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SISTA SÖNDAGEN i november deltog 
jag i invigningen av en utställning om 
Jacob Berzelius på Linköpings stads-
bibliotek. Denne läkare och kemist 
levde mellan 1779 och 1848 och är 
enligt flera bedömare »världens mest 
berömde östgöte« – möjligtvis i viss 

konkurrens med heliga Birgitta. 
Under sin studietid arbetade Jacob Berzelius som 

lärare och sägs ha gjort många roliga experiment tillsam-
mans med sina elever. Han skrev också en rad läroböcker.

Meritlistan för denne moderna kemins fader är 
mycket lång. Bland annat bidrog han till att forskare runt 
om i världen kunde utbyta kunskap med varandra genom 
att han konstruerade det bokstavssystem som betecknar 
kemiska ämnen, till exempel H2O. Hans forskning har 
gett oss centrala begrepp som katalys och protein. Han 
upptäckte minst fem grundämnen, bland annat kisel som 
i dag används som grundmaterial i nästan all elektronik. 

Vidare var Jacob Berzelius mycket betydelsefull i start 
och tidig utveckling av Karolinska Institutet, han grun-
dade Svenska Läkaresällskapet, var ständig sekreterare i 
Kungl. Vetenskapsakademien, ledamot i Svenska Akade-
mien och medlem i det likaså anrika Royal Society. 

DÅ JAG FÖRBEREDDE mitt anförande till invigningen slog 
det mig att det på punkt efter punkt finns beröringspunk-
ter mellan denne gigant och Linköpings universitet, en 
av parterna som möjliggjort att utställningen kommit hit. 
För oss är det centralt att uppmuntra nyfikenhet, att med 
entusiasm öka intresset för forskning bland ungdomar 
och studenter. Det är också viktigt att skapa möten mellan 
naturvetenskap, humaniora och näringsliv – vilket stäm-
mer väl överens med Jacob Berzelius eget agerande. 

I hans anda innehåller utställningen även en modern 
del som gymnasieelever och LiU-studenter tagit fram.

Det första Nobelpriset i kemi delades ut 1901. Då var 
Jacob Berzelius inte längre i livet. Hade han varit det hade 
han säkert varit en given pristagare vid något tillfälle 
och prisats för sina enastående bidrag. Det var istället 
Linköpingsfödde Hugo Theorell som 1955 blev den förste 
östgöte som tog emot detta pris – inte i kemi men väl 
Nobelpriset för fysiologi eller medicin. 

Vi får hoppas att några av dagens forskare, till exempel 
de fantastiska forskare som det berättas om i detta num-
mer av LiU magasin, bidrar till att det blir fler pristagare 
med anknytning till Östergötland. Och att många ung-
domar låter sig inspireras av Jacob Berzelius!
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 24 Extremt rent vatten löser smutsen
LiU-alumnen Petra Hammarstedt leder växande företag.

 27 Sopberget kan bli lönsam gruva
Alumner stöder miljöforskning. 

 28 Vad gör du med ditt liv?
Filosof och psykoterapeut samtalar om livets mening.

 30 Med molnet som arbetsplats
LiU-alumn löser logistikproblem i Kina.

ALUMNI-SIDORNA

Utställningen »Atomer, grundämnen och graffitti« pågår  
till och med 23 februari 2014 på Linköpings stadsbibliotek.

16

Ett spex 
tar form 
i bilder

30



3LIU MAGASIN nr 4 2013

UNDER ETT PAR VECKOR i no-
vember var jag och min fru i 
Indien på semesterresa. Den 
egentliga anledningen var ett 
bröllop för ett par indiska vän-
ner. Resan blev en upplevelse 
utöver det vanliga och vi fick 

många fina minnen för livet.
Resan innebar också en paus i en annars 

intensiv arbetsvardag. Möten med människor 
och miljöer gav nya perspektiv och fyllde på 
energin. Att komma tillbaka till jobbet blev lite 
som en omstart, med nya krafter men kanske 
också lite annorlunda prioriteringar.

För LiU-alumnen Jan Aronsson ledde en 
semesterresa till en mer omvälvande omstart. 
En mening i hans reselektyr hade etsat sig fast: 
»Allt detta var bara en förevändning för att han 
vägrade ta ansvar för sitt liv«. Han insåg att det 
välbetalda jobbet som affärs- och skattekonsult 
inte riktigt var vad han ville med sitt liv. Han 
hoppade av, blev filosof och psykoterapeut och 
möter idag människor i samtal om existen-
siella frågor. Vi har intervjuat honom.

NÄR VÄRLDENS STÖRSTA partikelaccelerator 
drog igång på cern-laboratoriet på gränsen 
mellan Schweiz och Frankrike år 2008 inträf-
fade ett tillbud som resulterade i att sex ton 
helium läckte ut i den nära tre mil långa tun-

neln och orsakade skador som tog drygt ett år 
att reparera. Men acceleratorn fick en omstart 
och jublet var stort när man 2012 lyckades hitta 
spår av Higgspartikeln, den saknade pussel-
biten i den rådande teorin om universum. Det 
var förutsägelserna om denna partikel som 
gav François Englert och Peter Higgs årets 
Nobelpris i fysik. En av de många som bidrog 
till upptäckten av partikeln var LiU-alumnen 
Roderik Bruce, som vi har träffat på cern.

Att starta om och pröva nya vägar tillhör var-
dagen för forskare. Det ligger ofta ett envist och 
delvis mödosamt arbete bakom ett forsknings-
genombrott. Inom naturvetenskapen går idag 
ofta teoretiker före och visar experimentalisterna 
vägen med hjälp av datorverktyg med enorm 
räkne kraft. Vi berättar om några exempel på LiU.    

Ordet omstart för även tanken till student-
spex. Vi har följt förberedelserna till årets 
Holger spex i ett bildreportage.

NU NÄRMAR SIG jul- och nyårsledigheter. Passa 
på att njuta av det som ger ny energi, oavsett om 
det handlar om umgänge med nära och kära, 
skidåkning i ett gnistrande snölandskap eller 
något annat. Och fundera gärna över vad som är 
viktigt i ditt liv. Då kan julen bli en omstart för en 
stressad själ.

omstart i nya spår

 Allmänt Detta är Linköpings universitets 
tidskrift för sina tidigare studenter 
(alumner) och andra som är intres-
serade av universitetets verksam-
het. Den berättar om stort och 
smått som händer på universitetet, 
gör nedslag i forskningens värld 
och söker upp gamla studenter i de 
miljöer de lever och verkar i idag. 

 Adress Kommunikations- och  
marknadsavdelningen 
Linköpings universitet 
581 83 Linköping

 Redaktör Lennart Falklöf 
013 -28 16 93 
lennart.falklof@liu.se

 Redaktion Anika Agebjörn, Eva Bergstedt, 
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text SOFIA STRÖM BERNAD
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Här hittades Higgspartikeln
möt liu-alumnen roderik bruce på cern

Roderik Bruce, alumn från Linköpings universitet, är en av de forskare som 
bidragit till fyndet av Higgspartikeln. Han arbetar vid Large Hadron  
Collider (LHC) på CERN – världens största partikelaccelerator.

Roderik Bruce kom till cern

Nobelpris
2013
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Bildtext negativ

CHAMPAGNEFLASKORNA står uppradade 
längs väggen i det stora kontrollrummet i 
cern. De markerar lhc-acceleratorns höjd-
punkter sedan den första strålen cirkulerade 
genom tunneln den 10 september 2008.  

Senast champagnekorkarna flög i luften 
var i början av oktober då Nobelpriset i fysik 
annonserades. Priset gick till engelsmannen 
Peter Higgs och belgaren François Englert 
för deras förutsägelser om Higgspartikeln. 
Det är nästan femtio år sedan de lade fram 
sina teorier om partikeln som ger materiens 
minsta byggstenar massa. Förra året kunde 
experiment vid partikelfysiklaboratoriet 
cern i Schweiz visa att de hade rätt.

En av alla dem som firade var Roderik 
Bruce, forskare vid cern och alumn från 
Linköpings universitet.

– Det känns roligt att ha varit med och 
hittat en så viktig pusselbit i mänskligt 
vetande. Det är precis det som driver mig i 
mitt jobb – att öka människans kunskaps-
mängd och vidga förståelsen för hur univer-
sum fungerar.

Pusselbiten, Higgspartikeln, har länge 
saknats för att den rådande teorin om uni-
versum, den så kallade standardmodellen, 
ska fungera.

Men Roderik Bruce sörjer inte att själva 
cern inte fick någon egen del i priset, trots 

att partikeln aldrig hade hittats utan institu-
tets forskare.

– Det är tusentals forskare och fysiker vid 
både experimenten och acceleratorerna som 
arbetat mot samma mål under många år. 
Även om det vore roligt att få ett 10000-dels 
Nobelpris så är det kanske inte realistiskt, 
säger han och skrattar.

RODERIK BRUCE ÄR UPPVÄXT i Järvsö i Häl-
singland och hamnade i Linköping när han 
började läsa till civilingenjör i industriell 
ekonomi.

– Ganska snart upptäckte jag att det var 
matematiken som fångade mitt intresse och 

gången på cern
 

lhc
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 Namn Roderik Bruce

 Familj Sambon Ina och ettåriga dottern Alva

 Bor I byn Thoiry i Frankrike

 Arbete Forskare vid Cern

 Fritid Klippklättring, skidåkning

Roderik Bruce sörjer inte att cern cms

inte ekonomin. Efter att jag gjort lumpen ett 
år så sökte jag i stället teknisk fysik och elek-
tronik med internationell inriktning – jag 
kände direkt att jag hamnat rätt. 

När det var dags att söka exjobb slängde 
han iväg en ansökan till cern på vinst och 
förlust efter tips från en kompis – och blev 
antagen precis dagarna innan han tänkt 
tacka ja till en plats på foi i Linköping. 

– Jag undersökte hur mycket energi som 
frigörs i lhc:s magneter när de värms upp 
av en jonstråle, och hur varma de kan bli 
utan att påverka strålen.

lhc är kanske mest känd för att »krocka« 
protonstrålar, men många experiment görs 
också med jonstrålar.

RODERIK BRUCE BLEV SEDAN KVAR och dok-
torerade på cern. Avhandlingen Beam loss 
mechanisms in relativistic heavy-ion colliders 
vann American Physical Societys pris för 

årets bästa doktorsavhandling i världen 
inom acceleratorfysik. 

Nu började det kännas svårt att lämna 
den varierande och utmanande forskar-
atmosfären och åka tillbaka till Sverige. Han 
blev kvar som postdoc och sökte sedan, och 
fick, en tjänst som forskare – vilket för oss 
tillbaka till lhc:s kontrollrum och Roderik 
Bruces vardag idag.

 
HÄR, I DET MÄKTIGA KONTROLLRUMMET fullt 
med datorskärmar och med panoramafönst-
ren mot de franska Jurabergen har han till-

bringat tusentals timmar. Hans arbete har 
till stor del gått ut på att se till att de protoner 
och joner som börjar avvika från lhc:s strål-
bana styrs och tas om hand om av kollimato-
rer, »sköldar«, på ett säkert sätt.

– Träffar de i stället magneterna som styr 
strålen, så inträffar en »quench«. 

En quench innebär att magneterna 
värms upp och tappar sin supraledande 
förmåga. Det räcker med att en väldigt liten 
del av partiklarna kommer på avvägar för att 
orsaka en quench. Det var det som hände 
2008, vilket resulterade i att sex ton helium 
läckte ut i tunneln och orsakade skador som 
tog drygt ett år att reparera.

– Hela partikelstrålen i lhc har lika 
mycket energi som ett x2000-tåg som kör i 
170 kilometer i timmen men är tunnare än 
ett hårstrå. Så utan kollimatorer skulle vi 
inte kunna köra lhc, säger Roderik Bruce.

Hans arbete har bland annat inneburit 

»Det märkligaste av allt 

är egentligen att den 

fungerar. Ibland känns det 

helt vansinnigt.«
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lhc

lhc-tunneln är 27 kilometer lång och sträcker sig under både franska 
cms

att det riskfritt har gått att öka kollisions-
frekvensen med mer än det dubbla – vilket 
bidragit till att arbetet med att samla data 
kring Higgspartikeln gått fortare än väntat.

LIU MAGASIN TAR TILLSAMMANS med Roderik 
Bruce hissen 94 meter ner i marken till cms, 
en av de fyra detektorerna i lhc där partikel-
strålarna kolliderar. Här råder en febril akti-
vitet – trots att själva acceleratorn är avstängd. 
Nu uppgraderas den för att 2015 klara att 
frontalkrocka motsatt riktade proton strålar 
med energi upp till 7 biljoner elektronvolt per 
stråle. Hittills har lhc bara körts med halva 
den planerade maxenergin. 

De högre energierna innebär att 
Higgspartikeln kommer att visa sig oftare.  
Eller »visa sig« är en sanning med modifi-
kation. Det forskarna kan se i detektorerna 
är spår av Higgspartikeln, de partiklar som 
Higgs sönderfaller i.

– Det är det som gör det här så spännande 
och oförutsägbart. Det är som att leta spår i 
ett ymnigt snöfall. Man kan se vad som tro-
ligtvis just gått förbi, men man kan inte vara 
helt säker, det kan vara någon som är väldigt 
lik. Men ju fler spår man hittar, ju tydligare 
de är, desto säkrare kan man vara på vem 
som lämnat dem, säger Roderik Bruce.

PARTIKELACCELERATORN  LHC omgärdas av 
superl ativ. Det är den största och mest kompli-
cerade apparat som mänskligheten har byggt. 
Med hjälp av helium kyls den ner till den 
kallaste platsen i universum. Partikelkollisio-
nerna har den högsta energin som någonsin 
uppnåtts i laboratoriemiljö. Och i framtiden 
hoppas Roderik Bruce och hans kollegor på 
att hitta supersymmetriska partiklar.

– Men det märkligaste av allt är egentli-
gen att den fungerar. Ibland känns det helt 
vansinnigt.    

Large Hadron Collider (lhc) är världens 
största och kraftigaste particelaccelerator-
anläggning. Den är installerad i en 
cirkel formad, 27 kilometer lång tunnel, 
50-150 meter under marken nära Genéve 
på gränsen mellan Schweiz och Frankrike.

Partikelacceleratorn har bekostats och 
byggts i samarbete med över 10 000 
fysiker från över åttio länder samt flera 
hundra universitet och laboratorier.

lhc:s huvudsyfte är att utforska giltig-
heten och begränsningarna hos den 
nuvarande teoretiska så kallade standard-
modellen för partikelfysik.

Fakta LHC
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NOBELPRISET
 
  teoretiker visar vägen

Nobelpris
2013

Teoretiker med räknekraft

Årets Nobelpris i kemi och fysik går till framstående teoretiker, som 
med sina metoder har kunnat visa vägen för experimentalisterna. Även 
på Linköpings universitet använder allt fler forskare modellering och simulering 
för att förstå olika aspekter av världen omkring oss – verktyg som kräver enorm datakraft.

visar vägen

SOM POJKE gillade Patrick Norman att räkna. 
Hans karriär kan definieras enligt formeln 
[matematik+naturvetenskap+datorer  
= kvant  kemi]. Nu delar han sin tid mel-
lan forskningen och föreståndarskapet för 
Nationellt Superdatorcentrum, nsc.

Han är själv en av de större kunderna. 
På avdelningen Teori och modellering vid 
LiU handlar mycket om material. Forskarna 
i teoretisk fysik sysslar med fasta material, 
elektronstrukturen i kristaller och legeringar. 
Beräkningsfysikerna, dit Patrick Norman hör, 

tittar på molekylära och polymera material.
– Vi försöker designa molekyler som ger 

de egenskaper vi är ute efter. Då ger teore-
tiska beräkningar en mer rationell vägled-
ning jämfört med att pröva sig fram med 
experiment, säger Patrick Norman.
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Deras projekt står på fyra ben: teori där 
forskarna med datorernas hjälp skriver 
algoritmer som beskriver hur den tänkta 
molekylen ska byggas, syntes där moleky-
len framställs kemiskt, karaktärisering där 
strukturen mäts och undersöks, och slut-
ligen komponenttillverkning.

BESKJUTNING MED LASERSTRÅLAR är ett va-
pen som används för att skada piloters syn 
eller andra sensorer på fältet. Patrick Norman 
ingick i en grupp som funderade på hur man 
skulle kunna avvärja sådana hot och fick 
finansiering från ett stort nano vetenskapligt 
program inom Försvarsmakten.

Idén byggde på en kromofor, en  molekyl 
som kan absorbera ljus genom att skicka 
upp, excitera, elektroner till en högre 
energi nivå. Efter omfattande beräkningar, 
experiment och test blandades den färdiga 
molekylen i en lösning av termoplast, som 
sedan fick stelna till ett två millimeter tjockt 
plastglas. Försök i full skala visade hur en 
laserstråle som träffade glaset, släcktes ut 
under den extremt korta tid det tog att fär-

das de två millimeterna. Fenomenet beror 
på elektronernas beteenden i kvantvärlden 
– räkneproblem som bara en superdator 
klarar av.

– I grunden ligger teorier som formule-
rades av Schrödinger, Einstein, Heisenberg 
och Dirac. Frågan är vad dessa skarpsinniga 

män hade kunnat göra om de levt idag, fun-
derar Patrick Norman.

De kunde förstås inte ana vad som skulle 
komma. 1929 skrev Paul Dirac i en uppsats:

»De underliggande fysikaliska lagarna 
... är alltså fullständigt kända, och svårighe-
ten är bara att den exakta tillämpningen av 

dessa lagar leder till ekvationer som är allt-
för komplicerade för att kunna lösas.«

I den senaste av superdatorerna i Linkö-
ping, Triolith, finns 25 600 processorkärnor 
som jobbar dygnet runt. Det innebär att den 
på ett dygn klarar beräkningar som med en 
enkel hemdator skulle ta över 100 år.

– Men ännu har människohjärnan en 
viktig funktion att fylla. Man kan till exem-
pel undra om man inte kunde låta datorn 
analysera och programmera de långa och 
krångliga ekvationer vi använder. Men jag 
har aldrig sett någon som riktigt lyckats 
med det, säger Patrick Norman.

I JULES VERNES ROMAN Till jordens medel-
punkt reser professor Lidenbrock och hans 
följe ner genom en vulkan för att utforska 
klotets inre – en forskningsfärd med livet 
som insats. 150 år senare gjorde Igor Abriko-
sov, professor i teoretisk fysik, samma resa 
från sitt skrivbord.

– Vi upptäckte helt oväntat att järn i jor-
dens kärna kan påverkas mycket starkt av 
jordens magnetfält. Det kunde förklara

»Fenomenet beror på 

elektronernas beteenden 

i kvantvärlden – räkne-

problem som bara en 

superdator klarar av.«
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varför de magnetiska polerna är så stabila. 
Om kärnan varit omagnetisk borde de 
kastas om betydligt oftare än vad som obser-
verats – i medeltal vart 250 000:e år, säger 
Igor Abrikosov.

Upptäckten får också betydelse för att 
kunna simulera jordbävningar och förstå 
hur de uppstår. 

Den tidigare uppfattningen om jord-
kärnan byggde på vetskapen att järn förlo-
rar sin magnetism vid stigande tryck och 
temperatur. Men när Abrikosov och hans 
kolleger genomförde en simulering av de 
extrema förhållandena på 6 000 kilometers 
djup, kunde de se hur järnet vid en viss 
punkt blev magnetiskt på nytt.

För att kunna beskriva förloppet krävdes 
en ny teori för järnkristallernas elektron-
struktur. Det är en typ av grundforskning 
som även kan komma till nytta i tillämpade 
projekt, till exempel design av nya material 
för industriverktyg.

– Idag tar det cirka 20 år att utveckla nya 
material. Den tiden kan minskas till hälften 
med bättre teori, säger Igor Abrikosov.

De senaste årens utveckling av allt kraft-
fullare datorer har stärkt den teoretiska fysi-
kens möjligheter.

– Vi kan nu göra saker som inte går att 
göra experimentellt, och med en hög nog-

grannhet. Vi 
kan också hjälpa 
till att planera 
experimentella 
studier i förväg 
i stället för att 
»cook and look«.

NÄR LINNÉ och 
andra pionjärer 
inom naturforsk-
ningen skulle beskriva okända fågelarter så 
sköt de helt sonika ner dem. Bland dagens 
ekologer är synen en annan.

– Det är ofta svårt och ibland etiskt tvivel-
aktigt att göra experimentella studier av 
komplexa ekologiska system i naturen, säger 
Bo Ebenman, professor i teoretisk biologi.

Hans forskargrupp är särskilt intresserad 
av vad som händer i ett ekosystem när en art 
minskar i antal eller dör ut. Sådana studier 
har gjorts på bakterier och andra encelliga 
organismer som har korta generationer, 
eller på paleontologiska data över de stora 
utdöendena, till exempel dinosauriernas. 

Bo Ebenman

Igor Abrikosov
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Med muskulösa datorer kan tidsskalan kom-
primeras.

– På så vis kan vi granska interaktioner 
mellan arter med vitt skilda generations-
tider. Tio år kan vara en generation för en 
val, men 1 000 för de plankton som är va-
lens bytesdjur, säger Bo Ebenman.

Sommaren 2013 beskrev tre av LiU-
forskarna i tidskriften Nature hur vissa arter 
har en särskilt stor funktionell betydelse i ett 
ekosystem. När en sådan art är på nedgång 
drabbas andra arter i systemet av utrot-
ning – ofta långt innan dess egen existens 
är hotad. 

För att kunna dra sådana slutsatser skapar 
forskarna virtuella näringsvävar som speg-
lar verklighetens. Underlaget är kunskaper 
om hur arter påverkar varandra: relationer 
mellan byte och bytesdjur, mellan arter som 
ömsesidigt gynnar varandra, eller arter som 
konkurrerar om samma födo resurs.

Eftersom den fysiska miljön sätter 
ramarna för ekosystemet är klimatföränd-
ringen en brännande fråga. Hur påverkar 
den interaktionerna? Det är den utmaning 

som nu ligger framför Bo Ebenman och 
hans medarbetare.

TANKEN ÄR ATT SAMKÖRA ekologernas 
näringsvävar med klimatmodeller från 
smhi-LiU-nsc, en av 15 noder för klimatdata 
som ingår i det globala nätverket esgf, som 
bland annat ger underlag för klimat panelen 
ipcc:s rapporter.  

På nsc hjälper Hamish Struthers, 
klimatmodellerare, och Prashanth Dwaraka-
nath, systemexpert, svenska klimatforskare 
med simuleringar som kräver mycket stora 
datorresurser.

En klimatmodell ska ge en bild av en 
pågående förändring på statistisk grund. 
Det får man genom att repetera en simule-
ring om och om igen med små förändringar 
i indata. Det är repeteringen som kräver 
datakraft  – ju snabbare datorn räknar desto 
säkrare blir utfallet. 

Med åren har klimatmodellerna fått 
allt större geografisk upplösning vilket 
också gör dem mer pålitliga. Vid starten 
delades kartorna in i rutor med 500 kilo-
meters bredd – nu är de mindre än 100, 
och i regionala simuleringar så små 
som 11 kilometer.

Hamish Struthers jobbar just nu till-
sammans med forskare från smhi och 
Stockholms universitet med att förbättra 
återgivningen av havsis i en global klimat-
modell. När fryser vattnet, hur tjock blir 
isen, när och hur smälter den, hur sker 
värmetransporten och cirkulationen, hur 
reflekteras solinstrålningen? 

Frågorna är många och ju fler som kan 
besvaras desto säkrare kan prognoserna 
över det framtida klimatet bli.  
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Sedan ett år tillbaka har en internutred-
ning pågått om Linköpings universitets 
framtida utbildnings- och forsknings-
utbud och dess förläggning. Universitets-
styrelsen har nu beslutat att gå vidare med 
förslaget att satsa på fyra fakultetsövergri-
pande profilområden med kärnan förlagd 
till Campus Norrköping.

VÄLFÄRDENS UTMANINGAR är ett av de 
fyra områdena. Utredningen föreslår 
en satsning som innebär att universitet 
utvecklar, integrerar och drar nytta av 
befintliga utbildningar inom bland annat 
teknik, hälsa, medicin, samhällskunskap, 
ikt-lösningar och logistik. På Campus 
Norrköping finns redan verksamhet med 
koppling till välfärds sektorn såsom utbild-
ningar till sjuksköterska, socionom och 
arbetsterapeut. Forskning om äldre och 
åldrande är också stark inom flera avdel-
ningar på Campus Norrköping.

Yngre barns lärande är ett annat om-
råde. Barnomsorg och skolundervisning i 
yngre åldrar är en viktig del av den svens-
ka välfärden. Lärarutbildning mot dessa 
grupper ska fortsatt finnas vid Campus 
Norrköping. Det finns även behov av fort-
bildning och forskning inom området.

Samhällsbyggnad är det tredje profil-
området. Utredningen föreslår att LiU 
bygger vidare på sin verksamhet inom 
området och på etablerade samarbeten 
med det omgivande samhället.

GESTALTNING är det fjärde området. 
Här finns redan en stark verksamhet 
och framgångsrik forskning knuten till 
Visualiseringscentret. Likaså är civil-
ingenjörsprogrammet i medieteknik och 
kandidatprogrammen Kultur, samhälle 
och mediegestaltning samt Grafisk design 
och kommunikation redan existerande 
unika utbildningar med höga söktryck. 
Inom profilområdet finns stora möjlig-
heter att på sikt utveckla nya intressanta 
utbildnings program och forsknings-
miljöer i gränslanden mellan traditionella 
ämnesområden.

– Det är angelägna förslag som kom-
mit fram i utredningen, som pekar ut flera 
intressanta områden. Nu behöver vi göra 
en närmare konsekvensbeskrivning av för-
slagen, säger rektor Helen Dannetun. 

Nya profilområden i Norrköping?

Årets programkatalog är på väg ut till lan-

Många lärosäten, även LiU, funderar stän-
digt på om man verkligen ska ha kvar den 
tryckta katalogen, ungdomarna är ju ändå 
bara på nätet.

– Vi har kommit fram till att vi ska ha 
kvar katalogen. Vi ser ändå att den har 
ett värde för målgruppen, säger Caroline 
Westroos ansvarig för student rekrytering 
på marknadsenheten. Vår utmaning blev 
istället att försöka koppla katalogen med 
webben.

Lösningen blev Layar. Det är en ny 
och snabbt växande teknik där man med 
hjälp av en app i mobilen eller surfplattan 
skannar av de sidor i katalogen som har en 
Layar-symbol. Då får man upp korta filmer 
i mobilen, man kan klicka sig vidare till 
webben, dela informationen på till exempel 
facebook eller ringa till universitetet.

– Med hjälp av Layar kan man ge ett 
mervärde, en känsla som inte går att för-
medla i tryckt text, förklarar Susan Gollenia, 
redaktör för årets katalog.

Ett exempel är kapitlen som handlar om 
boende och studentstäderna Norrköping 
och Linköping. Informationen i katalogen 
förstärks med en minut långa filmer som 
ger en kort upplevelse av städerna och kor-
ridorboende.

Katalogen 
distribueras till 
36 000 gym-
nasieelever i 
hela Sverige, till 
studie vägledare 
på landets 
gymnasie-
skolor och till 
arbetsför-
medlingar  
i  Östgöta-
regionen. 

Programkatalogen – 
nu med film

en 
s till 

m-
i

e, till 
dare

ill



13LIU MAGASIN nr 4 2013

Essäpris till LiU-forskare
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Samfundet de nio har tilldelat honom 

– Jag känner att jag blivit hedrad för min 
ambition 
att göra den 
vetenskapliga 
essän konst-
närlig. Med 
priset upp-
lever jag att 
den har blivit 
erkänd som 
en konstform 
för sig, det är 
väldigt roligt.

I traditionellt vetenskapligt skrivande 
hörs sällan en personlig röst, förklarar 
Martin Kylhammar. Men essän drivs 
framåt av en personlighet, som tilltalar 
den andre. Essäformen gör det omöjligt 
att gömma sig bakom en stilistisk yta.

– Den vetenskapliga essän är en fram-
ställningsform där forskarens sakkun-
skap kombineras med ett konstnärligt 
förhållningssätt och en vilja att gestalta 
och språkligt ge form åt mänskliga erfa-
renheter.

Och vad vinner vetenskapen på det?
– Först och främst läsare, säger Mar-

tin Kylhammar och skrattar.
– Men man vinner också i vetenskap-

lighet. Essäformen tvingar fram det up-
penbara: att humaniora är en konst, där 
en person finns bakom sakerna.

tidskrift som vänder sig både till forskare, 

lärare och andra anställda inom skolans 

-

– Vi har alltid varit angelägna om att våra 
forskningsresultat ska göra nytta för de 
som jobbar inom skolan. Men vi måste vara 
självkritiska och inse att lärarna har svårt att 
hinna eller kunna ta del av dem, vi behöver 
helt enkelt bli bättre på att kommunicera vå-
ra resultat, säger Marcus Samuelsson, lektor 
i pedagogik och före detta slöjdlärare.

Det var utifrån det resonemanget han 
och Lars Kåreklint, utbildningsledare vid 
Kansliet för utbildningsvetenskap, tog initia-
tivet att i december förra året starta nättid-
skriften Venue, som betyder mötesplats.

Ett annat skäl var att skapa ett forum där 
forskare och lärare på skolans alla stadier 
skulle kunna ha ett kvalificerat tanke- och 
kunskapsutbyte. Lika viktigt som att föra 
ut forskningen var också att få veta mer om 

lärares och 
annan skol-
personals 
beprövade 
erfarenhet 
från skolans 
värld.

– En 
ambition har 
hela tiden 
varit att få 
in artiklar 
från många olika skribenter, säger Lars 
Kåreklint.

Det har de lyckats med. Sedan starten 
har bortåt 35 artiklar publicerats på webb-
platsen. Skribenterna är alltifrån lärare på 
olika stadier, barnskötare på förskolor, lärar-
studenter och forskare.

– Vi fyller en funktion och verkar ha 
kommit något på spåren, konstaterar Lars 
Kåreklint.

Tidskriften finns på www.liu.se/larar-
rummet/venue.

Nättidskrift om skolan blev mötesplats
platserna ska gå till sökande med arbets-

livserfarenhet för att motverka att de idag 

Socionomprogrammet är populärt och sök-
trycket högt. Till hösten 2013 konkurrerade 
400 studenter om de 85 platserna, samtliga 
hade då utbildningen som sitt förstahandsval.

Att majoriteten av de antagna studen-
terna är så unga – närmare hälften av dem 
under 20 år och bara 16 procent över 25 
år – har visat sig problematiskt. Särskilt i de 
utbildningsmoment där studenterna ska 
reflektera över yrkesetiska dilemman för att 
kunna utveckla ett etiskt genomtänkt för-
hållningssätt.

Socionomer möter människor i olika livs-
situationer och med varierande grad av so-
cial utsatthet och detta behöver studenterna 
förberedas för under utbildningen.

Rektor har nu beslutat om en försöks-
period med särskilt urval på 30 procent av 
platserna, fram till hösten 2016.

Förhoppningen är att det inte bara 
kommer att innebära en ökad bredd i ålder 
i studentgrupperna utan också en ökad 
mångfald, med fler studenter från icke 
studie vana miljöer och med annat moders-
mål än svenska.

Alternativt urval till 
socionomprogram
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UTBILDNING 
 
  möbeldesign

text GUNILLA PRAVITZ
foto DAVID EINAR & GUNILLA PRAVITZ

Ständigt denne Malmsten
Malmsten har alltid funnits där, i bakgrunden. Vare sig man vill det eller inte, 

säger Kersti Sandin Bülow, professor i möbeldesign vid LiU Malmsten.



15LIU MAGASIN nr 4 2013

FINNS DET NÅGON svensk formgivare som 
satt så djupa spår hos så många människor 
och påverkat svensk formgivning under så 
lång tid som Carl Malmsten?

Under sju 1900-talsdecennier, från 1916, 
möblerade han Sverige. Från slottssalonger 
till en slags compact living för kf, från 
styrelserum som andas makt till kontors-
möbler och räknemaskiner för Åtvidaberg.

Malmsten kom med tiden att stå för ett 
tryggt helhetskoncept; kvalitet och hemtrev-
nad, möbler som aldrig var riktigt fel, som 
man kunde sitta i och vid i timmar, som 
skulle hålla i generationen.

Men som knappast stack ut.
För att citera honom själv: Vill man nå 

gestaltningar av bestående värde bör man 
vakta sig för att vara originell.

– Det kan ju mana till eftertanke i en tid 
då möbler blir artefakter och upplevelser 
snarare än något format för människan, 
 säger Kersti Sandin Bülow.

HON ÄR PÅ SPRÅNG genom verkstäderna på 
LiU Malmsten på Lidingö.

Knackar i förbifarten försynt på dörren 
till ateljén.

Andraårsstudenterna vid Carl Malmsten 
Furniture Studies har skulpturvecka och 
koncentrationen är total.

Modellen lämnar hastigt rummets 
centrum  för att svepa in sig i en morgon-
rock; studenterna tittar upp. Vi stör. 

– Här inne blir det påtagligt: synintryck-
en formas till tankar och gestaltas genom 
dina händer. Du får en sinnlig kunskap, en 
formkänsla som intuitivt sätter sig i krop-
pen, säger Kersti Sandin Bülow.

Det, mer än något annat, är Carl 
Malmstens pedagogiska grund: hand och 
tanke i skapande samverkan. Själv lade han 
ofta till ande, i betydelsen känsla och upp-
övad konstnärlighet.

– Dagens design handlar rätt ofta om 
 posering, att göra något »kul« som sticker 
ut. Många unga formgivare blir stressade 
över pressen att snabbt åstadkomma resul-

tat, bli kända och omskriven. Visst, det är 
häftigt att bli uppmärksammad, men man 
riskerar att bli bakbunden av trenderna.

Mycket kan sägas om Carl Malmsten, 
men bakbunden var han inte. Tvärt om. 
Oftast i opposition, hetlevrad och tvärsä-
ker. Och, som han såg det, med ansvar för 
ett folkbildningsuppdrag: att verka för ett 
samhälle som inte skulle ta kål på vare sig 
människor eller miljö. 

VID 70 ÅRS ÅLDER gav sig Carl Malmsten, till-
sammans med sin hustru Siv, in i ett sista 
av sina många skolprojekt, Capellagården 
på Öland. Hit åkte Kersti Sandin Bülow på 
en snickarkurs sommaren 1968. En 17-åring 
som inte var särskilt imponerad, då. Snarare 
lite störd av den sektliknande uppslutningen 
kring Carl Malmsten.

 – När jag ser tillbaka inser jag hur djupa 
intryck han gjorde. Malmsten hade ett ab-
solut formgehör och kände nog i kroppen 
när något var i obalans. Hans formgivning 
var alltid satt i ett sammanhang, han utgick 
från kontexten och vad hans möbler skulle 
användas till.

Hon lärde sig att reflektera.
– Som formgivare måste man fundera 

över de egna värderingarna. Ställa sig frå-
gan: vart leder det här? Vad är det för sam-
hälle jag är med om att forma?

KERSTI SANDIN BÜLOW (bilden ovan) instal-
lerades som professor i möbeldesign på 
LiU Malmsten i våras. Hon har en lång 
karriär bakom sig som inredningsarkitekt 
och prisbelönt formgivare, i första hand för 
offentliga miljöer. Därtill grundade hon 
tillsammans med sin kollega Lars Bülow 
möbelföretaget Materia 1992. Företaget 
förvärvades 2004 av Sveriges främsta inred-
ningskoncern, Kinnarps, och Kersti Sandin 

Bülow arbetade några år vidare inom kon-
cernen som design director. 

Det senaste decenniet har hon dessutom 
varit utredare åt regeringen och sakkunnig 
på Kulturdepartementet. Några år som pro-
fessor på Högskolan för design och konst-
hantverk vid Göteborgs universitet får också 
fogas till yrkeserfarenheterna.

– Det fantastiska med Carl Malmstens 
Furniture Studies är den gedigna grunden i 
utbildningarna. Kompromisslös kvalité, om-
sorg i varje detalj, den konstnärliga formgiv-
ningen kombinerad med hantverksmässigt 
materialkunnande, säger hon. 

Denna sommar tillbringade Kersti San-
din Bülow två veckor på Ellen Keys Strand 
vid Vättern för att skriva sitt bidrag till en ny 
en bok om Carl Malmsten, inget mindre än 
ett praktverk som kom ut till höstens stora 
utställning på Waldemarsudde i Stockholm: 
Carl Malmsten – formgivare och pedagog.

– Mitt perspektiv är formgivarens och 
entreprenörens, säger Kersti Sandin Bülow.

CARL MALMSTEN LYCKADES bygga ett starkt 
varumärke som står sig än idag, också inter-
nationellt.

– Efter den inledande perioden med 
praktmöbler fann han sitt formspråk under 
30-talet då han tydligt började utgå från de 
svenska allmogemöblerna, som han dekon-
struerade och utvecklade i nya kontexter. 
Ett bra exempel är stolen Lilla Åland, inspi-
rerad av en stol Malmsten tecknade av i en 
åländsk kyrka.

– Men varumärket Carl Malmsten kom 
inte i första hand att stå för ett företag, utan 
för honom själv som person. Han såg till 
att omge sig med skickliga medarbetare, 
men värnade alltid sitt namn och sitt ego. 
Han var en karismatisk mästare, inte en lag-
spelare. Som yrkesmänniska var och förblev 
han en egen ö.  

Fotnot: Utställningen om Carl Malmsten på Walde-
marsudde i Stockholm pågår fram till 2 mars 2014. 
En längre intervju med Kersti Sandin Bülow finns 
på www.liu.se/forskning/reportage/standigt-denne-
malmsten
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foto ANNA NILSEN
& CHARLOTTE PERHAMMAR

Ett spex tar form

STUDENTKULTUR 
 
  spex
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Den nittio personer stora ensemblen har samlats 
på Forumteatern i Linköping för att repa inför årets 
Holgerspex – Drottning Kristina och jakten på 
drömprinsen. Det är en intensiv aktivitet, både på 
och bakom scenen. Totalfokus blandas med allmänt 
kaos, omtagningar och en hel del väntan. Att förbe-
reda ett spex tar tid – mycket tid. Men det ger också 
minnen för livet.
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Bok berättar om 
LiU:s pionjärår

text ELISABET WAHRBY
foto ANNA NILSEN & ARKIVBILDER

Nu finns boken som berättar om hur det gick till när 
Linköpings universitet blev till.  Boken bygger på inter-
vjuer med personer som var med under pionjäråren. 
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UNDER FYRA ÅR HAR HISTORIKERNA Christer 
Knuthammar och Eli Hjorth Reksten in-
tervjuat tidigare LiU-anställda. Nu har 200 
timmars inspelat material nedtecknats och 
boken om Linköpings universitets första 20 
år ligger klar. 

Ungt universitet på väg är titeln på boken 
som bygger på intervjuer med 94 perso-
ner, som var med och byggde upp det som 
idag är Linköpings universitet. Författarna 
gör inte anspråk på att berätta den exakta 
sanningen, snarare vill de förmedla män-
niskors bilder av hur det då, de där första 
20 åren. Och det är en bild av entusiasm, 
energi och pionjäranda som växt fram ur 
materialet. 

– När vi arbetat med detta har vi upplevt 
glädjen och energin, trots de – med dagens 
mått mätt – ganska primitiva förhållanden, 
säger Eli Hjorth Reksten. 

– Linköping var universitetet på tvären, 
säger Christer Knuthammar. Här fanns en 

stor frihet, trots att statsmakterna på den 
tiden beslutade ramarna i detalj. 

EN SOM VAR MED PÅ DEN TIDEN är Ingemar 
Ingemarsson, professor i informationsteori, 
den åttonde professorn som anställdes på 
dåvarande tekniska högskolan. 

– Vi var pionjärer i ordets rätta bemärkel-
se. Vi hade ingen aning om hur det skulle 
vara. Men det var en möjlighet att bygga upp 
allt från eget huvud. Om man sa något – så 
blev det så. 

Att det blev så bra som det blev tror 
 Ingemar Ingemarsson dels beror på beslutet 
från statsmakterna att Linköping skulle bli 
något annorlunda, inte en kopia av andra 
läro säten. Dessutom sa organisations-
kommittén att Linköping skulle ha fem 
stora institutioner, inte som på andra hög-
skolor där man i princip hade en institution 
för varje professor. 

– Det har varit jätteroligt att få berätta 
om sitt livsverk, som det ju faktiskt är. Lite 
som att få berätta om sin barndom för sina 
barnbarn.

– JAG VAR BARA 23 ÅR när jag började jobba 
på universitetet. Men jag var inte yngst, vi 
var alla unga, nästan i samma ålder som 
studenterna. 

Det säger Christina Hansson, adminis-
trativ chef på Institutionen för ekonomisk 
och industriell utveckling och också en av 
dem som är intervjuad i boken. 

– När jag började 1975 fanns en nybyg-
garanda, vi kom hit i en tid då allt var möj-
ligt. Och vi har fortsatt arbeta i den andan. 

Författarna Eli Hjorth Reksten och 
Christer Knuthammar är båda historiker 
i grunden. Eli Hjort Reksten arbetar som 
 universitetsarkivarie medan Christer Knut-

hammar numera är pensionär. Han anställ-
des på LiU som lärare i historia och har haft 
funktioner som bland annat prefekt, över-
bibliotekarie, prorektor och tf rektor.  

– Fördelen med att vara ett så ungt uni-
versitet är att de som var med vid starten 
fortfarande lever, säger Christer Knutham-
mar. Att kunna levandegöra historien med 
muntliga källor gör att dokumentationen 
blir unik.  

Fotnot: Boken finns att köpa för endast en hundra-
lapp i Bok & Media på S:t Larsgatan 24 i Linköping 
och i Kompendieförsäljningen i Hus C på Campus 
Valla, Linköping.
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UTBILDNING 
 
  hållbar utveckling

text MONICA WESTMAN
foto ANNA NILSEN

Idéer för en hållbar 
stadsutveckling

Vitvaror som drivs av fjärrkyla, gå hemifrån-
knapp, färg kodad sopsortering och mängder 

av solceller – idéerna flödar när civilingenjörs-
studenter presenterar resultatet av några  veckors 

arbete på en kurs om hållbar stadsutveckling. 

CIVILINGENJÖRSUTBILDNINGEN Energi-miljö-
management är en teknikutbildning med 
högt söktryck och relativt många kvinnliga 
studenter. Under det femte året ges bland 
annat en specialgjord kurs om hållbar stads-
utveckling.

– Eftersom studenterna går sista året 
har de en massa ackumulerade kunskaper 
och erfarenheter som de här får använda 
i ett nytt sammanhang och där resultatet 
också kan komma till nytta, säger Sara 
Gustafsson, universitetslektor på Avdel-
ningen för industriell miljöteknik och 
kursansvarig.

I kursen har studenterna fått agera tek-
nisk konsultbyrå med uppgift att utveckla 
hållbara tekniska system för Vallastaden – 
en ny stadsdel som ska byggas i anslutning 
till Linköpings universitet. Uppgiften är 
utformad som en tävling där det gäller att bli 
den konsultbyrå som får i uppdrag att utföra 
jobbet. 
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– Helst vill vi ju arbeta i skarpa projekt, 
men det passade inte riktigt tidsmässigt, 
så här får deras idéer istället bli en del av 
den innovationsprocess som pågår i projekt 
Valla staden, säger Sara Gustafsson.

I FYRA GRUPPER HAR DE fått ta sig an avfalls-
hantering/livsmedelsförsörjning, informa-
tionsteknik, transporter/mobilitet respektive 
energi/värmeförsörjning. Varje grupp har 
haft en handledare och i kursen har även 
ingått ett antal föreläsningar kring tekniska 
system och projekt Vallastaden.  

– Det var kul att jobba med innovativa 
lösningar och använda det vi kan till något 
verkligt.  Utmaningen låg i att samordna 
oss för att kunna presentera en gemensam 
helhetslösning, säger Cecilia Mårtensson, 
vars grupp studerat energi och värmeför-
sörjning. 

Presentationen sker inför en kvalificerad 
jury: Anna Jonsson, forskare i klimatanpass-

ning på Tema Vatten i natur och samhälle, 
LiU, Gunnar Rydin, samordnare för Valla-
stadsprojektet på Tekniska verken samt 
 Mikael Åberg, byggprojektchef för Valla-
staden på Linköpings kommun. 

– Jag tror på it-plattformslösningen, men 
hade också velat se ett eller att par säljande 
argument och en grundlig analys av beho-
ven, säger Mikael Åberg. 

Det nappar flera av studenterna på 
och erbjuder sig att fortsätta med i sina 
examens arbeten.

Kursen avslutas sedan med en dis-
kussion mellan studenterna, forskare på 
Avdelningen för Industriell miljöteknik, 
representanter för Tekniska verken med 
vice vd Klas Gustafsson i spetsen och övriga 
jurymedlemmar.

EN AV STUDENTERNA, Nicklas Broberg, kon-
staterar att grupperna varit väldigt bundna 
av den detaljplan som redan är beslutad och 

att planeringen av de tekniska systemen 
borde komma in betydligt tidigare i proces-
serna om det ska finnas plats för verkligt 
nytänkande. 

Det diskuteras också hur man kan und-
vika att stadsdelen blir en oas för högutbilda-
de och penningstarka.  Skulle exempelvis en 
student ha råd att bo i Vallastaden? Och hur 
får man människor att engagera sig, prova 
nya lösningar och ta vara på de möjligheter 
ni vill ge dem, undrar Anna Jonsson.

– Förhoppningen är ju att människor 
flyttar till Vallastaden för att de vill leva an-
norlunda, inte för att de vill betala för att 
slippa engagera sig, säger Johan Haglund.

Sara Gustafsson och de två doktorander, 
Björn Wallsten och Paul Fenton, som utveck-
lat kursen är nöjda och redan i gång för att 
hitta ett spännande projekt åt nästa årskull 
studenter. De presenterade även kursen 
vid en nationell utvecklingskonferens för 
ingenjörs utbildningar i slutet av november.  

Energi & värme:  Köp andelar i en vindkraftpark, klä in fasaderna i solceller, 
fjärrvärme för golvvärme, fjärrkyla till livsmedelsbutikernas 
kyldiskar och skåp, och inte minst en gå hemifrån-knapp som 
stänger av allt som kan stängas av.

Transporter & mobilitet: Minimera behovet av transporter, spårtrafik med duospårvagn 
mellan Mjärdevi Science Park, Vallastaden och Resecentrum. 
 Bilpool och möjlighet till samåkning via it-tjänst i molnet. 
Samordna varutransporter in till stadsdelen.

Livsmedel & avfall: Mat beställs via nätet. I en central byggnad, Bryggeriet, finns 
café och matsal för skola, dagis och äldrevård, närbutiken 
liksom möjlighet att baka eget bröd eller musta äpplen. Sopor 
sorteras i fler fraktioner än i dag, tydligt uppmärkta med 
färgkoder. Här finns återbrukscentral och reparationsverkstad.

Informationsteknik: Socialt nätverk i molnet med ett utbud av tjänster, som visu-
alisering av resursanvändningen, planering av kombi resor 
i  samarbete med Östgötatrafiken, bokning av tvättstuga, 
fjärrstyrning av uppvärmning med mera. Informationen utgör 
en grund för kunskapsuppbyggnad och utvärdering av projekt.

Idéer från grupperna:
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Trots behandling med bland annat respi-

– Ett viktigt budskap är att behandlingen 
ändå inte är meningslös. Patienter som åter-
hämtar sig efter intensivvård har inte sämre 
hälsorelaterad livskvalitet än de som inte 
behövt intensivvård, säger Johan Berkius, 
överläkare på Västerviks sjukhus och doktor 
i kardiovaskulär medicin vid LiU.

kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom, 
orsakas av små partiklar främst från 
cigarett rök som skapar en inflammation i 
lungvävnaden. Inflammationen läker inte ut 
utan fortsätter successivt att bryta ned väv-
naden med allt svårare symtom som hosta, 
slembildning och andnöd. Det finns inga 
läkemedel som botar sjukdomen.

– Det är en lurig sjukdom som plötsligt 
och oväntat kan förvärras. Då söker patien-
ten akut och kan behöva vård på intensiven. 
Om man inte lyckas lindra andningspro-
blemen krävs respiratorbehandling, säger 
Johan Berkius som själv är ansvarig för in-
tensivvårdsavdelningen (iva) i Västervik.

I Sverige beräknas en halv miljon männ-
iskor lida av kol i varierande grad. Varje år 
dör omkring 2 500 av sjukdomen. Rökning 
är den helt dominerande orsaken, men även 
vissa genetiska förutsättningar och arbete i 
rökiga miljöer kan bidra.

Imponerande forskarbegåvningar och er-

som man sällan ser, och stabila partner-

centret helix

helix är ett s.k. vinn Excellence Center, 
delfinansierat av Vinnova, som startade 
2005.  Vid helix finns ett 50-tal aktiva 
forskare som studerar hälsa, lärande, rör-
lighet och entreprenörskap i arbetslivet. 
Det övergripande målet är att bidra med 
kunskap för ett hållbart arbetsliv, med en 
balans mellan en rimlig lönsamhet och 
goda arbets förhållanden för de anställda.

helix är mångdisciplinärt, med forsk-
ningsledare från universitetets alla fyra 
fakulteter. Det har också 18 partners, både 
privata företag och offentliga och fackliga 
organisationer. Landstinget Östergötland 
är med, liksom Försäkringskassan, Toyota, 
saab, Siemens och en handfull kommuner 
i Östergötland. Även Unionen, if Metall 
och Kommunalarbetareförbundets östgöta-

sektion samverkar med helix. Forsknings-
projekten genomförs i nära samarbete med 
partners, vilket ger möjlighet både till rele-
vanta forskningsfrågor och till fältstudier 
mitt i verkligheten.

Fem internationella vetenskapliga ex-
perter har nu granskat verksamheten och 
lovordar kvalitén, publiceringsgraden och 
stabiliteten i partnerskapen.

– Vi fyller ett tomrum i Sverige när det 
gäller arbetslivsforskning. För internatio-
nella forskare som letar samarbetspartners 
i Sverige är vi en väg in, säger Mattias Elg, 
föreståndare för helix.

Det mångdisciplinära arbetssättet hyl-
las också i utvärderingen. Forskare från en 
lång rad discipliner tittar med sina respek-
tive ögon på organisationer i arbetslivet. 

– Vi har tillräckligt mycket som förenar 
oss för att kunna driva gemensamma pro-
jekt. Men också tillräckligt mycket som 
skiljer oss för att lära av varandra och ut-
vecklas, säger biträdande föreståndare Malin 
Tillmar.

Forskning om arbetslivet hyllas

Forskare vid helix

Hög dödlighet i KOL 
trots intensivvård
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Antibiotika-
resistens kartläggs

Svenska förvaltningar går i allt högre grad 

över till att erbjuda tjänster och kommu-

-

gängligheten kan vara en illusion, enligt en 

Deklarera, boka läkartid och ansök om för-
skoleplats. I dag kan du sköta de flesta av dina 
kontakter med myndigheter, kommuner och 
landsting via internet. Målet för de nya e-sats-
ningarna är en effektivare, bättre samordnad 
och mer lättillgänglig offentlig förvaltning. 

Samtidigt innebär detta att medborga-
ren förväntas ta ett stort eget ansvar för att 
hantera mötet med förvaltningen. Och en 
»gör-det själv-förvaltning«, kan exkludera 
grupper i samhället.

– Det finns en risk för utanförskap när 
ansvaret för kontakten till förvaltningen 
läggs på den enskilde individen, säger 
Gabriella Jansson.

Hon har särskilt tittat på utvecklingen i 

Botkyrka kom-
mun som tidigare 
satsat stort på mö-
ten med medbor-
garna i speciella 
medborgarkontor. 
Botkyrka är en 
heterogen kom-
mun med en stor 
andel invandrare. 
På medborgarkontoren har man satsat på 
handläggare som talar många språk och 
hjälp med guidning i vad svenska kommuner 
och myndigheter kan hjälpa till med och hur 
man får den hjälpen.

– Men i de digitala kanalerna finns inte 
alls samma medvetenhet om vilken stött-
ning som behövs. Här förväntas medborga-
ren själv söka information och driva frågor 
oavsett vilka förkunskaper och färdigheter 
han eller hon har. Det blir ett problem, säger 
Gabriella Jansson.

-

Framtidens forskningsledare av Stiftelsen 

för strategisk forskning (ssf

De bägge materialforskarna vid Institutio-
nen för fysik, kemi och biologi får därmed 
tio miljoner kronor vardera för att bygga upp 
självständiga verksamheter inom sina res-
pektive områden.

Till programmet har ssf utsett 20 yngre, 
lovande forskare vid svenska lärosäten. De 
får finansiering under fem år och dessutom 
en särskild ledarskapsutbildning. Medel-
åldern hos de antagna är 36 år och en tredje-
del av dem är kvinnor.

Deltagarnas projekt inkluderar grund-
läggande teknologier med tillämpningar 
inom livsvetenskaper, materialvetenskap 
och bioteknik.

Framtidens 
forskningsledare

E-förvaltning – inte öppen för alla

Gabriella Jansson

Antibiotikaresistens är ett växande 
globalt problem. Forskare vid Lin-
köpings universitet ska leda en kart-
läggning av resistensens utbredning 
och spridning. Nu tilldelas projektet 
20 miljoner  kronor av Vetenskaps-
rådet.

Det världsomspännande proble-
met medför konsekvenser för både 
folk- och djurhälsa.

– Om vi inte kan hitta fung-
erande metoder riskerar vi både 
ökad sjuklighet och dödlighet samt 
allt högre sjukvårdskostnader, 
 säger Lennart E Nilsson, professor i 
 klinisk mikrobiologi och ledare för 
projektet.
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SAMVERKAN 
 
  rent vatten

text MONICA WESTMAN
foto GÖRAN BILLESON

Extremt rent vatten 
löser smutsen
»För vår del har det varit helt avgörande 
att arbeta tillsammans med Linköpings 
universitet«. Det säger Petra Hammar-
stedt, vd för Qlean Scandinavia, företaget 
som tvättar fasader, kretskort och olje-
indränkt betong med rent vatten.
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QLEAN SCANDINAVIA VÄXER så det knakar, 
2012 ökade omsättningen från nio till 16 
miljoner och företaget har idag nio fast an-
ställda och lika många till under den tid av 
året som vatten inte fryser till is. För det är 
vatten, riktigt rent vatten, avskalat från kalk, 
salter, mineraler, metaller, gaser med mera, 
som är grunden för hela företaget. 

Största utmaningarna för Petra 
Hammarstedt och hennes make  Peter 
Hammarstedt, som tillsammans 
grundat och äger företaget, har inte 
varit tekniska utan att få människor 
att tro på att det går att tvätta fasa-
der rena och lösa upp olja med bara 
 vatten. 

DET ÄR OCKSÅ HÄR Linköpings univer-
sitet kommer in, för där inte de egna 
kunskaperna har räckt till fann paret 
Hammarstedt all tänkbar kompetens 
på universitetet. 

– Vi trivs mycket bra med det 
samarbetet, förra året drev vi åtta 
 gemensamma projekt, de flesta var 
studentprojekt och det är fantastiskt 
att arbeta med studenter. Det är synd 
att inte flera små- och medelstora 
företag vågar kroka arm med ett uni-
versitet. säger Petra Hammarstedt.

Det som intresserat forskarna mest 
är att verkligen förstå varför extremt 
rent vatten (200 gånger renare än 
 destillerat vatten och långt renare än det 
som ofta kallas ultrarent) har förmåga 
att lösa upp olja i alla dess bestånds-
delar. Något som Petra och Peter Ham-
marstedt upptäckte närmast av en slump.

DET ÄR EN HISTORIA väl värd att berätta: 
Petra Hammarstedt pluggade i slutet av 

1990-talet på lärarprogrammet på LiU, pla-
nerna var att hon skulle undervisa i grund-
skoleelever i matte, fysik och engelska. Vid 
sidan av arbetade hon också på ett städ-
företag där de använde en brittisk metod 
med avjoniserat vatten för att tvätta fönster. 
Det innebar att fönstren kunde självtorka 
eftersom det inte blev några kalkränder.  
Maken Peter arbetade på samma ställe och 
vid ett tillfälle ställde han ifrån sig fönster-
borsten mot en plåtvägg. När han sedan 
lyfte borsten var väggen bakom alldeles ren.

– Vi reagerade båda två: vänta nu, vad 
hände här? minns Petra Hammarstedt.

De började kontakta olika filterleverantö-
rer som till en början inte trodde att de var 
riktigt kloka, renare vatten kunde väl inte 
behövas? Men paret Hammarstedt gav sig 
inte och ju renare vattnet blev desto snab-
bare gick arbetet och ju bättre blev resultatet.

– Men 2001 gick företaget vi arbetade 
åt i konkurs, jag hade jobbat heltid,  pluggat 

 heltid och hade 9 månaders tvillingar.  
Plötsligt stod vi utan jobb båda två precis 
som miljöarbetet tog fart på allvar och det 
talades mycket om miljöcertifieringar. Vi 
bestämde oss att sälja bilen och köra på.

PETRA HAMMARSTEDT gav upp studierna, 
trots att det bara var praktik och exjobb kvar 
och att hon lovat sig själv att aldrig bli egen-
företagare som föräldrarna.

– Vi demonstrerade vår fasadtvätt på 
många olika ställen, men ingen trodde på 
att det skulle fungera så vi fortsatte att städa 
för att överleva, berättar Petra Hammar-
stedt.

Men några år senare, vintern 2005, 
upptäckte de också av en slump att det rena 
vattnet löste olja. 

– Vi förstod inte hur vi skulle kunna 
övertyga folk om det när de inte ens trodde 
på att vi kunde tvätta fasader rena. Men så 
hörde de av sig från Fortum i Värmland, 
de hade stora problem med oljeläckage från 
ställverkens trasiga betongfundament och 
undrade om vi kunde rena betong. Där satte 
allt fart, berättar Petra Hammarstedt.

Smutsvattnet renas sedan på van-
ligt vis och det behöver ingen särskild 
behandling eftersom molekylerna 
oljan består av bundits till vatten-
molekylerna.  Något som Bo Svens-
son, professor på Tema Vatten i natur 
och samhälle också kunde verifiera 
vetenskapligt 2007.

VÄNDPUNKTEN KOM 2009 då Qlean 
Scandinavia först blev utsedda till 
Årets företagare i Östergötland, sedan 
fick Svenska Kraftnäts miljöpris och 
till det sabo:s utmärkelse för bästa 
metod att underhålla fasader.

Idag pågår också utvecklingen 
av en industritvätt för fullt.  Sedan 
en tid tillbaka står det en maskin 
hos Flextronics i Karlskrona som 
tvättar kretskort rena från fluss-
medel och samarbete pågår med 
Electrolux.  Här pågår också ett 
större forsknings projekt, Intelligent 
Qleaning, finansierat av Mistra med 
LiU-forskaren Eric Sundin som 
 koordinator. 

Målet är att ta fram en maskin 
som kan tvätta gjut- eller svetsgods. 

– Idag försöker företagen oftast ta 
bort så mycket vatten som möjligt medan vi 
gör tvärtom, använder vatten, men tar bort 
värme och kemikalier. Den största vinsten 
har visat sig vara energibesparingen som 
kan vara så mycket som 30 procent.  För oss 
gäller det att vara lyhörda för vad kunderna 
verkligen behöver, speciell som vi kom-
mer från en helt annan planet, säger Petra 
 Hammarstedt.  

Fotnot: Projektet iq, Intelligent Cleaning, finansieras 
inom forskningsprogrammet Mistra Innovation och 
pågår 2012-2014. Deltar från LiU gör Erik Sundin från 
industriell  produktion som projektledare, Mattias 
Lindahl och Niclas Svensson, industriell miljöteknik 
samt Karin Lindkvist, Swerea ivf. Målet är att ta fram 
en demonstrator till en generellt fungerande industri-
tvätt baserad på Qlean Scandinavias vattenteknik.
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ALUMNI 
 
  namn & nytt

alumni

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

EMMA BRANDT är projektledare på 
Svenskt Näringslivs regionkontor i 
Linköping. Hon har läst pol kand-
programmet.

SANDRA SANNEMO BÅRMAN är rekry-
terare på Q Bemanning & Rekrytering. 
Hon har läst kandidatprogrammet i 
personal- och arbetsvetenskap.

MARIE-LOUISE HENRIKSSON är logo-
ped på Storängsskolan i Finspång. Hon 
har läst logopedprogrammet.

SUSANNE JOHANSSON är lss-hand-
läggare på Vård- och omsorgskontoret 
i Norrköpings kommun. Hon har en 
filo sofie kandidatexamen med psyko-
logi som huvudämne.

DANIEL KARLSSON är mjukvaru-
utvecklare på Scanreco. Han är civilin-
genjör i teknisk fysik och elektroteknik.

ÅSA LARSSON är specialpedagog  
inom förskolan i Botkyrka kommun. 

BEATRICE LEJNEGÅRD är arbetstera-
peut på Samrehab vid Oskarshamns 
sjukhus. 

SARA LÖVSTEDT är avtalshandläg-
gare på it-avdelningen i Stockholms 
stad. Hon har en masterexamen i 
affärs juridik.

VIKTOR MARKKULA är hr-trainee på 
abb. Han har läst masterutbildningen 
Human Resource Management and 
Development.

FILIP MATTSSON är provningsin-
genjör på Johnson Matthey ab. Han är 
högskoleingenjör i maskinteknik.

ISABELLA NILSSON arbetar på Part-
nerTech ab i Åtvidaberg. Hon är civilin-
genjör i design- och produkt utveckling.

BAIBA PUMPERE är flyktinghand-
ledare på Marieborgs ungdomsboende. 
Hon har läst kandidatprogrammet i 
samhälls- och kulturanalys.

PETTER PEHRSON SKIDÉN arbetar 
på Spotify ab. Han är civilingenjör i 
 teknisk fysik och elektroteknik.

Vi vill veta vad tidigare studenter gör idag. 
Tipsa till lennart.falklof@liu.se.

Om LiU-alumner

LiU-alumnen Tomas Franzén tar över som 

vd för Bonniers ab, när Jonas Bonnier 

Tomas Franzén kommer därmed leda en 
mediekoncern som bland annat innefattar 
Dagens Nyheter, Expressen, Dagens in-
dustri, Bonniers Tidskrifter, Svensk Film-
industri och tv4-gruppen. Koncernen är 
även verksam i flera länder internationellt. 
Bonnierskoncernen har totalt drygt 10.000 
anställda i cirka 175 företag.

Tomas Franzén är 51 år och har varit vd 
på Com Hem sedan 2008. Innan dess var 

han vd på Eniro 
under fyra år. 
Han har även 
varit vd för in-
ternetoperatören 
Song Networks 
och för au -
System ab.

Under 
1980-talet 
utbildade sig 
Tomas Franzén 
till civilingenjör i industriell ekonomi vid 
Linköpings universitet. 

tomas franzén ny bonniers-vd

Tomas Franzén
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I slutet av november startade ett nytt 
mentorskapsprogram för internationella 
master studenter vid Linköpings universi-
tet. Tolv studenter har matchats mentorer 
från företag och organisationer i Östergöt-
land. Tanken är att mentorerna ska få lära 
känna studenter med en färsk utbildning, 

språkkompetens och nätverk i andra län-
der. Studenterna får en inblick i svensk 
arbetsmarknad och kan knyta kontakter 
inom sitt utbildningsområde. Genom 
Karriär centrum vid LiU får studenterna 
även annan hjälp för att underlätta steget 
ut på den svenska arbetsmarknaden. 

Tolv alumner som tidigare läst vid Linkö-
pings universitet men nu är bosatta i Eng-
land samlades till alumniträff i London 
den 30 oktober. Maha Bouzeid, som är en 
av årets alumner, var där och berättade om 
sin internationella karriär. Hon uppmunt-
rade de övriga att våga göra nya saker och 

skaffa ett bra kontaktnät. 
– Det blev en trevlig kväll med många 

diskussioner runt bordet, säger alumni-
ansvarig Camilla Smedberg. Jag tror att 
det var värdefullt för dem att träffa andra 
nyblivna Londonbor och att de kommer att 
fortsätta att hålla kontakten med varandra.

masterstudenter får mentor

alumniträff i london
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Sopberget kan bli lönsam gruva
Forskaren Joakim Krook och hans kollegor 

vill ta reda på hur man kan skapa lönsam-

het i att ta till vara på värdefulla material 

som gömmer sig på soptippar och i marken 

  
– Målet med projektet är att lära oss hur 
man kan utvinna resurser från deponier på 
ett lönsamt sätt, säger Joakim Krook som är 
docent vid Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling och ansvarig för forsk-
ningsprojektet. 

SOPTIPPAR RUNT OM i Sverige och världen 
gömmer inte bara avfall utan också metall-
ler, plaster och bränslen som skulle kunna 
återvinnas, berättar Joakim Krook. I marken 
under städerna ligger mängder av ledningar 
och rör som inte längre används. I dem 
finns det metaller som koppar och alumini-
um. Det är dyrbara och eftersökta material 
som är värda miljardtals kronor, men bara 

ligger där till ingen nytta och som dessutom 
kan skapa framtida miljöproblem om de 
lämnas kvar. 

Marken där avfallet ligger är också efter-
traktad, speciellt i stora städer. Om marken 
blir sanerad går det att undvika framtida 
miljö problem och mark i attraktiva lägen 
frigörs. 

KAN MAN SAMTIDIGT TJÄNA PENGAR på att 
sanera genom att utvinna resurser finns det 
ännu mer att vinna? Vad krävs för att det 
ska bli det? Hur planerar, organiserar och 
genomför man bäst sådana projekt? Det är 
några av de frågor som forskningsprojektet 
arbetar med att besvara.

– Forskningen innefattar både utveckling 
av affärsmässiga koncept och pilot projekt 
där vi återvinner i mindre skala för att ta 
reda på vad som krävs för att få lönsam-
het, berättar Joakim Krook. En del  faktorer 
är projektspecifika, som till  exempel hur 

mycket av olika material en viss deponi 
innehåller och om marken  deponin ligger 
på är värdefull.  Teknik,  policy, lagar, och 
olika typer av marknadsvillkor påverkar 
också . Vi försöker ta reda på vad som behö-
ver förändras för att få ekonomi i projekten, 
och i vilka fall det är värt att satsa på. Vi 
samverkar mest med miljökonsulter, åter-
vinningsföretag och deponiägare.

JOAKIM KROOK tror på den här idén, och det 
är det fler som gör. LiU Fund of U delar nu 
ut 275000 kr till forskningen. Till fonden 
skänker före detta studenter vid Linköpings 
universitet och andra som vill bidra till 
forskning och utveckling vid universitetet 
små och stora belopp till något som ligger 
dem varmt om hjärtat. Pengarna går till 
mindre, men angelägna projekt som spän-
ner från bättre lunchmiljö för studenter till 
forskning om hälsa och matematik. 

ANNIKA JOHANSSON

p
e

te
r

 m
o

d
in

a
n

n
ik

a
 j

o
h

a
n

s
s
o

n



28 LIU MAGASIN nr 4 2013

text EVA BERGSTEDT
foto ANNA MOLANDER

Vad gör du med ditt liv?
Han hoppade av en framgångsrik karriär som ekonom 

och blev istället frilansande filosof. Nu tar Jan Aronsson 
emot människor i samtal om livets mening.
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FILOSOFI, SOM ENLIGT WIKIPEDIA kan över-
sättas med »kärlek till visdom«, har varit ett 
intresse hos Jan Aronsson så länge han kan 
minnas.

– Jag drev säkert min mamma till van-
sinne genom att ställa existentiella frågor 
som liten, säger han med ett leende.

Han valde ändå ekonomyrket (»det hand-
lade om att kamma mig och skaffa ett 
jobb«) men läste filosofi parallellt. Som 
30-åring insåg han att jobbet som af-
färs- och skattekonsult där miljonerna 
rullade in inte var meningen med 
hans liv. 

Den avgörande insikten skedde på 
en  semesterresa. Som vanligt hade 
han med sig filosofiska verk och han 
fäste sig då vid en mening i en avhand-
ling som fick avgörande betydelse för 
honom.  

Jan Aronsson lutar sig framåt i 
sin samtalsfåtölj, han har memorerat 
meningen väl: »Allt detta var bara en 
förevändning för att han vägrade att ta 
ansvar för sitt liv.«

– Meningen slog mig hårt. Jag in-
såg att det gällde mig i högsta grad.

HAN ÖVERGAV AFFÄRSVÄRLDEN och 
började läsa filosofi på heltid. Skrev 
sin masteruppsats om filosofen Sören 
Kierkegaard vid Linköpings universitet 
och fortsatte studierna vid LiU med en 
psykoterapeututbildning, följd av en 
lärarutbildning i psykoterapi.

Idag driver han ett företag där 
han, utöver enskilda samtal, även är 
konsult, lärare och rådgivare på företag och 
organisationer.

Till hans mottagning i Stockholm kom-
mer både människor som vill ha någon att 
utveckla filosofiska spörsmål med och de 
som befinner sig i kris, depression eller har 
tappat riktningen i sitt liv.

– En del ser samtalen ungefär som att gå 
på gym, de mår bra av dem. Andra kommer 
hit för att få psykoterapeutisk hjälp. Oavsett 
skäl så är frågan om vad man gör med sitt 
liv ständigt närvarande i samtalen.

Jan Aronsson bjuder på omsorgsfullt 
gjord cappuccino medan han berättar om 
sitt arbete.

– Jag psykologiserar inte över människor-
na som kommer hit. Vi möts i fria, förutsätt-
ningslösa, utforskande samtal, det handlar 
inte om några filosofiska seminarier. De 
filosofiska idéerna är bara verksamma om 

samtalen tar upp sådant som är verkligt vik-
tigt för en själv, betonar han.

HANS INRIKTNING ÄR DEN existentiella filo-
sofin, grundad på en lång rad filosofer som 
exempelvis Aristoteles, Nietzsche, Kierke-
gaard, Sartre och Arendt, där de existentiella 
livsfrågorna står i centrum. Samtalen riktas 

in på frågor om mening i livet och om män-
niskans frihet, val och ansvar. 

På tok för många människor försummar 
sin frihet och sina möjligheter genom att 
inte ge plats åt de existentiella frågorna, me-
nar Jan Aronsson.

– De upplever dem som så hopplöst svåra 
så att de överhuvudtaget inte kliver in i dem. 
Istället väljer de att leva ett liv de inte är 
nöjda med. Först när livet kraschar ges de en 
möjlighet att ompröva sitt förhållningssätt.

Jan Aronsson citerar Stanfordpsykiatri-
kern Irvin Yalom.

– Han jämförde de existentiella frågorna 
med stjärnor. De är svåra att se på himlen 
när det är ljust. Men när livet förändras och 
det blir mörkt – då framträder de.

Glädjande nog, menar han. För det är i 
krisen man har möjlighet att begrunda vad 
meningen och riktningen i ens eget liv är, 

bortom konventionella värderingar, grupp-
tryck, social konformism och förväntningar. 
Krisen kan vara en dörröppnare, om man 
själv är mottaglig för förändring.

HAN NÄMNER ÄNNU EN TÄNKARE, denna gång 
Sartre och hans omdiskuterade uttalande 
»Vi är dömda att välja«. Jan Aronsson tolkar 

resonemanget kring människans fria 
val ungefär så här: Vi kan inte  välja 
våra omständigheter, som en svår 
uppväxt, dåliga gener, vilket land vi 
är födda i eller om vi får cancer. Men 
vi kan välja förhållningssätt utifrån 
de givna ramar vi har. Människan 
är fri att välja, eller att inte  välja. Och 
på grund av denna frihet har hon ett 
ansvar för de val, eller de icke-val hon 
gör. Som att bli bitter, inte ta sig ur ett 
drogmissbruk eller att bryta upp från 
ett dåligt förhållande.

Därför kan en person som samta-
lar med Jan Aronsson få frågor som 
»Hur använder du din frihet?« eller 
»Hur utnyttjar du dina möjligheter?« 
Provocerande frågor antagligen, om 
man inte tycker man har vare sig fri-
het eller möjligheter i sitt liv.

– Men det har alla, är filosofens 
omedelbara svar.

Det ligger dock i människans 
natur, menar han, att förneka den 
frihet hon har.

– Ungefär som att ha en bil som 
står oanvänd i garaget.

Liksom det finns en livsångest 
som hindrar oss från att ta vara på 

våra möjligheter. De möjligheterna behöver 
inte handla om att resa jorden runt eller 
förbättra karriären. Snarare om att ändra 
perspektiv, bli medveten om invanda tanke-
mönster och förhållningssätt som i sin tur 
kan innebära både inre och yttre föränd-
ringar.

JAN ARONSSON GILLAR ATT CITERA gamla 
 filosofer. Nu nämner han Nietzsche och 
hans yttrande »Gud är död«. Förr var 
 kyrkan en stöttepelare och vägledare för 
människor, i vår sekulariserade tid är män-
niskan mer utelämnad till att själv förhålla 
sig till livets stora frågor. Något som vi enligt 
Jan Aronsson alltså klarar – sådär. 

– Vi är här för att leva ett liv och har ett an-
svar att hitta vår egen mening med det, säger 
filosofen, dricker ur det sista av capuccinon 
och konstaterar att ett människoliv är kort.  
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text ANIKA AGEBJÖRN
foto ANNA MOLANDER

Molnet som arbetsplats
I skärningspunkten mellan teknik, ekonomi 

och logistik, och i en snabbt föränderlig 
bransch, står Anders Mårtensson , stadigt i 

blåsten som bara en seglare kan.
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DET ÄR EN PÅTAGLIGT NÖJD affärsområdes-
chef som vi träffar på trettionde våningen 
i Kista Science Tower. Dagen är disigt grå, 
men utsikten ändå imponerande här uppe. 
För bara någon vecka sedan kom Anders 
Mårtensson tillbaka från Kina med två 
färdiga och underskrivna samarbetsavtal, 
avtal som ger massor av jobb till eBuilder, 
det företag där han är chef för affärsområdet 
logistik.

Nästan tjugo år har hunnit gå sedan han 
lämnade Linköpings universitet som civil-
ingenjör i industriell ekonomi, och därtill 
licentiat i logistik. Han berättar med värme 
om hur mötet med professor Hans Sarv fick 
honom att inse kraften i förändringsarbete 
och ledde honom in på logistikens bana.

– Hur man får förändringar att ge de 
resultat man är ute efter, det har alltid fasci-
nerat mig. Att komma fram i teorin till hur 
man borde göra, och sedan få det att fung-
era i verkligheten.

REDAN I GYMNASIET TESTADE han politiken 
men fann den alltför långsam. Ja, han satt 
faktiskt i samma elevrådsstyrelse som 
Fredrik  Reinfeldt. 

– Jag minns att jag sa till Fredrik att ‹det 
där med politik borde vara något för dig›…

Själv fixade Anders Mårtensson  istället 
jobb som segelmakare. Jo, ni läste rätt: 
 Segelmakare.

– Jag gillade att segla och tänkte att det 
vore kul att testa att sy segel. Så jag ringde 
runt till några segelmakerier, och fick jobb.

I-linjen i Linköping tog han sig igenom 
med några avbrott, ett som seglare och 
segelmakare under ett halvår i Sydney 
(»paradisiskt!«) och ett för språkstudier i 
Frankrike. 

– Det var en mastig utbildning, med 
mycket matematik. Jag ville ha något mer 
handfast. 

Och det var där Hans Sarv kom in i 
bilden, med en föreläsning om förändrings-
arbete. Anders Mårtensson blev doktorand 
och tog 1994 ut en licentiatexamen på en 
avhandling om förändringsarbete inom 
logistik.

FÖRSTA JOBBET FICK HAN på dåvarande 
Frontec, och bland de första kunderna fanns 
såväl företag som arbetade med container-
logistik som färjetrafik. 

Logistik kan beskrivas konsten att få rätt 
sak till rätt plats vid rätt tillfälle, så effektivt 
som möjligt. Det handlar mycket om proces-

ser, att få överblick och att använda teknik 
för att skapa förändring i logistikflödena. 

– Att driva förändring skapar alltid 
motstånd och min erfarenhet är att man 
ofta lägger för lite tid på att förklara varför 
förändringen är viktig eller kanske helt nöd-
vändig. När majoriteten förstår varför så blir 
det lättare.

Efter några år i England och som af-
färsområdeschef för emea i Viewlocity, fick 
han uppleva it-branschens kraschlandning 
2001. Men då var Anders Mårtensson till-

baka i Sverige och i full färd med att vända 
förlust till vinst i ett s.k. 4pl-företag, fjärde-
partslogistik. 

– Idén är att hyra ut logistikavdelningen 
till ett annat företag, specialiserat på att 
sköta planering, transporter, allt som hör till 
logistiken.

Han har gjort samma resa en gång till, 
med företaget Parcelhouse. 

– Att förändra internt och vända förlust 
till vinst är krävande men också väldigt sti-
mulerande när man kan visa resultat. Min 
erfarenhet är att det ofta handlar om att vara 
realistisk i bedömningen av vad man klarar 
av och fokusera på det man är bäst på. 

OCH NU ÄR DET EBUILDER. Företagets idé är 
att erbjuda molntjänster inom allt som har 
med logistik att göra (även kallat Supply 
Chain Management). Molntjänsterna inne-
bär att kunderna låter eBuilder integrera 
och köra kundernas processer som också 
inkluderar kundens partners. Det blir då 

lättare och billigare att både implementera 
och producera it-tjänster. 

– För Nokia till exempel har vi driftsatt 
retur- och reparationsprocesser i 70 länder 
vilket skulle varit oändligt mycket dyrare 
och långsammare om man valt en traditio-
nell it-lösning istället för en molntjänst. 

– Nu har vi skrivit två avtal, dels med den 
kinesiska motsvarigheten till Trafikverket, 
dels med en stor elektronikkedja. I båda 
fallen handlar det om att effektivisera deras 
logistik med hjälp av molntjänster.

Kina har byggt enormt mycket vägar och 
järnvägar. Men en kraftigt utbyggd infra-
struktur kräver också en effektivare admi-
nistration. Kineserna har själva räknat ut att 
deras trafikadministration idag är dubbelt 
så dyr som i andra länder. Stort utrymme 
för effektivisering, således. Avtalet med den 
 kinesiska elektronikjätten Gomee innebär 
en liknande utmaning. De har tusentals 
butiker och tiotusentals fordon, berättar 
 Anders Mårtensson.

SEGLINGEN DÅ? Vart tog den vägen? Jodå, när 
de tre barnen blivit större har han tagit upp 
den igen – och det med framgång.

– Vi vann, både i sm och em i havskapp-
segling i somras i Sandhamn, om jag får 
skryta lite. 

– Seglingen är mitt andningshål. Att 
 vara ute i naturen, kompisarna, stämning-
en, gemenskapen och tävlingsmomentet. 
Det är otroligt stimulerande och samtidigt 
avkopplande.  
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