel varit 
etiska dilemman, könsroller, moral, livs-
värden, död, kärlek, barndom, frihet kontra 
beroende, utanförskap – ja allt som har att 
göra med att vara människa.

IngrID persson är farmakolog och bas-
gruppshandledare. Hon har nyligen tagit 

över ansvaret för skönlitteraturstrimman.
– Med tanke på all faktakunskap om 

människokroppen som studenterna får i 
sig är det bra att få in även en del av »mjuk-
varan« för att komma tillrätta med hur 
människan verkligen fungerar. De här se-
minarierna sätter igång vårt känslosystem, 
får oss att fundera över våra värderingar och 
attityder, något som till exempel en farma-
kologibok aldrig kan göra. Det handlar om 
två helt olika typer av kunskap och jag tycker 
det är viktigt att blivande läkare får träna sig 
i båda delarna, säger Ingrid Persson.

Blir studenterna då bättre läkare av dessa 
litteraturstrimmor?

– Ja, jag tror faktiskt det. Eller – jag hop-
pas åtminstone det. Jag tror att de blir bättre 
människor och läkare om de håller sina sin-
nen öppna för vad det innebär att vara män-
niska ur många olika slags perspektiv, säger 
Ingrid Persson. 

 Även andra utbildningar vid Hälsouni-
versitetet har vissa inslag med skönlitteratur 
i undervisningen men inte lika organiserat 
som vid Läkarprogrammet. 

eva bergsteDt

Skönlitteratur vidgar vyerna för blivande läkare

Ingrid Persson är farmakolog och ansvarig för skönlitteraturstrimman. »Vi som är handledare får 
se andra sidor av studenterna och deras tankar och reflektioner ger oss mycket tillbaka.«

Agnes Grahnat

Roy Saado

Hur kan man utveckla pedagogiken och 
stärka studenternas lärande? Den frågan 
är ständigt aktuell hos många lärare.

Linköpings universitet har genom åren 
gjort sig känt som en förnyare av svensk 
högskoleutbildning. Det har både handlat 
om att skapa nya utbildningsprogram och 
att pröva nya pedagogiska arbetssätt.

 Ibland är det fråga om stora och ge-

nomgripande förändringar. Men betydligt 
oftare är det pedagogiska utvecklingsarbe-
tet något som sker i det tysta. Det är lärare 
som enskilt eller i grupp bestämmer sig 
för att tänka och pröva nytt.

På ett par uppslag lyfter vi fram några 
av dessa initiativ. Vi berättar om ett webb-
baserat stöd som utvecklats för att hjälpa 
teknologer att förstå avancerad matematik, 
om läkarstudenter som läser skönlitte-

ratur i utbildningen, om logopeder och 
sjukgymnaster som utvecklar arbetet i 
basgrupperna och om psykologer som fun-
derar över hur man kan spetsa kvalitén på 
ex-jobben (vilket kan betyda med pengar i 
kassan framöver).

Detta är bara ett axplock. Men det visar 
lite av det arbete som görs av engagerade 
lärare på olika håll på LiU utan att vanligt-
vis få så mycket uppmärksamhet.

Med lärandet i fokus

Pedagogiskt
utvecklings-

arbete
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Gisela Eckert och hennes kollegor har funderat över vilka krav 
som kan ställas på studenternas uppsatser i psykologi.

Ulf Nilsson

Janna Ferreira

Bildtext negativ

Från att ha varit en affär mellan 
examinatorn och studenten får 
examensarbetena nu en ny roll som 
kvalitetsstämpel på hela utbildningar. 
En låg nivå innebär risk för ompröv-
ning av examensrätten – en hög nivå 
kan betyda mer pengar i kassan. Vid 
LiU satsar utbildningsansvariga på att 
finslipa verktygen. 

En av dem som just nu lever med fjä-
rilar i magen är Gisela Eckert, studie-
rektor vid Avdelningen för kognition, 
utveckling och handikapp (CDD). 
Hon ansvarar för fristående kurser 
i psykologi  – en av de utbildningar 
som är först ut att granskas med Hög-
skoleverkets (HSV) nya modell där 
också lärosätenas självvärdering och 
student enkäter vägs in.

– Det är tufft att ligga först. Vi får 

väldigt kort tid mellan information 
och utvärdering. Men vi får förtrösta 
oss på det arbete vi gjort, säger hon.

För psykologiämnets del handlar 
det om 15-20 uppsatser på kandidat- 
och magisternivå. Till det kommer 
psykologprogrammets uppsatser på 
masternivå. Hur urvalet kommer att 
se ut är inte klart, men avsikten är att 
bedöma den samlade kvaliteten och 
inte enstaka arbeten.

gIseLa eckert och hennes kolleger 
insåg att det gällde att vara på tå från 
början. Redan före regeringsbeslutet 8 
juli i fjol drog de igång projektet »Att 
examinera uppsatser på ett kvalitets-
säkert sätt«.

– Vi ville få en mer levande diskus-
sion kring de självständiga arbetena. 
Tidigare har det handlat ganska 

mycket om tyst kunskap bland handledare 
och examinatorer. Men vilka krav har vi 
egentligen? Vad menar vi med uttryck som 
»röd tråd« och »kritiskt förhållningssätt«?

I en del av projektet fick sex personer läsa 
fyra uppsatser »blint«, de visste alltså inte 
vilka författarna var eller vilka betyg de fått. 
Bedömningarna varierade något men grup-
pen var helt överens om vilka två uppsatser 
som var bättre och vilka som var lite svagare.

HSV väljer sina bedömare bland ämnes-
experter, studenter och arbetslivsföreträda-
re. Enligt regeringens riktlinjer ska de titta 
på olika kvalitetsaspekter som det kritiska 
tänkandet, det självständiga genomförandet, 
forskningsanknytningen och relevansen i 
valet av ämne.

– Det är intressant att man talar om 
dessa arbeten som om de vore något homo-
gent och enhetligt. I verkligheten är de olika 
på många sätt, säger Gisela Eckert.

Exempelvis kan omfattningen variera 
mellan 15 och 30 hp, nivån kan vara kandi-
dat, magister eller master, och uppsatsen 
kan vara skriven i par eller enskilt – aspekter 

som det vore intressant att ta hänsyn till i 
kvalitetsbedömningen, anser hon.

Den första utvärderingen genom-
förs under våren och sommaren 2011. I 
denna omgång finns för LiU:s del också 
kognitionsvetenskap, sociologi, geografi, 
företagsekonomi, nationalekonomi och 
statsvetenskap. Utvärderingarna ska ske i 
fyraårscykler (tidigare sex) och omdömen 
ges på en skala från 1 
till 3.

I ett annat projekt i 
samarbete med Umeå 
universitet deltog tolv 
erfarna examinatorer 
från vardera universite-
tet som bedömare. To-
talt 72 arbeten från fyra utbildningar vid LiU 
och deras motsvarigheter i Umeå granskades.

– Vi hade fyra timmar på oss för varje 
arbete. På den tiden är det inte möjligt att 
läsa allt och bedömningen blir summarisk. 
Högskoleverket räknar med två timmar, 
säger projektledaren Ulf Nilsson, professor i 

datavetenskap och prorektor.
Han tycker att det verkar vanskligt 

att säga något om en utbildnings kvalitet 
med sådana bedömningar som bakgrund. 
Dessutom är det bedömaren ser bara den 
skriftliga rapporten – graden av självständig-
het syns inte, inte heller hur hela processen 
hanterats vilket är en väsentlig del speciellt 
på ingenjörsprogrammen. 

En erfarenhet från projektet är att kvalite-
ten på studentarbetena varierar. För att höja 
nivån behöver studenterna tidigt tränas i till 
exempel språkhantering, problemformule-
ring och citeringsteknik.

Ulf Nilsson tror att utvärderarna har ett 
svårt jobb framför sig. Men deras arbete får 
stor betydelse eftersom resultaten väntas på-
verka söktrycket från blivande studenter.

– LiU är särskilt känsligt eftersom vi har 
en hög andel – upp till 75 procent – nationell 
rekrytering. Därför är det viktigt att vi har 
siktet högt ställt. Våra resultat i projektet ska 
leda till att vi lyfter kvaliteten på student-
arbetena rakt över.

åke hjeLm

Ex-jobben under luppen

Delat ansvar driver basgruppen
Alla har ett ansvar för lärandet i bas gruppen 
– både handledaren och studenterna. 
Nyckeln är att hitta den rätta balansgången 
mellan utbildningens krav och studenternas 
egen drivkraft. Den slutsatsen dras i en ak-
tuell studie på Hälsouniversitetet.

När LiU-studenterna fick tycka till om sin 
studiesituation i en undersökning 2008 
(Nöjd studentindex) visade det sig att stu-
denterna på Hälsouniversitetet upplevde 
kraven på godkänd prestation som otydli-
gare än på andra fakulteter.

– En tolkning som undersökningsföreta-
get gjorde var att det kunde höra ihop med 
den pedagogiska modell vi använder, alltså 
problembaserad inlärning. Vi ville se hur väl 
det stämmer och vad som i så fall kan göras, 
berättar Janna Ferreira, lektor på logoped-
programmet.

en stUDIe Drogs Igång på logoped- och 

sjukgymnast-
programmen för 
att undersöka och 
utveckla kraven för 
godkännande i bas-
grupp. Både hand-
ledare och studenter 
har intervjuats. 

– Det är flera 
som tycker att 
bedömnings-

kriterierna är oklara och svåra att tillämpa. 
Ändå finns inga konkreta förslag på hur 
de ska skärpas. Det handlar snarare om att 
våga leva upp till och ställa krav utifrån de 
kriterier som finns. Och då är det inte bara 
faktakunskaper man ska se till utan även 
förmåga till reflektion, diskussion och kri-
tiskt tänkande, säger Janna Ferreira.

Knepigast är hur man ska göra med 
studenter som sitter tysta och inte bidrar i 
gruppen.

– Egentligen lever de ju inte upp till de krav 
som ställs. Men det är ytterst sällan någon blir 
underkänd i basgruppen. En förklaring är att 
basgruppsarbetet är så intimt sammanflätat 
med den övriga utbildningen. Det är inte som 
att underkänna på en tenta där man har möj-
lighet att tenta om några veckor senare.

janna ferreIra UnDerstryker att både 
handledare och studenter har ett ansvar för 
att basgruppen fungerar.

– Man måste våga från alla håll. Hand-
ledarna måste våga säga till tysta studenter 
att de riskerar att underkännas om de inte 
är mer aktiva. Samtidigt måste studenterna 
också våga ställa krav på varandra. Idag är 
det ofta så att studenterna försvarar varan-
dra om en handledare tycker att någon inte 
delar med sig av sin kunskap.

Balansen mellan utbildningen krav och 
studenternas ansvar är en nyckelfråga me-
nar Janna Ferreira.

– Om man styr för mycket från 
utbildningens sida, så riskerar 
studenternas kreativitet att minska. 
I viss mån beror det förstås på i 
vilket skede av utbildningen man 
befinner sig. I början kan det vara 
viktigt med tydliga ramar som gör 
att studenterna känner sig trygga. 
Men allt eftersom tiden går måste 
studenterna uppmuntras att ta ett 
större ansvar, så att de blir redo att 
gå ut och arbeta professionellt.

I stUDIen har man identifierat ett 
antal stödfunktioner som påverkar 
basgruppsarbetet. 

– Vi har fått in många synpunk-
ter att arbeta vidare med. Men vik-
tigast är kanske att förstå hur saker 
hänger ihop. Det är exempelvis 
inte självklart att nivån på en före-
läsning – där en forskare tränger 
djupt ner i sitt ämne – sätter nivån 
för kursen i övrigt, säger Janna 
Ferreira. 

Genom samarbetet med 
studien har de ansvariga för 
utbildningen av logopeder och 
sjukgymnaster konstaterat att bas-
gruppsarbetet kan läggas upp på 
olika sätt.

– Vi har lärt oss av varandra. 
Sjukgymnasterna har bland annat 
en bra modell för komplettering 
när en student är borta från bas-
gruppen. Då kommer de andra stu-
denterna överens om vad de skulle 
vilja lära sig mer om från studen-
ten i fråga. På så sätt kan han eller 
hon bidra till det gemensamma 
lärandet, säger Janna Ferreira.

Lennart faLkLöf

fotnot: I arbetsgruppen för stu-
dien ingick förutom Janna Ferreira 
även Anita McAlister från logoped-
programmet och Eva Johannesson 
och Karin Sandström från sjuk-
gymnastprogrammet.

På Hälsouniversitetets utbildningar spelar arbete i basgrupper en viktig 
roll. (Personerna på bilden har ingen direkt koppling till artikeln).
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Flera LiU-alumner finns med när tidningen 
Veckans Affärer listar Sveriges 101 super-
talanger 2010. Högst ligger Fredrik Bäckhed 
med en tolfte plats.

I mitten av 90-talet läste Fredrik Bäckhed 
gymnasielärarlinjen och biomedicinska 
forskarskolan på Linköpings universitet. 
Idag är han docent på Sahlgrenska akade-
min i Göteborg, där han bland annat forskar 
om hur bakteriefloran i människokroppen 
påverkar oss och vilken inverkan bakterier 
kan ha på utvecklingen av fetma och åder-
förkalkning. Han har fått flera stora anslag 
och tilldelades ifjol Fernströmspriset som 
ges till unga och framgångsrika forskare 
inom medicin.

På plats 42 återfinns Fredrik Ruben, som 
läste till civilingenjör i industriell ekonomi 
vid LiU 1998-2004. Sedan 2009 är han kon-
cernchef för 3L System Group, som utvecklar 
branschspecifika affärssystem och har en 
omsättning på drygt 100 miljoner kronor.

På plats 55 ligger Mats Bergman, även 
han industriell ekonom från Linköpings 
universitet (1995-2000). Han har arbetat på 
flera tillväxtmarknader och är idag chef för 
Svenska Exportrådet i Kina.

Elin Askfelt (plats 73) är ytterligare en 
industriell ekonom från LiU, med examen 
2005. Hon började som managementkonsult 
hos PriceWaterhouseCoopers i Sydney, men 
gick över till mediebranschen och MTG:s 
traineeprogram innan hos började på det in-
ternationella mediabolaget KIT Digital. Där 
är hon idag Vice President of Global Content 

Services på huvudkontoret i Prag, vilket inne-
bär globalt ansvar för ett av fyra affärsområ-
den och för det svenska dotterbolaget.

På 81:e plats återfinns Veronica Palm, en 
av kandidaterna till posten som ny ledare 
för socialdemokraterna. Hon är riksdagsle-
damot sedan 2002 och ordförande i Stock-
holms arbetarkommun. Veronica Palm har 
läst fristående kurser på LiU.

Diana Solarz (plats 86) läste internatio-
nella ekonomprogrammet 2000-05. Hon har 
tidigare varit marknadsdirektör för Oriflame 
i Polen, men precis startat bolaget Shevolu-

tion Group som erbjuder gratis tamponger 
med reklam på kartongerna.

Med bland supertalangerna är även Åsa 
Carlevi, som läste Affärsjuridiska program-
met 2000-05. Därefter fortsatte hon till 
Nordea och dess traineeprogram och har 
därefter klättrat inom banken. Hon placeras 
på plats 96 på listan. 

Talangerna har rankats enligt fem katego-
rier: expertkunskaper, prestation, drivkraft, 
trendkänslighet för viktiga förändringar 
inom sitt område och personligt varumärke. 

Lennart faLkLöf

aLUmnI 
 
  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

insamlingschef på röda korset

alumner gästbloggar

LiU-alumnen Therese Engström har blivit 
insamlingschef för Svenska Röda Korset. 

Hon är civilingenjör i industriell ekonomi, 
men har gått en ganska annorlunda väg 
än sina studiekamrater. Under sexton år 
har hon arbetat med att samla in pengar 
till Läkare Utan Gränser. Nu byter hon till 
Röda Korset.

– Jag har ingen erfarenhet av att arbeta 
med en folkrörelse som Svenska Röda 
Korset är, men tycker att just den förank-
ring som föreningen har i det svenska 
samhället är en oerhörd styrka. Den hu-
manitära tanken som genomsyrar Röda 

Korsets arbete 
känns helt rätt 
för mig, säger 
Therese Eng-
ström.

Hon har 
faktiskt före-
kommit i LiU 
magasins spal-
ter tidigare. 
År 2000 blev 
hon intervju-
ad och fanns 
på omslaget på det allra första numret av 
tidningen.

Therese Engström

Hur lever livet för LiU-alumnerna? Det har 
man under senare tid även kunnat ta del 
av på LiU:s alumniblogg.
 
Ett 30-tal alumner har de senaste måna-
derna medverkat som gästbloggare och 
berättat om sin vardag. Bland dem finns 
exempelvis Åsa Carlevi från Affärsjuridis-
ka programmet, som arbetar på Nordea 
och nyligen blev utpekad som en av Sve-
riges 101 främsta supertalanger (se artikel 
på nästa sida). 

En annan gästbloggare är Jacob Lereni-
us som är civilingenjör i elektronikdesign. 
Idag arbetar han med elektronikutveck-

ling på ett stort kinesiskt företag med 
kontor i Kista utanför Stockholm.

Helena Nordström berättar om sin 
resa från utbildningsprogrammet Kultur, 
samhälle, mediegestaltning (KSM) till 
jobbet som marknadschef på Destination 
Jönköping. Veronica Norén ger inblickar 
från en vanlig dag på jobbet som PA-
konsult för elhandelbolaget Bixia AB. 
Och Anders Robertson, civilingenjör i 
maskinteknik, tar oss med till USA där 
han under många år arbetat bland annat 
för Volvo. 

Alla dessa och fler därtill hittas på 
blog.liu.se/alumnibloggen.

peter bergIn är mjukvaruutvecklare 
på Qmatic AB i Göteborg. Han är civil-
ingenjör i teknisk fysik och elektrotek-
nik, med examen 2002.

DanIeLLa bjÄrLevIk är inköpsassis-
tent på Brandos AB. Hon har läst eko-
nomprogrmmet, med examen 2009.

carL björkLUnD är utredare av kol-
lektivtrafik på Vectura Consulting AB 
i Solna. Han är civilingenjör i kommu-
nikations- och transportsystem, med 
examen 2004.

martIn carLswÄrD är konsult på 
Softronic AB. Han har läst på system-
vetenskapliga programmet, med exa-
men 2010.

hanna gLensk beLLarDant arbetar 
med kvalitetssäkring på Toyota Mate-
rial Handling i Mjölby. Hon är civil-
ingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 2005.

marcUs hansson är förhandlare 
på Hyresgästföreningen. Han har läst 
på Affärsjuridiska programmet, med 
examen 2010.

krIstoffer hULtenIUs är konsult på 
Xdin AB i Göteborg. Han har läst till 
civilingenjör i datateknik.

mats Langensjö är partner på Dip-
lomat Communications i Stockholm. 
Han har läst fristående kurser på LiU.

anDreas Larson är planeringsse-
kreterare på Linköpings kommun. Han 
har läst pol mag-programmet, med 
examen 2008.

emanUeL Larsson är forskare på 
Sincrotone Trieste i Italien. Han är 
civilingenjör i teknisk biologi, med exa-
men 2011.

IDa LInDberg är systemsäkerhets-
ingenjör på Kockums AB i Malmö. 
Hon har läst till civilingenjör i maskin-
teknik, med examen 2004.

maLIn LInDgren är logistiker på 
Sandvik Heating Tech AB i Hallsta-
hammar. Hon är civilingenjör i elektro-
nikdesign, med examen 2009.

Fler alumner på sidan 31

Om	LiU-alumner

Upptäck en helt ny värld
Alumniträff den 26 mars på Visualiseringscenter C

Visste du att ditt universitet tillhör världseliten 
inom visualisering? Nu är du som är medlem i 
LiU:s alumninätverk välkommen till en spännande 
dag på Visualiseringscenter C i Norrköping. 

Utställningen tar dig med djupt in i människo-
kroppen och långt ut i världsrymden. Du får kika 
in bakom Hollywoods kulisser och se en stor-
slagen 3D-visning i domteatern.

Anmäl dig senast den 16 mars på www.liu.se/alumni

LiU-alumner är supertalanger
Veronica PalmFredrik Ruben Elin AskfeltMats Bergman Fredrik Bäckhed
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text eva bergsteDt
foto peter karLsson

Står stadigt i snålblåsten 

Man skulle kunna tänka sig att vinterns tåg-
turbulens har varit rejält tuff för SJ:s kommu-
nikationsdirektör. Men Elisabeth Lindgren 
står pall trots orkanvindarna som blåst.

– Det är hundra gånger roligare att jobba 
på ett företag som folk tycker något om än 
på ett ställe som ingen känner till.

Med den inställningen har Elisabeth 
Lindgren sannolikt hamnat alldeles rätt. 
Tåg eländet med försenade och inställda 
tåg de två senaste vintrarna engagerar och 
upprör hela svenska folket. I december 2010 
skrevs det 3.200 artiklar om SJ. 

Men Elisabeth Lindgren är på gott hu-
mör och peppas av den utmaning SJ står in-
för att vända folks ilska mot järnvägstrafiken 
till att få oss att återigen gilla »hela folkets 
järnväg«.

en sak sLår hon fast och det är ett budskap 
som också gått ut i medierna. Allt är inte 
SJ:s fel. Avregleringen har lett till många 
aktörer som ansvarar för olika delar av 
järnvägsservicen, nationellt är även statliga 
Trafikverket involverat. 

Därtill kommer vargavintrar två år i rad. 
Och som den kommunikationsdirektör hon 
är poängterar Elisabeth Lindgren att det 
skulle kosta svenska folket väldigt mycket 
skattepengar att årligen ha full beredskap 
för den typen av vintrar.

– Men självklart ska SJ ta på sig sin del av 
ansvaret. Vi måste ju ha en basprodukt som 
är bra och fungerar. Tågen ska komma och 
gå i tid.

 Hon säger att hon förstår folks frustra-
tion och ilska, och vad försenade och in-
ställda tåg ställer till med i folks liv. 

– Det handlar ju om människors vardag, 
arbete, dagistider. Åker man tåg så har man 
inte kontroll över situationen på samma sätt 
som om man åker bil, man är helt utlämnad 
till nivån på den service och information 
som ges. Om den inte fungerar bra så blir 
upplevelsen ännu mer negativ. Men om 
man får ett bra bemötande, god service och 
relevant information så blir upplevelsen 
trots förseningarna mer positiv.

Efter förra vinterns kaos gjorde SJ en 
egen genomlysning av hur kritiken såg ut.

– Bilden var tydlig. Den största kritiken 
handlade just om dålig information och 
om hur vi tog hand om våra 
kunder.

Sedan dess, menar Elisa-
beth Lindgren, har mycket 
hänt. Informationen till re-
senärerna har blivit påtagligt 
bättre, liksom bemötande och 
service.

– Vi märker att kunder 
tycker att vi tar bättre hand 
om dem nu.

Men visst har vintern varit 
tuff, konstaterar hon. Och 
positivt utmanande, lägger 
hon till. Hon har suttit i het-
luften i morgonsoffor i teve, 
haft mikrofoner åt alla håll, 
gjort medieturnéer runt om i 

landet och svarat på mängder av frågor från 
journalister och allmänhet.

som prIvatperson tar hon uppståndelsen 
som varit med ro.

– Jag är väl lite konstig men det sliter inte 
så mycket på mig. Det är klart att man blir 
trött när det blir nattarbete och man ska vara 
tillgänglig hela tiden och överallt. Jag försö-
ker hitta möjligheterna, både för mig och 
medarbetarna. Man tar en fika ihop, samlas 
och hjälps åt.

Elisabeth Lindgren tänker efter en tion-
dels sekund.

– Men jag triggas av att befinna mig där 
diskussionen är, där samtalen pågår. Jag ser 
det också som ett ansvar att vi ska finnas där.

aLUmnI 
 
  porträtt

 Namn Elisabeth Lindgren
 Familj Man och femårig son
 Utbildning Bl.a. en Master of business 

administration(MBA) vid Handels
högskolan i Stockholm samt studier 
i sociologi, strategiskt personal
arbete och juridik vid LiU.

 Bästa lärare Georg Hellgren
 Bästa minne Att våra projektarbeten resulte

rade i en konkret nytta ute i verk
ligheten. Och ett bra studentliv t.ex. 
på Flamman och Herrgårn.

 Vilar Genom att läsa böcker, har alltid 
minst fem på gång. Just nu bl.a. 
Ture Sventon (med sonen) och Den 
döende detektiven.

Elisabeth	Lindgren	räds	inte	tuffa	uppdrag.	Som	kommunikations-
direktör	på	SJ	peppas	hon	av	utmaningen	att	vända	folks	ilska	över	
försenade	och	inställda	tåg.	Allt	är	inte	SJ:s	fel,	men	vi	måste	själv-
klart	ta	vår	del	av	ansvaret	säger	hon.
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Cai Essén

Åsa Vilbäck

Elisabeth Lindgren har en bakgrund in-
om marknadsföring, bank och finans. Hon 
är van att driva frågor och tänka affärsmäs-
sigt. Som kommunikationsdirektör ska hon, 
som hon säger »återupprätta anseendet och 
förtroendet för SJ med kommunikationens 
hjälp«. Då handlar det inte bara om den 
externa kommunikationen gentemot media, 
beslutsfattare, myndigheter etc. Även den 
interna kommunikationen är central.

– Vi har satsat mycket på personal-
utbildning och har nyligen fräschat upp vår 
personaltidning som skickas hem till alla 
anställda tio gånger per år. Vårt intranät är 
tydligt och vi har många i organisationen 
som bloggar. Det tycker jag är bra, vi ska ha 
ett öppet klimat.

Hon tycker hon jobbar med fantastiska 
frågor.

Varför är de fantastiska, med tanke på all 
ilska och kritik hennes arbetsplats får utstå? 

– Folk är inte bara upprörda. Frågorna är 
komplexa.  SJ har fått klä skott för alla frågor 
som rör järnvägstrafiken. Tåget som sådant 
är en fantastisk produkt satt i relation till 
samhället vi lever i och vad resandet innebär 
för människors möjligheter att bo, arbeta 
och plugga. Det står också för miljömedve-
tenhet och hållbarhet. 

– Som den affärsperson jag i grund och 

botten är ser jag expansionsmöjligheter i 
frågor som rör städer, regioner och resande. 
Liksom hur Sveriges konkurrenskraft kan 
utvecklas med hjälp av kommunikationer. 
En av mina drivkrafter är att jobba med den 
här typen av frågor. 

hon har fLera DrIvkrafter. Nyfikenheten 
är en, att vilja veta och göra mer. Den har 
drivit henne att vid sidan av heltidsjobb läsa 
en massa kurser på universitet. Ett rent 
nöje, tycker hon, utöver att hon lärt sig en 
hel del matnyttigt. I tio år, parallellt med 
avancerade bankjobb i Linköping, läste hon 
till exempel sociologi, strategiskt personal-
arbete och juridik vid LiU.

– Sociologi är det bästa jag har läst.
Varför tycker denna effektiva affärskvin-

na, före detta bankdirektör och kommuni-
kationschef att just sociologi är bäst?

– Därför att det handlar om gruppers 
beteende. Eftersom vi är människor och jag 
länge jobbat som chef i olika konstellationer 
så är grupper något som intresserar mig väl-
digt. Jag vet att man kan använda gruppens 
dynamik för att få en grupp att tänka större 
och åstadkomma väldigt mycket.

Gruppens dynamik har hon själv känt av 
när hon pluggat. Inte bara ämnena har beri-
kat, utan hela universitetsmiljön.

– Man möter alla slags människor med 
olika bakgrund och ålder. Diskuterar, stöter 
och blöter åsikter, vidgar perspektiven, kan-
ske ändrar uppfattning. Det är då universite-
tet är som bäst.

För närvarande har hon inga studiepla-
ner. Arbetet med att få folk att lita på SJ är 
tillräckligt inspirerande.

– Kritiken mot SJ har många gånger varit 
befogad och det går förstås aldrig att kommu-
nicera bort en dålig produkt. Det kommer att 
ta tid att bygga upp förtroendet igen. SJ har fått utstå hård kritik under vintern. Här i form av en serieteckning av Jan Berglin i SvD, 8 jan 2011. 

»Kritiken mot SJ har många gånger varit befogad och det 
går förstås aldrig att kommunicera bort en dålig produkt. 
Det kommer att ta tid att bygga upp förtroendet igen.« cILLa personne är personalrekryterare 

på Gröna Lunds tivoli. Hon har läst PA-
programmet.

petra reImers är elektronikkon-
struktör på Rejlers Ingenjörer AB. Hon 
är högskoleingenjör i elektroteknik och 
var kampanjgeneral för Kalasmottag-
ningen på LiU 2009.

vegarD saetman är personalkoordi-
nator på Odfjell Drilling i Norge. Han 
har läst PA-programmet, med examen 
2008.

DanIeL saIDI är systemutvecklare på 
Cloud Nine. Han är civilingenjör i me-
dieteknik, med examen 2005.

karIn sanDsteDt är kulturassistent 
på Kulturcentrum i Sundbybergs stad. 
Hon har en magisterexamen i konst-
vetenskap och visuell kommunikation 
från 2005.

DavID sjöDIn är business controller 
på Fritidsresor. Han har läst ekonom-
programmet, med examen 2008.

charLotte stenborg Larsson är 
miljökonsult på Atkins Sverige AB i 
Nacka. Hon har läst miljövetarpro-
grammet, med examen 2004.

sofIa sUnDkvIst är informatör på 
Stockholmsmässan. Hon har läst Kul-
tur, samhälle, mediegestaltning (KSM), 
med examen 2009.

erIk werner har börjat som trainee 
på Microsoft. Han har läst till civil-
ingenjör i industriell ekonomi, med 
internationell inriktning (franska).

hans wessberg är vd för HQ Photo 
med huvudkontor i Mölndal. Företaget 
arbetar främst med fotografering av 
fastigheter för mäklare. Hans Wess-
berg har läst gymnasielärarprogram-
met, med examen 2004.

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

dags för fakultetsfight

hon blev årets folkbildare
Åsa Vilbäck, känd från TV som »Doktor 
Åsa«, utsågs till Årets folkbildare 2010 av 
Föreningen för vetenskap och folkbildning.

I prismotiveringen pekar man på att hon i 
tv-programmet på ett sakligt och informa-
tivt sätt beskrivit sjukdomar och behand-
lingar. Hon har tydligt markerat vikten 
av evidensbaserad medicin och varnat för 
farliga alternativmedicinska metoder.

Åsa Vilbäck utbildade sig till läkare 
vid Linköpings universitet, med examen 
2002. Under studietiden deltog hon i den 

första säsongen 
av Expedition 
Robinson. Sedan 
2008 har hon va-
rit programledare 
för Dr Åsa. Hon 
deltar aktivt i den 
sjukvårdspolitiska 
debatten och har 
bland annat skrivit 
krönikor i Dagens 
Medicin och Ex-
pressen.

Hur mycket har du egentligen hunnit med 
av allt som hör studentlivet till? Nu kan före 
detta LiU-studenter tävla mot varandra och 
försvara sin fakultets färger i LiU Update 
Alumnis fakultetsfight. Har du varit på 

SOF minst två gånger? Har du någon gång 
fått noll poäng på en tenta? Eller full pott? 
Allt ger poäng, till dig och din fakultet.

Fakultetsfighten finns på Facebook: 
http://on.fb.me/hNlWaz.

Den 1 april inrättar Bonnier AB en gemen-
sam HR- och kommunikationsavdelning. 
Chef blir LiU-alumnen Bodil Ericsson Torp.

Hon kommer närmast från vd-posten i 
jobbannonsföretaget Workey. De senaste två 
åren har Bonnier AB varit majoritetsägare i 
företaget, men i december sålde de tillbaka 
delar av sitt innehav till grundarna. 

Bodil Ericsson Torp har jobbat inom 
Bonnierkoncernen sedan 1998. Under 
1990-talets första hälft pluggade hon på 
ekonomprogrammet vid Linköpings univer-
sitet, med examen 1995.

Bonnier AB har totalt 11000 anställda i 
sexton länder.

får hög chefspost på bonniers

Cai Essén är ny försäljningsdirektör på 
ELFA, norra Europas största distributör 
av elektronikkomponenter. I sortimentet 
finns över 100.000 produkter. Ägare är den 
schweiziska industrikoncernen Dätwyler.

Cai Essén kommer närmast från B & B 
Tools Market AB, där han varit direktör med 
ansvar med det övergripande ansvaret för fö-

retagets expansion 
internationellt.

I botten är han 
ekonom från Lin-
köpings universitet. 
Han har även läst 
på IHM Business 
School.

storsäljare av elektronik

presenterar
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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. 

Ingen går oberörd av ett besök - vänta bara ska du få C!
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Visualiseringscenter C
Kungsgatan 54, Norrköping
www.visualiseringscenter.se


