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ALUMNI-SIDORNA

ALLA SOM HAR varit med och anord-
nat Kalasmottagningen – kulmen 
på att välkomna de nyanlända 
studenterna till Linköpings univer-
sitet – kan nu andas ut och glädjas 

över ett lyckat arrangemang, det tionde 
i raden. Det är landets största välkomstfest i sitt slag 
med många programpunkter och möjligheter att få 
nyttig information, knyta värdefulla kontakter och ha 
kul tillsammans med några av alla dem som redan är 
etablerade här. En nyhet för året var att platsen där 
festen ägde rum har bytt namn, från Cloetta Center 
till Saab Arena. Detta sagt som en uppdatering för alla 
som bor långt borta och kanske inte läser nyheterna 
härifrån Östergötland varje dag. 

BLAND ALLA DE nära 8 000 besökarna fanns också 
en grupp nya alumner, alltså de studenter som har 
tagit sin examen vid LiU under det gångna året. De 
kunde förstås delta i hela det stora arrangemanget, 
men uppmärksammades också med ett alldeles eget 
Alumnikalas. Det är ett sätt att markera att de även 
fortsättningsvis är mycket viktiga personer för oss, nu i 
delvis nya roller och relationer. Detta gäller inte minst 
som sakkunniga i kvalitetsarbetet där vi ständigt vässar 
våra utbildningar. De är också bryggor mellan akade-
min och aktörerna i vår samverkan med det omgivande 
samhället. Bryggor som vi ofta har stor anledning att 
vara stolta över. Låt mig ge ett aktuellt exempel. 
 Tidigare under året har Linköpings universitet 
undertecknat strategiska samverkansavtal med Saab 
och med Statens väg- och transportforskningsinstitut, 
VTI. Nyligen var det dags att skriva samma typ av 
avtal med Tekniska verken, en regional aktör främst 
inom energiområdet. Som en del av programmet under 
dagen hölls en lunchföreläsning för studenter. Det var 
tre alumner som utifrån olika perspektiv talade under 
rubriken »Från student till byggare av en resurseffektiv 
region«. Ett anförande handlade om det redan exis-
terande samarbetet mellan studentföreningen Navitas 
– som engagerar sig i miljö- och klimatfrågor – och 
Tekniska verken, ett annat om hur det var att ex-jobba 
där och ett tredje utifrån perspektivet att snabbt få jobb 
där efter examen. 

EN ANNAN NYHET är att vi nu kan avslöja vilka två per-
soner som fått den prestigefyllda titeln »Årets alumn«. 
Bläddra vidare och läs!

Helen Dannetun, rektor • rektor@liu.se

Innehåll
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Dags för ny kostym
REDAN PÅ OMSLAGET 

kunde du säkert ana att 
något har hänt. Och 
när du bläddrar framåt, 
så kommer mer att 

uppenbaras. Nu skiftar 
LiU magasin kostym.

 Under några intensiva veckor har den 
nya formen växt fram tillsammans med vår 
nya samarbetspartner Linkin AB. Idéer 
har testats, förfinats och förkastats. Otaliga 
små och stora beslut har tagits i takt med 
att tidningen fyllts med texter och bilder. 
Ett helt nytt papper har det blivit också.
 Vi satsar även på att ge lite bonusmate-
rial i form av filmer, bloggar och webb-
sidor som du kan komma åt genom att 
ladda ner en liten app till din mobil eller 
surfplatta. Sedan är det bara att skanna av 
sidorna för att få fördjupning och extra 
upplevelser.
 För en gammal redaktörsräv som jag 
är det onekligen en spännande resa att 
ge sig ut på. Även om allt ännu inte är på 
plats, så är det viktiga första steget taget. 
Hör gärna av dig med synpunkter och 
funderingar.

I TIDNINGEN FÅR du möta några tidigare 
studenter som sticker ut lite extra. 
 För fjärde gången har Linköpings uni-
versitet utsett Årets alumner. Denna gång 
uppmärksammas två personer med världen 
som arbetsfält – men på mycket olika sätt. 
Den ena är IKEA:s koncernchef Peter 
Agnefjäll, den andra Elnaz Baghlanian 
som arbetar för fängslade författare på 
Svenska PEN-föreningen. Läs om deras 

arbete idag och om deras studietid!
 Missa inte heller intervjun med Magda-
lena Bengtsson, utställningsproducent på 
Flygvapenmuséet i Linköping. Hon ligger 
bakom en rad lovordade utställningar och 
är en av många medarbetare med rötterna 
på utbildningsprogrammet Kultur, sam-
hälle, mediegestaltning (KSM) på Campus 
Norrköping. 

VI HAR OCKSÅ TRÄFFAT den mångsidiga 
professorn i sensorinformatik, Fredrik 
Gustafsson, som jagar såväl tjuvskyttar 
som rymdskrot. I det ena fallet handlar det 
om att få stopp på jakten av utrotnings- 
hotade noshörningar i Kenya, i det andra 
om att få koll på mängder av flygande 
föremål i rymden. Fredrik Gustafssons 
forskning har också lett till flera företag 
och patent.
 Du kan också läsa om en grupp 
materialforskare som hittade en smart 
lösning åt megaprojektet European Spall-
ation Source. De fann ett sätt att fånga 
neutroner – och nu produceras neutron-
detektorerna till ESS-anläggningen i 
Linköping.
 Till sist: vet du om att du enkelt kan 
testa din livsstil – och dessutom få råd om 
hur du kan bryta negativa vanor? Läs mer 
om professor Preben Bendtsens arbete 
med livsstilsrådgivning via internet, sms 
och mejl.
 Trevlig läsning!

Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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ÅRETS ALUMN  •  PETER AGNEFJÄLL

Trivs på jobbet. Peter 
Agnefjäll tycker om 
att påverka, ta ans-
var och vara med där 
det händer. Vägen 
mot IKEA-toppen 
har varit närmast 
spikrak.
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R egnet vräker ner över 
IKEA-varuhuset i 
utkanten av Amsterdam. 
Människor skyndar 
från parkeringsplatsen, 

skakar av kläder och paraplyer i entrén och 
ger sig ut på upptäcktsfärd bland köks- 
miljöer och soffgrupper.
 Här har vi stämt möte med Peter 
Agnefjäll, IKEA:s koncernchef. Han har 
ett späckat arbetsschema med 3-4 resdagar 
över världen så gott som varje vecka. Men 
nu är vi nästan på hans hemmaplan, med 
både huvudkontoret och hemmet i Leiden 
nästgårds. 

UTMÄRKELSEN SOM ÅRETS ALUMN  
kom oväntat för honom.
 – Jag blev väldigt överraskad och riktigt 
stolt och glad, säger Peter Agnefjäll. 
 Sedan ett år tillbaka leder han det före-
tag där han 1995 som nybliven ekonomie 
magister klev in som trainee. På sin resa 
inom IKEA har det blivit ett antal håll-
platser: avdelningschef för Barnens IKEA 
i Älmhult och Malmö, assistent och senare 
affärsområdeschef på sortimentsbolaget, 
varuhuschef i Italien, assistent till Ingvar 
Kamprad och en före detta koncernchef, 
Sverigechef och vice koncernchef. 

 Det ser ut som en närmast spikrak väg 
mot toppen. Hur har det gått till?
 – Nja, det är svårt att säga. Jag är väl 
rätt ambitiös, men det här är absolut inget 
jag har kalkylerat med. Jag har helt enkelt 
fått jobba med sådant jag trivs med. Då 
gör man bra ifrån sig. Visst, jag har velat 
påverka, ta ansvar och vara med där det 
händer. I ett sådant här jobb måste man 
ha intresse för ledarskap, samtidigt som 
det mesta sker genom andras insatser. Det 
handlar mycket om att komma överens 
om mål och att försöka inspirera, säger 
Peter Agnefjäll.

TROTS TOPPJOBBET är Peter Agnefjäll 
fortfarande en doldis för den stora allmän-
heten. Han beskriver sig själv som »en helt 
vanlig kille«, född och uppvuxen i Malmö 
i en entreprenörsfamilj.
 – När jag var liten hade pappa affärer, så 
jag fick börja med att stapla kaffeburkar i 

butikerna. Lärde mig betydelsen av att det 
är rätt märkt och ser snyggt ut. Det gav 
en känsla för vad detaljhandel handlar om 
som jag senare haft glädje av.
 Eftersom han hade fallenhet för att räkna, 
så blev det fyra-årigt teknisk gymnasium.
 – Jag var väl egentligen måttligt road av 
att räkna på hållfasthet på broar eller vad 
det kunde vara. Däremot har jag har alltid 
varit intresserad av människor. Så i nästa 
steg, när jag skulle läsa på universitet, så 
bytte jag mot en mjukare inriktning. 
 Det blev Linköpings universitet med 
ekonomi som huvudämne, och kurser i 
bland annat organisation, ledning och 
marknadsföring.
 – Det är inget jag ångrat. Det är ett val 
som jag trivts bra med.
 Under studietiden träffade han sin 
blivande fru. De bodde på T1 och han 
cyklade genom Vallaskogen till universitetet. 
 – Något som tilltalade mig i 
Linköping var campuskänslan. Huvud- 
delen av studentlivet var på ett och 
samma ställe. Det var som att vara i en 
egen värld.
 Så mycket studentliv blev det kanske 
inte, även om han var både på Kårallen 
och Flamman och med glädje minns ett 
antal tentamiddagar.

»Jag blev väldigt 
överraskad och 
riktigt stolt och 
glad.«

 PETER AGNEFJÄLL  •  ÅRETS ALUMN

IKEA-chefen
satsar på hållbarhet

TEXT LENNART FALKLÖF FOTO DAVID EINAR

För tjugo år sedan pluggade han ekonomi i Linköping, nu leder han IKEA:s utveckling i 
världen. Peter Agnefjäll, koncernchef för IKEA-gruppen, är en av årets alumner. »Jag har 

hela tiden fått jobba med sådant jag trivs med, då gör man bra ifrån sig«, säger han.

LiU MAGASIN #3 2014 5
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 – Ärligt talat var jag rätt fokuserad på att plugga  
när jag fick kursböckerna och såg att det var till ex-
empel 4000 sidor att läsa, så räknade jag hur mycket 
jag behövde läsa för att ha allt klart så att jag kunde 
ägna sista veckan bara åt att repetera. Det passade 
mig bra. 
 – Andra läste som tusan sista veckan. Alla har sitt 
sätt, och det har gått bra för många av dem också!

FYRA ÅRS STUDIER LEDDE till en ekonomie magister-
examen, med 80 poäng företagsekonomi kom-
pletterat med nationalekonomi, statskunskap och 
juridik.
 – Jag tyckte att många kurser var roliga och 
nyttiga. Men, så här i efterhand, så var nog ändå det 
viktigaste att man lärde sig en viss metodik, ett sätt 
att gå på djupet och vända och vrida på en fråga, 
säger Peter Agnefjäll.
 – Studietiden var en fantastisk tid i livet, även om 
det ofta var knapert med pengar. Det blev mycket 
pasta med ketchup. Men jag minns det ändå som en 
tid med mycket frihet, säger han.

NU LEDER HAN ETT VÄXANDE internationellt 
heminredningsföretag med verksamhet i över 40 
länder, 313 varuhus och nära 140 000 anställda.  
Och IKEA fortsätter att växa. Nyligen öppnades 
ett nytt varuhus i Zagreb, inom kort ytterligare ett 

i Seoul i Sydkorea. I Kina är nya varuhus på gång 
och IKEA har även fått klartecken till att påbörja en 
etablering i Indien. 
 – Jag reser mycket och är nyfiken på hur det 
utvecklar sig. Jag vill hålla mig nära verksamheten. 
Annars blir det förstås förfärligt mycket möten. 
Men vi försöker att förenkla genom att ha video- 
konferenser och webbmöten.

 Han ser arbetet med hållbarhet som IKEA:s 
kanske största utmaning idag. 
 – Vi har ett program för detta som innefattar 
både våra produkter och vår verksamhet. Ta till 
exempel vår satsning på LED-lampor. Det har 
stor betydelse när miljontals människor byter från 
traditionella lampor. Snålspolande kranar är ett 
annat exempel. Vi har även satt upp över 700000 
solpaneler på våra anläggningar och investerat i 200 
vindkraftverk. Målet är att vara självförsörjande på 
el 2020.
 Jämställdhet är ett annat område han känner 
starkt för. Idag är 47 procent av de anställda med 
ledningsansvar kvinnor. I den högsta koncernled-

PETER AGNEFJÄLL

Fokuserad student. 
»Studietiden var en 
fantastisk tid i livet, 
även om det ofta 
var knapert med 
pengar«.

»Vi ska vara 
självförsörjande  
på el 2020.«

» Är en driftig och 
ambitiös person som 
arbetat sig upp från 
varuhusgolvet till en 
topposition på ett 

världsledande företag 
inom sin bransch. «

2014

ÅRETS ALUMN  •  PETER AGNEFJÄLL
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ningen handlar det om 25 procent.
 – Målet är att det ska vara lika på alla 
nivåer. I grunden handlar det om att 
spegla samhället. En blandning av olika 
kompetenser, olika kön och åldrar ger 
bättre beslut, säger Peter Agnefjäll.
 Han betonar också vikten av att ta 
till vara de förmågor som finns inom 
företaget.
 – Vi ser alla som talanger och har ett 
ambitiöst kompetensutvecklingsprogram.

IKEA ARBETAR OCKSÅ MÅLMEDVETET med 
att skära bort onödiga kostnader. 
 – Ta soffan Ektorp som exempel, där vi 
kommit på ett sätt att packa i platta paket, 
så att vi får med dubbelt så många i en 
lastbil. Det är både bra för miljön och ger 
en billigare produkt.
 Priset är avgörande för att kunna leva 
upp till parollen att skapa en bättre vardag 
för de många människorna.
 – Vi besöker varje år tusentals hem för 
att se hur människor lever i sin vardag. 
Vilka är deras drömmar och frustrationer? 
Vi tittar på behov och översätter det till 

produkter, som måste vara så billiga att 
de faktiskt kan bli tillgängliga för många, 
säger Peter Agnefjäll.
 Sortimentet är i stort sett lika världen 
över. 
 – Behoven är ganska lika. Sedan kan 
man vilja ha en annan färg på Billyhyllan i 
USA. Eller, som i Italien, köper kaffekop-
par till sin espresso på barnavdelningen.

ARBETET PÅ IKEA HAR INNEBURIT att 
familjen flyttat runt en del. Sedan ett par 
år är det Holland som är basen.
 – Vi trivs bra, både jag och familjen. 
Det är inte så annorlunda mot Skåne. 
Barnen går i internationella skolor, det gör 
det relativt enkelt att byta. Även om jag 
reser mycket, så har jag hela tiden kontakt 
med familjen via sms, skype och facetime. 
Och när jag är hemma så skjutsar jag till 
baseboll- eller basketträningen eller vad 
det kan vara.
 För egen del håller han sig i form genom 
att löpa.
 – Jag springer 30-35 kilometer i veckan, 
vanligtvis tre pass. Brukar snitta på 4,30 

per kilometer, men just nu blir det snarare 
4,50 på grund av lite problem med ena 
benet.
 I början av oktober återvänder han till 
Linköping för att föreläsa och ta emot 
utmärkelsen som årets alumn.
 – Det blir kul att komma tillbaka. Jag 
var på campus 2011 under tiden som 
Sverigechef. Redan då var det rätt förändrat. 
Det blir spännande att träffa gamla lärare 
och se hur det är nu, säger Peter Agnefjäll.

Vill hålla sig nära 
verksamheten. Reser 
3-4 dagar i veckan 
över världen.

IKEA har verksamhet i över 40 länder, 313 
varuhus och nära 140 000 anställda.

 PETER AGNEFJÄLL  •  ÅRETS ALUMN
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Försvarar det 
fria ordet

TEXT ANIKA AGEBJÖRN FOTO LENA KATARINA JOHANSSON

Litteraturvetaren Elnaz Baghlanian 
arbetar med nättidskriften Dissident-
bloggen och för förföljda författare på 
Svenska PEN-föreningen. Hon hjälper 
dem fly från en verklighet som hon 
själv har erfarenhet av.  Nu blir hon 
en av årets alumner.
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 ELNAZ BAGHLANIAN  •  ÅRETS ALUMN

D
e kunde komma när som helst, 
oanmälda. Militärer, poliser. De 
rotade bland sakerna i hemmet, 
letade efter komprometterande 
dokument. De tog med sig 

videoband och kassetter om de hittade några.
 – Musik och filmer på band var helt förbjudna 
att ha, berättar Elnaz Baghlanian, årets alumn vid 
Linköpings universitet.
 Som barn har hon själv levt den verklighet av 
förtryck och rädsla som hon nu hjälper andra att 
fly ifrån. I ayatollornas Iran var pappa politiskt 
aktiv och oppositionell. Som ateist vägrade han 
att be på arbetsplatsen. Och när de anställda 
försökte organisera sig fackligt förvärrades prob-
lemen. Påhälsningarna från polisen blev tätare, 
livet i Iran allt farligare. Till slut bestämde sig 
familjen för att fly.
 Idag arbetar Elnaz Baghlanian på Svenska 
PEN-föreningen, med uppdrag att kämpa för 
förföljda författare runt om i världen. 
 – Ett jobb som kombinerar samhällsengage-
mang med litteratur, mina två största intressen. 
Jag är otroligt privilegierad, konstaterar hon.

VÄGEN DIT HAR GÅTT via en litteraturvetarutbild-
ning i Linköping och en förlags- och bokmark-
nadsutbildning i Lund. Intresset för litteratur har 
funnits så länge hon kan minnas. 

 – Jag har alltid läst och skrivit. Jag hängde så 
mycket på Ekholmens bibliotek så det kändes som 
att jag jobbade där. Ibland fick mamma komma 
och hämta mig.
 – När jag valde litteraturvetenskap på universi-
tetet frågade alla vad det skulle leda till. Vad skulle 
jag jobba med? Men för mig fanns inget alternativ, 
det var det eller ingenting.

ÅREN PÅ UNIVERSITETET formade henne till den 
människa hon är, säger hon. Hur hon ser på världen, 
och förstår den, förmågan till kritisk analys. Hon 
minns engagerade lärare som betydde mycket för 
henne, som Peter Hansén på litteraturvetenskap 
och Renée Frangeur på genusvetenskap.   
 Förlagsutbildningen i Lund gav henne chansen 
till praktik på förlaget Wahlström & Widstrand, där 
hon redigerade faktaböcker. En dag ringde Svenska 
PEN och frågade om hon ville arbeta för dem. 
 – Vi ska starta en nättidskrift, Dissidentbloggen, 
är du intresserad av att jobba med den, undrade de.  
 Det var hon. Idag, mer än tre år senare, för-
bereder hon ett temanummer med anknytning 
till den arabiska våren. Det innebär intensiva 
kontakter med författare och journalister i 
Mellanöstern. Dissidentbloggen erbjuder dem en 
chans att publicera sig.
 – Det kan vara författare som har svårt att nå ut, 
som fått sina bloggar eller andra kanaler stängda.

Engagerad. Från ett 
kontor i Gamla Stan 
i Stockholm arbetar 
Elnaz Baghlanian för 
fängslade författare.

ELNAZ  
BAGHLANIAN

»Använder sitt sam-
hällsengagemang, sin 
konstnärliga ådra och 

kunskap om litteraturen 
för att göra det möjligt 

för andra att fritt kunna få 
uttrycka sig.«

2014
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ÅRETS ALUMN  •  ELNAZ BAGHLANIAN

ÅRETS  
ALUMN?

Alumner från Linköpings universitet gör många 
värdefulla insatser runt om i samhället. För att 
uppmärksamma sina före detta studenter lite 
extra utser Linköpings universitet årligen en 
man och en kvinna till Årets alumn. 

I år är det fjärde gången utmärkelsen delas ut.
Årets alumner – Peter Agnefjäll och Elnaz 
Baghlanian – kommer till universitetet den 
3 oktober för att bli firade. I samband med 
det kommer de bl.a. avtäcka en platta med 
sina namn på, ta emot utmärkelsen och hålla 
föredrag.

Tidigare pristagare är Jeanette Mikkelsen och 
Erik Thorstensson (2011), Melker Becker och 
Carina Brage (2012) och Maha Bouzeid och 
Jonas Ludvigsson (2013). 

Se intervjuer och filmer på http://www.liu.se/
alumni/arets-alumn

 De texter de bidrar med översätts till 
svenska och engelska och publiceras 
också på deras egna språk. Och blir lästa.
 – Vi gjorde ett temanummer om Iran 
förra året, i samband med valet där, och 
publicerade texter som inte hade kunnat 
ges ut i Iran. Och de fick många besökare.

I SVERIGE ÄR PEN, och därmed Elnaz 
Baghlanian, just nu hårt engagerade i 
fristadskampanjen. Att erbjuda en fristad 
till förföljda författare faller inte inom 
kommunernas domvärjo, enligt en aktuell 
dom i förvaltningsrätten. Frågan har 
drivits av den moderata kommun- 
ledningen i Gävle, som inte vill erbjuda 
författare fristad, och som nu har fått 
juridiskt stöd för sin sak. Men här är inte 
sista ordet sagt, om PEN får bestämma. För 
närvarande finns tio fristäder i Sverige för 
förföljda författare, och Elnaz Baghlanian 
diskuterar regelbundet frågan på träffar 
med kommunföreträdare.
 Författare som får avslag på sina 
asylansökningar engagerar också mycket 
av hennes tid. Då kan PEN gå in och ex-
empelvis skriva upprop och debattartiklar 
till stöd för de utvisningshotade förfat-
tarna. Och inte sällan lyckas de övertyga 
migrationsmyndigheterna att upphäva 
utvisningsbeslutet. Elnaz Baghlanian 
berättar om en iransk barnboksförfattare, 
som hade åtalats och hotades av fängelse 
i Iran.
 – Vi skrev till Migrationsverket, vi 
kopplade in internationella PEN och vi 
engagerade också medlemmar i svens-
ka PEN, barnboksförfattare som skrev 
en debattartikel i Aftonbladet. Och vi 
lyckades.
 Det är de finaste telefonsamtalen att 
få, säger hon, från tacksamma och lättade 
författare som berättar att de får stanna i 
Sverige.
 Och hon berättar om mötet de 
ordnade mellan ryska och ukrainska för-
fattare nu i våras, för att visa upp enighet 
mellan intellektuella från de två länderna, 
om kampanjen för Syriens författare, om 
kontaktresan hon ska göra till St. Peters-
burg i höst. 

MEN ELNAZ BAGHLANIAN ARBETAR inte 
bara för författares rätt till det fria ordet, 
hon skriver också själv. I våras tillbrin-
gade hon en månad i en skrivarstuga på 
Fårö som Ingemar Bergman-stipendiat. 
En fantastisk månad, säger hon. Ett ma-
nus finns, som ännu inte är klart, och som 
hon är hemlighetsfull om. Hon vill inte 
säga mer än att det handlar om frågor 
kring migration och exil, den västerländs-
ka blicken på »de andra«, hur exotism 
definieras och vem som definierar det. 

 Själv har hon landat i att hon är en 
person som bär på dubbla kulturer. 
 – Det har tagit lite tid, men nu 
reflekterar jag knappast längre över vem 
jag är. Jag är jag. Och människor av min 
sort, med rötter i flera kulturer, är ju inte 
särskilt ovanliga längre.
 Framtiden då? Går det år rätt eller fel 
håll med yttrandefriheten i världen?
 – Tyvärr måste jag väl säga att det går 
år fel håll. Alla dessa konflikter, som vi 
inte ser någon lösning på. Allt fler flyr, 
allt fler kontaktar oss. Tyvärr lär PENs 
insatser behövas i många år till.
 Vad hon själv gör om fem år vågar hon 
inte sia om.
 – Men jag kommer alltid att jobba 
med litteratur, det vet jag. 

Maha Bouzeid och Jonas Ludvigsson blev årets 
alumner 2013.

»I jobbet får  
jag kombinera  
samhälls-
engagemang 
med litteratur, 
mina två största 
intressen. Jag 
är otroligt  
priviligerad.«
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Dissidentbloggen ger 
förföljda författare möjlighet 
att publicera sig. Texterna 
översätts till svenska och 
engelska och publiceras 
också på deras egna språk. 
Och blir lästa.
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Notiser

Det blev näst intill storslam för LiU 
Malmsten när möbelutbildningarna på 
försommaren utvärderades av UKÄ. Tre av 
fyra utbildningar fick allra högsta betyg!
Universitetskanslerämbetetets bedömare 
lovordade verksamheten vid Carl Malm-
sten Furniture Studies, som sedan fjorton år 
drivs inom ramen för Linköpings universi-
tet. Utbildningarna i möbeldesign, möbel-
konservering och möbelsnickeri bedöms 
ha mycket hög kvalitet och utbildningen i 
möbeltapetsering hög kvalitet.

Kalasväder att slappa i framför utescenen och 
tjockt kalasvimmel inne på mässorna. Tioårs-
jubilerande Kalasmottagningen firade med 
rekordmånga studenter på plats i Saab Arena.

– Det är lite häftigt att kunna visa upp hela 
LiU:s studentliv på ett ställe, förenings- 
mässan inne på arenan är helt unik, kon-
staterar årets kalasgeneral Jonathan Allvin.
 De sådär 170 jobbande kalaspuffar 
han basade över skötte sig galant. Det 
är minsann ingen snabbfix att stå som 

Christina Hörnell blir ny director musices vid 
Linköpings universitet från den 1 oktober. Hon 
efterträder Hans Lundgren som går i pension.

Som director musices 
blir hon konstnärlig 
ledare för Linköpings 
Studentsångare och 
Östgöta Kammarkör 
samt ansvarig för 
verksamheten vid 
centrumet »Musik vid 
Linköpings universi-
tet« som bland annat 
omfattar musik vid olika universitets- 
ceremonier.
 – Det ska bli väldigt spännande och roli-
gt. Hur omfattande arbetet blir kan jag inte 
ana, det går säkert att göra hur mycket som 
helst av det, säger Christina Hörnell.
 Hon har stor erfarenhet av musikvärlden, 
däribland som Kormästare vid Kungliga 
Operan i Stockholm, chef för Operakören 
i Stockholm och senast som Kormästare 
för Symfoniska kören i Konserthuset i 
Göteborg. Hon har lett många körer och 
ensembler, undervisat och har även en 
bakgrund som kyrkomusiker.
 Den 25 oktober hålls en välkomstkonsert 
för henne i Missionskyrkan i Linköping.

värd för 8000 gäster.
 I vanlig ordning bjöd studentmässan på 
Kalaset på en salig blandning. I ett hörn 
information från tentamenservice och bib-
lioteket. I ett annat hörn blandades sång 
från Damkören Linnea och Linköpings 
Studentsångare med folkmusik av Strängar 
& Rör. Och däremellan studentföreningar 
av alla varianter.
 Det stora dragplåstret vid kvällens scen-
show var hiphop-gruppen Movitz.

Toppbetyg
för möbelutbildningar

Största kalaset

Tar över 
taktpinnen

Linköpings universitet tar ett rejält kliv uppåt 
på den så kallade Shanghai-listan, en global 
rankning som framför allt mäter forsknings-
styrka. LiU placerar sig i år på plats 308, ett 
lyft med hela 70 platser jämfört med ifjol.

Uppgången förklaras främst av att 
Linköpingsforskare i ökad utsträckning 
publicerar sig i de ledande vetenskapliga 
tidskrifterna och att deras forskning alltmer 
refereras till av andra forskare. Det framgår 
bl.a. av allt bättre resultat på indikatorer för 
medverkan i tidskrifterna Nature och Science 
samt publiceringar i citeringsdatabasen Web 
of Science.
 I år har även metodiken gällande indika-
torn för högt citerade forskare förändrats, 
så att den i ökad utsträckning bygger på 
publikationer från senare år. Två av LiU:s 
materialforskare – Olle Inganäs och Fengling 

Zhang – tillhör de mest citerade i världen 
inom sitt område.
 Inom ingenjörsvetenskaperna rankas 
numera Linköpings universitet som ett av 
världens hundra främsta lärosäten (plats 86) 
och ligger – tillsammans med KTH – i topp 
i Sverige.
 Shanghai-listan toppas av Harvard 
University, följt av Stanford och MIT, 
samtliga från USA. 

Fortsatt uppåt på  
världsrankning

Fengling Zhang Olle Inganäs

Christina Hörnell
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 NOTISER  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Sara Magnusson, civilingenjörsstudent vid 
Linköpings universitet, fick under Almedals- 
veckan ta emot ett stipendium riktat till unga 
samhällsentreprenörer. Hon har byggt upp Ex-
perimentfabriken som främjar barns intresse 
för naturvetenskap och teknik.

Idén med Experimentfabriken är att barn 
mellan 10 och 14 år på sin fritid samlas 
för att under fria och roliga former lära 
sig mer om de naturvetenskapliga och 
tekniska ämnena, däribland kemi, robotik 
och programmering. Femhundra barn har 
deltagit sedan starten. 
 Studenter anställs för att hålla i kurser-
na, för närvarande jobbar tolv på timbasis.
 – Vi blir ju unga förebilder för barnen. 
De studenter som vi anställer tycker själva 
det här med att experimentera är hur kul 
som helst, säger Sara Magnusson.
 Stipendiet är på 50 000 kronor och 
delade ut av Mötesplats Social Innovation 
som bl.a. Malmö högskola står bakom.
 – Pengarna hjälper oss att starta nya 

Tema Vatten har slagit ihop sina påsar med 
Centrum för klimatpolitisk forskning i ett 
Tema Miljöförändring.

Linköpings universitet har därmed fått ett 
samlat tema som ska kretsa kring miljö- 
förändring och de globala utmaningarna. 
Beslutet om en omorganisering togs i 
våras av Universitetsstyrelsen och i augusti 
startade verksamheten i Tema Miljöförän-
dring (Environmental Change).
 – Vi har redan idag ett gott samar-
bete kring miljöforskningen, men nu 
kommer vi att få en unik nisch i det 
svenska forskningslandskapet. Det blir en 
tvärvetenskaplig forskarmiljö med ett tight 
samarbete, i princip vägg i vägg, mellan 
naturvetenskap och laborativ forskning, 
samhällsvetenskap och humaniora. Den 
nya organisationen ger oss jättebra möjlig- 
heter att göra internationellt avtryck, säger 
professor Björn-Ola Linnér.
 Det här innebär att ett av LiU:s äldsta 
teman försvinner, om än bara till namnet.
 – Namnbytet är viktigt eftersom det 
bättre speglar den forskning och utbild-
ning vi bedriver, det handlar om miljö i 
bred bemärkelse. Vi vill också betona att 
miljöfrågan är under ständig förändring. 
Vi ställs hela tiden inför nya utmaningar, 
säger avdelningschefen Åsa Danielsson.

LiU-professorn Magnus Berggren fick nyligen 
ta emot årets Marcus Wallenberg-pris på 2 
miljoner kronor för sitt pionjärarbete kring 
elektronisk papper.

Mjölkkartonger som själva talar om när 
mjölken har passerat bästföre-datum, 
frusna matvarorna som vet om de varit 
upptinade någon gång under transporten 
till affären, müsli-paket som varnar nöt- 
allergiker. Det är bara några av de applika-
tioner av tryckt elektronik på papper som 
priskommittén bakom skogsindustrins 
stora pris för forskning och utveckling, 
MWP Award, ser framför sig. 
 Enkla och billiga tryckta sensorer för 
egendiagnos av sjukdomar i hemmet är ett 
annat exempel.
 Magnus Berggren, profesor i organisk 

kurser. Nu håller vi till exempel på att 
bygga upp en kemikurs där deltagarna 
får bygga en egen enkel kamera och 
tillverka fotopapper. Vi ska också köpa in 
utrustning för analog fotografering för att 
barnen med egna ögon ska få se de kemis-
ka processerna under framkallningen. Vi 
vill kombinera det vetenskapliga med det 
konstnärliga, säger Sara Magnusson.

elektronik, fick priset för sina grund- 
läggande vetenskapliga genombrott som 
också lett till praktiskt tillämpbara applika-
tioner, möjliga att producera industriellt 
och som också enligt priskommittén 
motivering öppnar upp en helt ny marknad 
för skogsindustrins produkter.

Experimentfabrikens 
grundare prisad

Tema Miljö- 
förändring tar 
globalt grepp

Berggren fick årets  
Wallenberg-pris

Magnus Berggren

Sara Magnusson

Kinesiska bönder drabbade av torka.
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FORSKNING  •  FREDRIK GUSTAFSSON

LiU MAGASIN #3 2014

FREDRIK GUSTAFSSON 
Professor i sensorinformatik

Leder en forskargrupp på drygt 20 
personer inom sensorinformatik, varav 
cirka hälften är doktorander. Har startat 
ett antal företag, som Nira Dynamics 
(däcktrycksmätare), Softube (gitarr- 
förstärkare) och SenionLab (smart 
inomhuspositionering). Fredrik har eller 
är delaktig i ett trettiotal patent, och 
är en av LiU:s mest citerade forskare i 
vetenskapliga tidskrifter.

Signalernas 
mästare

TEXT MONICA WESTMAN FOTO GÖRAN BILLESON

Rådsprofessor, koordinator, föreståndare, innovatör, entreprenör, 
noshörnings-räddare, idéspruta – Fredrik Gustafsson kan sätta många 

titlar på sitt visitkort. Nu jagar han såväl tjuvskyttar som rymdskrot.



15LiU MAGASIN #3 2014

FREDRIK GUSTAFSSON  •  FORSKING

F
redrik Gustafsson är pro-
fessorn vars forsknings- 
område sensorinformatik 
har hamnat mitt i teknik- 
utvecklingens epicen-

trum. Ämnet är relativt nytt vetenskapligt 
och rymmer en mängd mycket konkreta 
tillämpningar – alltifrån möjligheten att 
rädda noshörningar i Kenya och hålla koll 
på rymdskrot till däcktrycksmätare i bilar 
eller smarta gitarrförstärkare. Möjligheter-
na är oändliga.

SENSORER HAR VI ÖVERALLT omkring oss 
och fler lär det bli. Sensorinformatiken 
kan samla signaler från olika typer av 
sensorer – kameror, tryckmätare, tempera-
turmätare, gyron, radar med flera. Med 
hjälp av matematiska modeller omvandlas 
sedan innehållet till nyttig och begriplig 
information. 
 Att få stopp på jakten av utrotnings- 
hotade noshörningar är ett av de projekt 
Fredrik Gustafsson driver inom ramen för 
Vinnova-finansierade Security Link. Sam-
ma grundteknik kan nämligen användas 
i Kenya som för att förbättra gränssäker-
heten vid kärnkraftverk och hamnar.
 – Noshörningsprojektet i Ngulia passar 
bra in här, det handlar om att utnyttja 
befintlig teknik och smarta telefoner på ett 
nytt sätt, säger han.
 Från september i år ska reservatets 
vakter ha tillgång till svensk teknik för att 
få stopp på tjuvskyttet av noshörningar där 
endast hornen tas tillvara, pulvriseras och 
sedan säljs som undermedel mot diverse 
åkommor i Kina. Projektet bedrivs i 
samarbete med den amerikanska tank-
esmedjan Stimson, kenyanska myn-
digheter och flera andra. En hel del av det 
bakomliggande utvecklingsarbetet bedrivs 
lokalt inom innovationsnätverket iHUB i 
Nairobi.
 – De intervjuar vakterna och är med 
dem i fält, de testar gränssnitt med mera. 
Det är viktigt att tekniken inte upplevs 
som främmande av dem som ska använda 
den, säger Fredrik Gustafsson.
 Mobiltelefoner och andra sensorer 
utplacerade i reservatet ska hålla koll på 
såväl djurens rörelser som inkräktande tjuv- 
skyttar. Värmekameror ser även på nätter-
na och med hjälp av nogsamt utplacerade 

mobiltelefoner, som också detekterar skott, 
kan skytten snabbt lokaliseras. I nästa 
steg kan även obemannade flygfarkoster 
komma att användas. På Institutionen 
för systemteknik på LiU pågår också 
forskning för att hitta smartare algoritmer 
som klarar positionering i realtid utan att 
batterierna i utrustningen tar slut.
 Som en sidoeffekt blir det ännu roligare 
att besöka Kolmårdens djurpark för 
just nu byggs en testanläggning upp på 
savannen. 
 – Vi kan visa vad som händer de 
vilda djuren på savannen. Det är bra för 
Kolmården och deras besökare och bra för 
oss, säger Fredrik Gustafsson, som också 
ser fram emot höstens resa till Kenya för 
att se en första version av systemet i drift.

HANS ANDRA LITE STÖRRE projekt är av ett 
helt annat slag. En möjlig tillämpning av 
de teoretiska resultaten här är att hjälpa till 
att hålla koll på de runt 200 000 flygande 
föremål, kallat rymdskrot, som cirklar runt 
jorden. Det utgör en stor potentiell fara 
för både rymdstationen ISS och framtida 
rymdresenärer, något som av Vetenskaps-
rådets utvärderare anses så angeläget att 
han blev en av årets rådsprofessorer. 
 En rådsprofessor får 50 miljoner kronor 
under 10 år och av de nio lyckliga i år är 
Fredrik Gustafsson den ende inom det 
tekniska forskningsfältet. Forskningen i 
detta projekt rör så kallade Kalmanfilter, 
en algoritm som utifrån en mängd ganska 
dåliga signaler ändå kan uppskatta exem-
pelvis avstånd och hastigheter hos rörliga 
system. 
 – Kalmanfilter är standard inom 
reglertekniken sedan 1960-talet och 
användes tidigt bland annat för att styra 
raketer som ska landa på månens yta, 
avståndet mäts och raketen bromsas i 
lagom takt, förklarar han.
 Men då handlar det om att ta in kanske 
100 eller 1000 olika parametrar. När 
det gäller rymdskrot är det alltså många 
hundra tusen prylar av olika storlek och 
form som snurrar runt. Men genom att 
utnyttja nya effektiva beräkningsmetoder 
hoppas Fredrik Gustafsson få problemet 
mer hanterbart.
 – Jag har skissat en lösning och både 
doktorander och postdocs har satt igång 

ÖVER Fredrik Gustafsson är engagerad i 
ett projekt för att få stopp på tjuvskyttet av 
noshörningar i Kenya.

UNDER Rymden är full av flygande 
föremål, så kallat rymdskrot, som kan 
ställa till med olyckor.

arbetet. Men med rådspengar följer också 
ett mycket stort förtroende, det kräver 
inga årliga utvärderingar, säger Fredrik 
Gustafsson.
 
UTVÄRDERINGAR ÄR ANNARS en del av 
hans vardag just nu. Tre olika större 
satsningar ska halvtidsutvärderas, rap-
porter ska in kring Cadics, (Linnécen-
trum inom IT) där han är koordinator, 
ELLIIT (IKT-samarbete mellan LiU, 
Blekinge tekniska högskola, Högskolan 
i Halmstad och Lunds universitet) där 
han deltar och Security Link, (säkerhets-
forskning inom FOI, KTH, Chalmers, 
LiU och ett antal företag) där han är 
föreståndare.
 – Men det är ändå ganska kreativt 
att skriva rapporter, det ger energi att se 
visionerna och det leder till nya idéer, 
säger han.
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FORSKNING  •  EUROPEAN SPALLATION SOURCE

 KONSTEN ATT  
SPÅRA EN NEUTRON

TEXT ÅKE HJELM FOTO ANNA NILSEN

Hur spårar man bäst en neutron? En liten grupp materialforskare 
vid Linköpings universitet kom på en innovativ lösning som ger 
staden en nyckelroll i megaprojektet ESS, European Spallation 

Source som hösten 2014 börjar byggas i Lund.

LiU MAGASIN #3 2014

ES
S 

/T
EA

m
 H

EN
N

IN
G

 L
AR

SE
N

 A
RC

H
IT

EC
TS



1717

Spallation betyder ursprungligen »sönderdel- 
ning«, från början använt i gruvindustrin, slå 
sönder malm till mindre bitar. I en neutronkäl-
la bombarderas en bit kvicksilver eller wolfram 
(som i ESS) med protoner av hög energi. Då 
frigörs neutroner, som dirigeras till experi- 
mentstationer där de tränger in i proven. 
De motsvarar de fotoner som används i en 
röntgenapparat eller elektronstrålarna i ett 
elektronmikroskop.

När neutronerna passerat genom objektet 
– utan att påverka det – fångas de upp av 
detektorer som mäter förändringar i hastighet 
och riktning. Dessa data ger detaljerad infor-
mation om den innersta strukturen i provet.

Planeringen för ESS har pågått i 20 år. Minst 
17 länder är involverade med Sverige, Dan-
mark, Norge och Tyskland som största finan-
siärer. Anläggningen erbjuder möjligheter för 
forskare inom livsvetenskaper, energi, miljö- 
teknik, kulturarv och grundläggande fysik. 
De första projekten beräknas starta 2019 och 
2025 ska ESS vara i full drift.

Bor är ett naturligt grundämne med två stabila 
isotoper, 10B och 11B. 10B är en neutron- 
infångare som bland annat används i kärn-
reaktorer. Världens största fyndigheter av 
bormineral finns i Boron, Kalifornien, och i 
Kirka, Turkiet.

C
arina Höglund anställ-
des som forskare vid 
European Spallation 
Source dagen efter sin 
disputation i tunnfilms-

fysik, en vetenskap där man atomlager för 
atomlager skapar extremt tunna skikt av ett 
material. Tekniken är vardagsmat i prylar 
som glasögonbågar, elektronik och verktyg. 
Men nu skulle det visa sig att den får 
en avgörande betydelse för mångmil-
jardsatsningen i Lund, där materiens 
innersta skrymslen ska kunna studeras 
med hjälp av neutroner.

FRAM TILL DEN FÖRSTA projektstarten 2019 
ska 6 000 kvadratmeter neutrondetektorer 
tillverkas med en metod utvecklad av mate-
rialforskare vid Linköpings universitet.
 – Vi kämpade för att få den produktionen 
hit till Linköping, säger Carina Höglund.
 Och så blev det. Under sommaren har en 
mindre fabrik – där hjärtat är ett belägg-
ningssystem för tunnfilm – installerats i 
Wahlbecks företagspark i centrala staden.
 ESS-projektet har kantats av kriser och 
perioder nära haveri, men när detta skrivs är 
anläggningen redo att lyfta från ritbordet. 
Arkeologerna är klara och grävskoporna på 
väg in. Mitt i sommaren blev finansieringen 
klar sedan Tyskland skrivit på för 11 pro-
cent av totalkostnaden 1,84 miljarder euro. 
Sverige står för 35 procent.
 I början av 2000-talet var det 
Linköpingsprofessorn Karl-Fredrik 
Berggren som lotsade projektet förbi ett 
antal kritiska blindskär. Som talesman 
för ESS-S, det skandinaviska initiativet i 
konkurrensen om att få värdskapet, hade 
han motståndare såväl bland politiker 
som forskare. Projektet var skört och på 
väg mot konkurs men räddades tack vare 
ekonomiskt stöd från Knut och Alice 

Wallenbergs stiftelse och politiskt från 
dåvarande utbildningsministern Lars 
Leijonborg.
 Men i elfte timmen dök ett nytt problem 
upp. ESS är i grund och botten ett jättelikt 
mikroskop där forskare ska kunna granska 
det innersta i sina prov med extremt hög 
upplösning, med hjälp av neutroner. Men 
neutroner låter sig inte detekteras hur 
som helst. Det normala är att de går rakt 
igenom alla hinder utan att lämna några 
spår efter sig.
 En isotop av ädelgasen helium, heli-
um-3, som produceras som en biprodukt 
vid tillverkning av kärnvapen, är ett av de 
få ämnen som fungerar. När det blev allt-
mer sällsynt och priserna skenade ringde 
larmklockan. Problemet behövde lösas och 
det snabbt.

INTRESSET RIKTADES DÅ MOT ett helt annat, 
fast material. I stället för att fångas upp 
i ett heliumgasmoln skulle neutronerna 
kunna passera genom en rad detektorer av 
halvmetallen bor-10. Men för att fungera 
som detektor måste tjockleken kontrolleras 
väl och ligga kring 1 µ. ESS-ledningen 
vände sig till LiU:s materialforskare, där 
professorerna Lars Hultman och Jens Birch 
delegerade uppdraget till Carina Höglund 
som då var inriktad på grundforskning om 
materialtillväxt.
 Efter många långa dagar och nätter i tunn- 
filmslabbet på Campus Valla började den 
rätta kompositionen ta form. Borisotopen 
bakades ihop med en del kol och materialet 
fick de egenskaper som krävdes, bland annat 
tålighet mot neutronstrålningen.
 – Våra filmer klarar en stråldos mot- 
svarande många hundra års användning, 
konstaterar Carina Höglund.
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VÄNSTER Klart för byggstart. De svenska 
och danska forskningsministrarna tog 
första spadtagen på ESS-anläggningen i 
början av september.

MITTEN Carina Höglund löste problemet 
med hur man ska spåra neutroner i den 
nya anläggningen. Nu byggs neutron- 
detektorer i en liten fabrik i Linköping.

HÖGER Planeringen för ESS har pågått 
i 20 år. Här ska materiens innersta 
skrymslen studeras.
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T vå av tre dödsfall beror på 
våra levnadsvanor. Om 
man får människor att 
ändra sina vanor skulle 
det spara både pengar 

och lidande. Ett sätt är livsstilsrådgivning 
via internet, sms och mejl, ett område 
där LiU-professorn Preben Bendtsen är 
världsledande. 
 Det började redan för tio år sedan när 
Preben Bendtsen, professor i socialmedicin 
vid Linköpings universitet, ville få pati-
enter i primärvården att svara på frågor 
om sina alkoholvanor. Viktiga frågor, men 
svåra att prata om. Ett test via dator kunde 
kanske vara en lösning? 
 – Vi satte upp en liten dator-hörna på 
vårdcentraler där människor kunde testa 
sina alkoholvanor. Det viktiga var att det 
skulle vara enkelt och anonymt, man skulle 
inte behöva registrera sig eller logga in.

TESTET PÅ VÅRDCENTRALERNA var då det 
första i Sverige. Men Preben Bendtsen 
hade redan tidigare skapat program för 

personlighetstester, något som han tog 
med sig in i sitt fortsatta arbete med att 
utveckla livsstilstester. 
 – Det var för 20 år sedan och då var 
vi verkligen först, det fanns ju knappt ens 
PC då. 
 Sedan dess har Preben Bendtsen och 
hans forskargrupp tagit fram tester för de 
flesta av våra levnadsvanor som alkohol, 
tobak, kost, stress, motion och mental 
hälsa. Och i början av augusti lanserade de 
ett helt nytt test som handlar om sömn. 
 Men tester är en sak. Det Preben 
Bendtsen och hans grupp lagt till sin 
forskning är att hitta interventioner som 
bidrar till att få människor faktiskt göra 
testerna. 
 Ett sådant sätt är information via sms. 
Ett projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, 
startar i oktober och handlar om att sluta 
röka. 
 – Projektet pågår under tre månader 
och involverar de flesta högskole- och uni-
versitetsstuderande i landet. Målet är att 
bjuda in närmare 300 000 studenter som 

Testa din 
livsstil

TEXT ELISABET WAHRBY FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR

Hur har du det med alkoholen? Rör du på dig tillräckligt? Stressar du 
och har problem med sömnen? Med enkla test på nätet kan du få koll 

på din hälsa och livsstil – och få hjälp att bryta negativa vanor.

Preben Bendtsen och hans forskargrupp 
är världsledande på livsstilsrådgivning via 
internet, sms och mejl.
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via ett mejl erbjuds hjälp att sluta röka. 
De som väljer att delta får sms med tips 
och råd, i början fem om dagen, sen färre. 
Det kan vara enkla saker som att ställa 
undan askkoppar eller ta en promenad när 
man känner sig röksugen.  
 – Sms kan kanske upplevas som 
opersonligt – men vad är alternativet? Re-
surserna räcker inte till att träffa någon för 
personligt samtal och vi vet sedan tidigare 
att dubbelt så många slutar röka med stöd 
än utan. 

FORSKARGRUPPEN HAR FÅTT hjälp av 
LiU:s innovationskontor att bilda  
avknoppningsföretaget AlexIT som nu 
säljer och marknadsför testerna. Med 
framgång. Alkoholtestet används på i 
princip alla lärosäten i hela Sverige. Via 
studenthälsorna runt om i landet får unge-
fär 200 000 studenter årligen möjlighet att 
testa sina alkoholvanor. Testet är nu också 
på väg att exporteras till Norge. 
 Men hur vet man att människor är ärliga 
i sina svar? Finns det inte en risk att de som 

är medvetna om att de dricker lite för mycket, 
friserar sina svar? 
 – Vi vet att 15-20 procent av befolk-
ningen dricker för mycket, säger Preben 
Bendtsen. Och den siffran stämmer 
ganska bra med de svar vi får in. Så jag 
tror att människor är ärliga och faktiskt 
vill veta om man dricker för mycket och få 
råd om hur man ska ändra sina vanor.  
 Når man rätt människor? 
 – Det är där implementeringen kommer 
in. Via vårdcentralerna kan man fånga upp 
människor som söker sig dit för att de är 
sjuka eller har ont och på så sätt ta upp 
frågan om levnadsvanor. Men den stora 
utmaningen är hur man integrerar testerna 
i den vanliga verksamheten, hur man får 
vårdpersonalen att använda testerna och 
hitta samspelet. 
 – Förr sa man bara att det inte är bra att 
dricka eller röka för mycket. Nu vet vi att 
våra levnadsvanor bidrar till en majoritet 
av de sjukdomstillstånd vi behandlar inom 
hälso- och sjukvården som cancer, diabe-
tes, hjärt- och kärlsjukdomar. Vi dör inte 

Motion, alkohol, kost 
och stress är några 
av de levnadsvanor 
som man tagit fram 
tester för.

längre av smittsamma sjukdomar. Två av 
tre dödsfall orsakas av våra levnadsvanor. 
 – Tester och rådgivningen kan vara ett 
sätt att förebygga sjukdomar och på så sätt 
spara mycket pengar inom sjukvården. Jag 
tror att vi måste börja ta större eget ansvar. 
Och människor börjar också förstå att 
man kan göra väldigt mycket själv för att 
förebygga, säger Preben Bendtsen. 

Du kan själv göra testerna på 
livsstilsanalys.alexit.se
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Ejes förmåga att kom-
ma ihåg vad han hör 
och ser testas.
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I en korridor i I-huset på Campus Valla 
bedrivs forskning kring  barns kognitiva, 
sociala och emotionella utveckling. 

I ett av rummen i Baby- och barnlabbet 
sitter Anett Sundqvist på golvet och leker 
med dagens gäster, de treåriga tvilling-
arna Eje och Julius. Morfar håller sig i 
bakgrunden.
 När killarna blivit varma i kläderna tar 
forskarna Felix Koch och Anett Sundqvist 
itu med dagens uppdrag: att studera 
tvillingarnas inlevelseförmåga, vad de 
uppmärksammar och minns. 

Läs mer om verksamheten på webben: 
www.ibl.liu.se/bbl

 BILDREPORTAGE  •  FORSKNING

Uppdrag  
barnforskning

Eje studerar vad kvinnan på skärmen 
gör med kaninen. Samtidigt mäts 
hans ögonrörelser för att se vad han 
uppmärksammar. På bilden nedan 
ser vi när Anett Sundqvist testar  
vad Eje minns.

FOTO ANNA NILSEN & CHARLOTTE PERHAMMAR
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En forskargrupp från Linköpings universitet 
har på uppdrag av det europeiska fotbollför-
bundet UEFA dokumenterat skadorna hos 
europeiska fotbollsproffs. Artikeln där de 
första resultaten presenteras har blivit den 
mest citerade 2013 i tidskriften British Journal 
of Sports Medicine.

Under senare år har matcherna blivit 
tätare och belastningen högre för fot-
bollsspelare som spelar på proffsnivå.
 – På initiativ av UEFA startade 2001 
ett forskningsprojekt där vi började följa 
ett trettiotal av Europas bästa herrlag för 
att utvärdera de skador som spelarna drar 
på sig. Vi har bland annat tittat på skade-
frekvens och skademönster, säger Martin 
Hägglund.
 Han har tillsammans med professor Jan 
Ekstrand och medicine doktor Markus 
Waldén skrivit den vetenskapliga artikel 

Svenskundervisning för vuxna immigranter 
har mer fokus på kultur än på själva språket. 
Det tar kraft från språkinlärningen. Eleverna 
fostras till att bli bra svenskar snarare än att 
lära sig svenska, visar Mozhgan Zachrison i 
en ny doktorsavhandling. 
 – Men språket är nyckeln till hela 
vår existens, till arbete, gemenskap och 
självtillit, säger hon.

Forskare på LiU:s avdelning för datorseende 
tog hem segern i en internationell tävling med 
en metod att följa rörliga objekt – en bil eller 
ett ansikte i en folksamling. Tillämpningarna 
för metoden är många.

Tävlingen Visual Object Tracking Chal-
lenge, avgörs årligen. Forskargrupper från 
hela världen deltar och i år gick segern till 
professor Michael Felsberg och hans team 
vid Linköpings universitet. Bakom den 
segrande metoden står doktoranden Martin 
Danelljan, hans handledare Fahad Khan 
och Michael Felsberg samt Gustav Häger, 
blivande civilingenjör i datateknik som 
gör sitt examensarbete inom just visuell 
objektföljning.
 Datorseendet är på väg ut i praktisk 
användning på bred front. I bilar för att 
upptäcka skyltar, trottoarkanter eller 
uppdykande fotgängare. I obemannade 
flygande farkoster för att hitta nödställda 
på en stormig alptopp eller ett upprört hav, 
liksom för säkerhet och bevakning. En 
enkel variant av datorseende finns också 
i våra mobiltelefoners kameror. Finns det 
ett ansikte i din bild ställer kameran själv 
in fokus på det. Möjligheten att utveckla 
appar till mobilen som bygger på foton och 
bilder är i det närmaste oändliga.
 Ett problem som världens forskare nu 
lägger ner möda på att lösa är metoder för 
att följa rörliga objekt. Att fokusera på och 
följa ett ansikte i en rörig omgivning, som 
i en folksamling eller på en friidrottsarena 
fungerar för de flesta av oss människor. Vi 
tänker inte ens på vad vi gör. Men för en 
maskin är det betydligt svårare. Beräkning-
arna måste dessutom vara snabba för att 
objektet ska kunna följas i realtid.
 – Det här är klassiska problem inom 
datorseende, men vi har tagit fram en 
både noggrann och robust metod, berättar 
Martin Danelljan.

som beskriver resultaten från studiens sju 
första år.
 Skadebelastning bland fotbollsspelare 
på den här nivån är hög. De vanligaste 
skadorna är muskelbristningar och 
stukningar. I genomsnitt tvingas spelarna 
till två frånvarotillfällen per år på grund 
av skador.
  – Det är en skaderisk som är tusen 
gånger högre än i högriskyrken inom ex-
empelvis industrin, säger Martin Hägglund.
 Har man skadats en gång är risken att 
skadas igen också högre.
  – Många dras även med problem efter 
att de lagt av med fotbollen. Artros är 
vanligt hos pensionerade fotbollsspelare 
och risken är större om spelaren tidigare 
haft skador, säger Martin Hägglund.

Zlatan lever farligt

Lära sig 
svenska 
eller att  
bli svensk?

LiU-forskare 
vann tävling  
i datorseende

Forskning
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Europeiska fotbollsproffs är hårt skadedrabbade.
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När inflammationen härjar i kroppen och 
tempen stiger är prostaglandinerna i farten 
och vrider upp hjärnans termostat. 

Neurobiologer vid Linköpings universitet 
har spårat feberns källa i blod-hjärn- 
barriären – ett fynd som öppnar vägen för 
mer specifika läkemedel.
 När man tar en magnecyl slår man ut all 
produktion av prostaglandiner i kroppen. 
Då lindras alla inflammationssymtomen på 
en gång, som feber, värk och aptitlöshet.   
 Men det är inte självklart att man vill ta 
bort alla symtom – det finns ju en anled-
ning till att de uppstår.
 – Du kanske vill hämma aptitlösheten 
men behålla febern. Vid allvarliga akuta 
infektioner kan feber vara bra, säger docent 
David Engblom.
 Resultaten som på sikt banar väg för 
bättre läkemedel publiceras nu i The Journal 
of Neuroscience.

Gammal svensk humle har unika genetiska 
egenskaper som efterfrågas av framväxan-
de mikrobryggerier i landet. Forskare vid 
Linköpings universitet och Nordiska museet 
har letat upp och analyserat plantor som 
överlevt i flera hundra år.

– Vi har sett att sorterna från de gamla 
svenska humlegårdarna skiljer sig 
mycket från de kontinentala. En viktig 
skillnad är att de mognar tidigare, säger 
Jenny Hagenblad, docent i genetik vid 
Linköpings universitet.
 Humle förknippas främst med öl-
bryggning där kottarna sätter smak på 
drycken och ger bättre hållbarhet.   

Och blir man sömnig av öl så beror det 
nog mer på rogivande ämnen i kottarna 
än på alkoholen. Dessutom har växtens 
starka fibrer använts till textilier, de 
tidiga vårskotten har ätits som sparris 
och avkok har lindrat juverinflammation 
hos kor.
 I drygt 400 år, från 1442 till 1860, var 
det i Sverige lagstadgat att bönder måste 
odla humle.
 – Statsmakten hade intresse av att 
odla växten inom landets gränser och 
slippa import, säger Else-Marie Karlsson 
Strese, docent i agrarhistoria vid Nordiska 
museet.
 I slutet på 1800-talet tappade humlen 

Fann feberns 
källa

Ny vår för svensk humle
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Hundars kognitiva förmågor får till och med 
forskarna att tappa hakan. I höst utkommer 
Per Jensen, etologiprofessor vid LiU, med 
ännu en bok om hundars beteende.

Den första, »Hundens språk och tankar« 
från 2011, klättrade snabbt på fackböck-
ernas bästsäljarlista. Och nu är alltså nästa 
på gång: »Hunden som skäms – myt eller 
sanning?«, där Per Jensen en än gång sätter 
in resultaten av ett hundratal vetenskapliga 
artiklar i en hundlig vardag.
 – Hundforskning är nog en etologs 
våta dröm. Vill man förstå hur djurens 
tankevärld fungerar, är det jättebra att ha 
hundar som studieobjekt. Till skillnad från 
alla andra djurarter är de fullständigt gen-
omskinliga i sina beteenden, det är lätt att 
läsa av dem. De kan aldrig hålla masken. 
»Stiff upperlip« är inget för hundar, säger 
Per Jensen och skrattar.
 Efter 15 000 år av samlevnad förstår 
människor instinktivt hundars känslo- 
uttryck – och vice versa. Även små barn 
utan erfarenhet vet vilket hundskall som 
uttrycker glädje, ensamhet eller rädsla, 
hundar reagerar på människogråt med 
spontan tröst och kan tolka våra gester, 
ansiktsuttryck och blickriktningar.
 Per Jensen fick ifjol ett prestigefullt 
forskningsanslag, Advanced grant, från 
Europeiska forskningsrådet på cirka 22 

miljoner kronor. Det gav lite extra utrym-
me för beteendegenetisk hundforskning.
 För Per Jensen har forskningen på hun-
darna även en allvarlig dimension, med 
återverkningar på djurhållningen allmänt.
 – Den bidrar med kunskap som ställer 
oss inför moraliska dilemman och ger 
implikationer för hur vi kan behandla djur, 
till exempel för matproduktion. »De är 
faktiskt bara djur som lever i nuet och inte 
kan tänka och känna som människor« är 
alltså inte längre en hållbar inställning. En 
gris är inte bara en blivande falukorv.
 
Läs ett längre reportage på liu.se/liu-nytt.

Den underskattade hunden

snabbt mark till förmån för spannmål. Sedan 
Svalöf kring 1950 lade ner förädlingen har 
knappast någon odlat humle i Sverige, utan 
bryggerierna har förlitat sig på import. Men 
i takt med framväxten av små gårdsbryg-
gerier börjar intresset vakna igen, berättar 
Else-Marie Karlsson Strese:
 – Jag har kontakt med ett hundratal odlare 
och många vill ha de gamla lokala sorterna 
som mognar tidigt. Köper man amerikanska 
eller tyska sorter så hinner kottarna inte bli 
klara innan höstregnen kommer.

Per Jensen med sitt studieobjekt.
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Reflektion viktig i 
intensiv skolvardag

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO STAFFAN GUSTAFSSON

Efter femton år på Linköpings univer-
sitet hoppade hon av det akademiska 
livet och blev rektor på Skäggetorps- 
skolan i Linköping. »Jag har kommit 
nära en puls men kan sakna ett re-
flekterande tänkesätt i skolan«, säger 
Kajsa Andersson.

SKOLA  •  KAJSA ANDERSSON

LiU MAGASIN #3 2014
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E
ngagemanget för peda-
gogiken, eleverna, lärarut-
bildningen och studenter-
na har funnits med i hela 
Kajsa Andersson yrkesliv. 

Under 15 år som mellanstadielärare, lika 
många år på lärarutbildningen vid Cam-
pus Norrköping och de senaste två åren 
som rektor på en grundskola. 
 – Jag har i nästan hela mitt yrkesliv haft 
ett växelspel mellan skola och akademi. 
Som mellanstadielärare tog jag emot många 
lärarkandidater och jag var redan då 
intresserad av forskningen och kontakter 
med universitetet som ett sätt att befrukta 
den praktiska verklighet jag befann mig i.

DAGEN EFTER VÅRT MÖTE är det dags för 
höstterminsstart och på Skäggetorpsskolan 
i Linköping råder en lugn men intensiv 
stämning inför elevernas ankomst. Perso-
nalen är på plats och Kajsa Andersson är 
uppbokad på möten i stort sett hela tiden. 
 Sommaren har varit extra kritisk i 
Skäggetorp, långvariga oroligheter och 
gängkriminalitet har kulminerat i en 
dödsskjutning i juli. Skolan, med sin 
devis »Många nobelpristagare lever i 
dubbla kulturer! Vi vill utbilda framtidens 
nobelpristagare!« deltar i nätverksarbetet 
för att motverka våld och lyfta fram goda 
motkrafter.
 Rektor Andersson suckar lite trött. 
 – Som vanligt målar kvällspressen fram 
en svartvit bild av området. Det är så få 
av de som bor här som är inblandade i 
bråken, de allra flesta vill förstås leva helt 
vanliga liv.
 Kajsa Anderssons starka intresse för 

både elevers, studenters och skolans 
utveckling ledde henne till en anställning 
på universitetet. I slutet av 1990-talet 
blev hon tillfrågad om hon, parallellt med 
lärarjobbet på mellanstadiet, ville bidra 
med det vardagliga skol-och lärarperspek-
tivet när det nya grundskollärarprogram-
met skulle byggas upp. Det ville hon.  
 Några år senare sa hon upp sig från 
skolan och blev istället ansvarig för 
den verksamhetsförlagda utbildningen 
i Norrköping. Under några år var hon 
också avdelningschef. Ett chefskap som 
2012 ledde fram till Årets ledarskapspris 
på LiU, ett pris som röstades fram av de 
universitetsanställda.

I DEN VEVAN HOPPADE hon av, till Skägge-
torp. Hon ville utveckla sitt ledarskap, men 
även skolans utmanande och mångfacet-
terade värld lockade återigen.
 – En anledning till att jag började jobba 
på universitetet var mitt intresse för att få in 
skolans perspektiv i lärarutbildningen. Av 
samma anledning, fast tvärtom, hoppa-
de jag på rektorsjobbet. Jag vill få in det 
forskande och lärande perspektivet i skolan.
Skolan ska ha en vetenskaplig förankring 
enligt läroplanen.
 – För mig är det givet, med min erfarenhet 
från universitetet betonar jag kanske det 
starkare än många av mina kollegor. Jag 
vet nu i praktiken hur betydelsefullt det är 
att undervisningen är forskningsbaserad, 
men också hur viktigt det är med beprövad 
erfarenhet. Att få dessa två huvudlinjer att 
gå hand i hand och befrukta varandra är en 
av mina yrkesutmaningar. 
 Det hon själv tagit med sig från uni-

versitetsvärlden in i rektorsjobbet är inte 
minst ett reflekterande synsätt, något hon 
vill ge mer tid för bland lärare och övrig 
personal.
 – Den akademiska kunskapen gör i 
bästa fall att man inte tar saker för givet, 
att man vänder och vrider på resonemang.  
Själv har jag haft en enorm nytta av de 
reflekterande samtal jag haft genom åren 
på universitetet med både studenter och 
kollegor. De har gjort mig mer modig. 
Samtalen har gett mig verktyg att hantera 
svåra situationer, jag har lärt mig att lyssna, 
men också att uttrycka mig tydligt.

DAGAR SOM PÅ UNIVERSITETET var fyllda 
med möten med studenter, skolfolk 
och kollegor, seminarier, internationella 
samarbeten och ledarskap, har ersatts 
av andra fullspäckade rektorsuppgifter 
som inte kan vänta, utan som måste lösas 
direkt. 
 – En helt vanlig dag kan rymma allt 
ifrån personalfrågor till att en elev kom-
mer in på rektorsexpeditionen och ber 
om ett plåster för att på så sätt få en liten 
pratstund. Därtill fastighetsmöten, träffar 
med socialtjänsten om en akut placering 
i familjehem eller kontakt med polisen 
kring ett ensamkommande flyktingbarn. 
Akuta situationer uppstår hela tiden.
Centralt i arbetet är mötet med männis-
kor, små som stora, och på olika nivåer i 
samhället.
 – I de mötena har jag stor nytta av att 
ha lärt mig att tänka kritiskt och reflek-
terande, men också av att lyssna lyhört.

Kajsa Anderssons 
arbetsdagar rymmer 
otaliga möten.
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KALASMOTTAGNINGEN är ett av höstens 
stora event på Linköpings universitet. Då 
hälsas nyblivna studenter välkomna med 
en konsert på Saab Arena. Men festen 
är inte bara till för nya studenter, den är 
också till för att hälsa tidigare studenter 
välkomna som alumner. De blev inbjudna 
till förmingel innan scenshowen, och ett 
70-tal kom dit. 
 Rektor Helen Dannetun höll ett 
tal och konstaterade att student är ett 
tillfälligt tillstånd, men att vara alumn 
från Linköpings universitet är något man 
är för alltid. Hon poängterade vikten av 
att hålla kontakten med sitt universitet 
och med varandra. Gänget som var där 
bjöds på mat och kaffe, och fick testa sina 
kunskaper om universitetet med ett klurigt 

qiuz. Sedan var det dags att ansluta till 
alla nyblivna studenter för att tillsam-
mans med dem avnjuta scenshowen med 
Mowitz. 

Kalas för alumner

LiU-alumner

Alumni

Vill du veta mer om 
alumniverksamheten?

CAMILLA SMEDBERG
013-28 24 20, 
ALUMNI@LIU.SE
LIU ALUMNI, LINKÖPINGS UNIVERSITET
581 LINKÖPING | LIU.SE/ALUMNI 

JOHANNES BRÄNNSTRÖM arbetar på 
Stockholmskontoret för Red Hat, leve-
rantör av open source-lösningar. Han är 
civilingenjör i datateknik, med examen 
2006. 
SONIA BUCK är PTP-psykolog på Habi-
literingen på Vrinnevisjukhuset i Norr-
köping. Hon har läst psykologprogram-
met, med examen 2014.
PATRIK CARLSSON är vd för Witte 
Pemax AB i Laxå. Han är civilingenjör i 
maskinteknik, med examen 1997.
CARMEN CLAESON har fått arbete som 
kommunikatör på Göteborgs Stad. Hon 
har läst Kultur, samhälle, mediegestaltning 
(KSM) med examen 2004.
CATHARINA EKMAN är management- 
konsult på LearningWell i Västerås. Hon 
är civilingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 1977.
DANIEL ERIKSSON är teknisk direktör på 
G4S Risk Management i London. Han 
har läst systemvetenskapliga programmet, 
med examen 2001.
MAGNUS GRANSTRÖM är forskningschef 
på Högskolan i Jönköping. Han har läst 
fristående kurser, med examen 1994.
SARA HEDSTRÖM är kommunikations-
strateg på Falu kommun. Hon har läst 
Kultur, samhälle, mediegestaltning (KSM), 
med examen 2001.
JENNIE JOHANSSON är skattehandläggare 
på Skatteverket. Hon har läst en master i 
affärsjuridik, med examen 2014.
JONNA KREKOLA är biståndshandläggare i 
Stockholm. Hon har läst socionom- 
programmet, med examen 2014.
PATRICK PERSSON är programmerare på 
Cenito. Han har läst datavetenskap, med 
examen 2014.
CHRISTINA SKRIKAS är personlig assistent 
i Linköpings kommun. Hon har läst en 
master i samhälls- och välfärdsstudier, 
med examen 2014.
MAGNUS TITUSSON är vd för Wexiödisk 
AB. Han är civilingenjör i maskinteknik, 
med examen 1993.
JOSEFINE VILHELMSSON arbetar på 
dataspelsföretaget King.com i Stockholm. 
Hon är civilingenjör i medieteknik, med 
examen 2010.

TIPSA OSS!

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

Daniel Femerström och Jonny Johansson, 
alumner från Maskinteknik.

AN
N

IK
A 

JO
H

AN
SS

O
N

AN
N

IK
A 

JO
H

AN
SS

O
N



27LiU MAGASIN #3 2014

HALL NY VD  
FÖR VATTENFALL

BLIR LÄNSÖVER- 
DIREKTÖR I VÄST

HÖIJ LÄMNAR  
INTERNETWORLD

På tal om karriär

 ALUMNI  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Magnus Hall tar över som vd och 
koncernchef för statliga Vattenfall den 
1 oktober. I våras klev han av vd-posten 
på skogsbolaget Holmen efter tio år. 
Magnus Hall läste till civilingenjör i 
industriell ekonomi vid Linköpings 
universitet på 1980-talet och sitter idag i 
universitetsstyrelsen.
 

Lisbeth Schultze har utsetts till ny 
länsöverdirektör i Västra Götaland. 
Hon är utbildad kemist och biolog från 
Linköpings och Lunds universitet. Lisbeth 
Schultze har lång erfarenhet från läns-
styrelsens arbete och har sedan 2006 varit 
länsråd i Hallands län.   

Internetworlds chefredaktör Magnus 
Höij lämnar tidningen för att bli ny vd för 
Svenska Teknik&Designföretagen, som 
är branschorganisation för arkitekt- och 
teknikkonsultföretag. Han tillträder i sin 
nya roll den 1 oktober. Magnus Höij är 
civilingenjör i teknisk fysik och elek-
troteknik (Y) från Linköpings universitet. 

LIVET ÄR LÅNGT, du hinner. Hinner 
göra karriär, prova sidospår, eller till och 
med pausa karriären ett tag när annat 
är viktigare. Man behöver inte tänka så 
strategiskt, med femårsplaner och raka 
spår. Det var några av tankarna som fyra 
alumner delade med sig av när LiU Alumni 
ordnade Career Talks. 
 På scenen, ett vardagsrum. I den 
välsuttna soffan, gäster med livserfarenhet 
och intressanta yrken. Publiken, drygt 150 
studenter på väg ut i arbetslivet och andra 
som ville ha en dos karriärinspiration un-
der en lunchtimme. Samtalet handlade om 
alumnernas resa från studielivet och ut i 
verkligheten, med jobbsökande, nya vägval 
och sökandet efter vad man brinner för.
 Therése Engström jobbar som insam- 
lingschef på Röda Korset och har en 

examen i Industriell ekonomi berättade 
om sin väg till ett arbete som hon känner 
djupt engagemang för. Staffan Emanuelsson 
läste civilingenjörsprogrammet i medie- 
teknik, men gick en annan karriärväg 
och är nu produktchef på Cloetta. Per 
Sjödell berättade om hur lusten har styrt 
hur han hamnat på olika jobb. Han har 
läst internationella ekonomprogram-
met och är vd för Fiskars Sweden. Katja 
Hvenmark-Nilsson delade med sig av 
sina tankar om hur det var när hon gick 
ut från lärarprogrammet och in i livet som 
gymnasielärare och hur hon skrev en bok 
om sina erfarenheter.
 Det var första gången LiU Alumni 
ordnade eventet. 
 – Det blev lyckat, säger Camilla 
Smedberg, alumniansvarig på LiU, och 

vi planerar att göra detta till ett årligt 
arrangemang. Det är många, speciellt i 
slutet av sin utbildning, som funderar på 
vad som händer sedan, efter examen. Och 
vilka är bättre skickade att berätta, än våra 
alumner. 
 Gustaf Wendt som är inne på sitt fjärde 
studieår var där och lyssnade. Han fick sig 
en tankeställare.
 – Kanske är det inte så bråttom ut. Jag 
har funderat på att ta studieuppehåll men 
tänkt att det är ett förlorat år. Men kanske 
är det en chans att göra något som sticker 
ut, göra något som utvecklar mig själv. 
Passa på innan man har familj och så. Det 
var också skönt att se att man inte stänger 
in sig med den utbildning man valt, man 
kan välja annat.

TEXT: ANNIKA JOHANSSON
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F rån att i tre decennier 
mest ha varit ett eldorado 
för män med specifikt 
teknikintresse för militär-
flyg, slog Flygvapen- 

museum upp portarna i en kunglig 
återinvigning 2010, efter stor ombyggnad 
och med ett tydligt kulturhistoriskt och 
samhällskritiskt uppdrag.
 Redan året därpå kom utmärkelsen 
»Årets museum«. 

MERPARTEN AV utställningsfolket som kom-
mit, gått eller är anställda idag har en examen 
från utbildningsprogrammet Kultur, samhälle, 
mediegestaltning (KSM) på meritlistan. 
Alternativt varit verksamma som lärare på 
KSM. Och KSM-studenter har varit åter-
kommande varit involverade i projektarbeten.
 Man skulle alltså, om man så vill, kunna 
lägga en stor del av äran för Flygvapenmuse-
ums framgångar på universitetets utbildning 
i kultur- och medieproduktion vid Campus 
Norrköping. 
 Matilda Bengtsson, KSM-are och 
museets utställningsproducent sedan 2012, 
skrattar åt påståendet.

 – Kopplingen till KSM är påtaglig, kon-
staterar hon och listar snabbt halvdussinet 
namn.
 – Det har sina fördelar. Vi har ett ge-
mensamt »KSM-tänk«, sättet att resonera, 
tänka kritiskt och arbeta konceptuellt med 
att förmedla en idé.

I GRUNDEN HANDLAR hennes jobb på Flyg- 
vapenmuseum om att förklara nutiden.
Förmedla tidstrender och samspelet med 
omvärlden. Ge besökarna en direktupplev-
else - kort sagt göra historia levande.
 – Det gör man inte genom att enkelt 
förmedla fakta. Man måste gestalta, väcka 
känslor, beröra.
 De senaste årens utställningar ligger 
långt från torr teknik- och militärhistoria 
och äventyrlig flygheroism. 
 Den suggestiva basutställningen om den 
försvunna DC3:an, skapad av KSM-läraren 
och konstnären Mattias Åkesson 2010, 
iscensätter inte bara en katastrof utan 
ger också en närmast kväljande inblick i 
hemlighetsmakeri och storpolitiska hänsyn. 
Den blev vald »Årets utställning« 2010.
 Den pågående utställningen om lumpen, 

i samproduktion med Armémuseum, fick 
en kritiker på radions Kulturnytt så berörd 
att det gick rakt ut till lyssnarna.
 – Från 1901 till 2010 delade alla vapen-
föra svensk män erfarenheterna av allmän 
värnplikt. Det påverkade hela samhället, 
inte bara de inkallade. Och det är en his-
toria vi tyckte behövde återberättas, säger 
Matilda Bengtsson.
 Med alla dess nyanser. Kamratskap, 
vuxenblivande, ångest, tillkortakom-
manden och utanförskap. Längtan 
bort. Så det jordnära: inkallningens 
måttagande, våningssängar och putsade 
kängor, manövertält, lukten av vapenfett, 
muckeufori. Därtill diskussionen om det 
demokratiska folkförsvaret.

MATILDA BENGTSSON LIKNAR jobbet som 
utställningsproducent vid filmregissörens. 
Ett mångsyssleri: projektledning, konstnärlig 
koordinering, kreativ problemlösning och en 
konstant blick mot det övergripande målet.
 – Under studietiden fick vi lära oss att i 
en enda mening sammanfatta avsikten med 
ett projekt. Den kunskapen har jag haft stor 
nytta av.

Fick Flygvapen- 
museet att lyfta

TEXT GUNILLA PRAVITZ FOTO VIBEKE MATHIESEN

Mediehyllade utställningar. Utmärkelser och besökssiffror som stuckit iväg långt 
över 100 000 årligen och bara ökar. Framgångarna för Flygvapenmuseum är inget 
annat än en success story – för KSM, Kultur, samhälle och mediegestaltning, vid 

Linköpings universitet.

28
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 Och någon egen baby? Vilken produktion 
har berört dig själv mest?
 – Utställningen om Åke Hodell, strids- 
piloten som störtade 1941, blev pacifist och 
avantgardistisk multikonstnär och konkret 
poet, svarar Matilda Bengtsson.
 Det militära maktutövandets stupiditet var 
kärnan i Åke Hodells konstnärskap. Att just 
på Flygvapenmuseum av alla ställen få möta 
honom fick en samlad kritikerkår att jubla 
över Matilda Bengtssons produktion.
 – Det är fantastiskt att just ha uppdraget 
att spegla kulturhistoriska sammanhang som 
förklarar nutiden. Det här är ett roligt jobb, 
säger Matilda Bengtsson.
 Men hon har haft roligt förr. Under 
studietiden startade hon tillsammans med 
kurskamraten Susanne Ewerlöf konsthal-
len Verkstad i Norrköping 2009 och efter 
examen 2010 ramlade utställningsjobben på 
henne: Visualiseringscenter, Stadsmuseet och 
Arbetets museum i Norrköping.
 En gång hade hon tänkt läsa museologi  
men i sista stund fick hon ögonen på 
KSM-programmet.
 – I efterhand är jag jättenöjd med det valet. 

VART DET NU BÄR VIDARE återstår att se. 
Pendla från Norrköping till Malmslätt 
tänker Matilda Bengtsson fortsätta med ett 
bra tag.
 Hon skulle gärna vilja göra något om 
djur – vilket återigen inte är det första man 
förknippar med ett flygvapenmuseum?
 – Inte? Hur många djur har inte männi-
skan involverat i sina krig och i den militära 
teknikutvecklingen, kontrar Matilda 
Bengtsson.
 Och en av de första luftballongerna svä-
var redan över museets pionjärutställning, 
med försökstruppen en tupp, en anka och 
ett får i korgen.
 Det är bara att sätta idéerna i verket och 
invänta nästa besökssuccé.

Magdalena Bengtsson 
ligger bakom flera lov- 
ordade utställningar 
på Flygvapenmuseet.

ÖVER Hur var det att göra lumpen? En 
pågående utställning levandegör erfaren-
heter som många svenska män har.

UNDER Nyttig utrustning för lumparlivet.

Läs om Mattias Åkesson 
och DC3:an eller om lärar-
studenterna som utveck-
lade mattelektioner för 
Flygvapenmuseet.
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Spex, mer spex 
och extraspex

TEXT ANNIKA JOHANSSON FOTO VIBEKE MATHIESEN

D
et är jubileum för 
Linköpings studentspex. 
I 35 år har de roat 
studenter, familjer, 
alumner och en och 

annan tävlingsjury. 
 – När vi började fundera på hur det ska 
firas, kändes svaret självklart. Med ett spex 
såklart. Det är ju det vi gör och tycker är 
roligt, berättar producent Fredrik Howe.
 Nu förbereder de tre extra föreställ- 
ningar som kan avnjutas i november, 
utöver det ordinarie spexet i februari. 
Ensemblen i jubileumsspexet, Ludvig II 
och Euro-visionen, består till stor del av 
alumner, gamla spexrävar, deltagare från 
förr, sådana som har slutat både tre och fyra 
gånger.   
 Manus och den mesta musiken är 
däremot nyskrivna. En hel del klassisk 
musik, fast på nytt sätt utlovas. Som vanligt 
har publiken chans att påverka. De kan 
ropa omstart, på tyska eller baklänges, till 
exempel.

ÅSA DAHBO ÄR DIRECTEUR – en av de 
ytterst ansvariga för produktionen. Hon 
berättar att det förra spexet visas igen i 
september, så det är flera olika föreställ- 
ningar på gång samtidigt. Det finns en och 
annan som har ett finger med i alla. Bara 
för att det är roligt.  
 – En del här är indoktrinerade från 

tidig ålder som barn till spexare. Och det 
finns de som träffats genom spexet och 
fått barn, barn som nu själva är med.
 – Ja, här umgås vi över åldersgränser, 
det är roligt. Sen finns det ålder i spexår 
också, som är en lite annan tideräkning, 
än vanlig ålder, berättar Tove Kvarnström, 
också directeur.

I SPEXETS HÖGKVARTER slipas det, och 
planeras och skrattas det en hel del. 
Väggarna är fulla med stora elefanter, 
rutiga rymdraketer, pryttlar, verktyg och 
färgglada oidentifierbara… prylar. Det är 
mycket att göra men många hjälps åt.   
 Planeringen började förra sommaren 
och arbetet med att låta idéerna ta form, 
skriva manus och arrangera musik har nu 
gått över i dekorbygge och repetitioner. 
Fast arbete är det kanske inte riktigt. Ett 
nöje, tycker de som medverkar. 
 En av dem är Ulrika som filar på en de-
talj till dekoren som ska rama in historien. 
Hon berättar att traditionellt så använder 
spexare bara sitt förnamn eller spexnamn 
i spexsammanhang. Ulrikas skulptörkol-
lega presenterar sig som Medelsvensson 
(Svensson som är ekonomiansvarig; det 
vill säga, har hand om medlen). Medel- 
svensson är en av dem som trillat tillbaka 
i spexeri gång efter annan. Nu karvar hon 
fram en svan ur en bit frigolit, och verkar 
inte alls missnöjd med återfallet.

 – Folk kommer tillbaka för att det är 
roligt. Du vill göra det bästa med din 
tid, och spex är ett sätt att umgås. Det 
är också speciellt att komma tillbaka till 
Forumteatern. Ljud och lukten där väcker 
minnen. Att möta publiken som älskar 
det man gör, det är svårt att släppa, säger 
Fredrik Howe.

LÄS MER PÅ STUDENTSPEX.SE

ÖVER Full fart i spexverkstaden..

UNDER Fredrik Howe, Tove Kvarnström 
och Åsa Dahlbo har olika nyckelroller i 
arbetet med jubileumsspexet.
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Tisdagen den 4 november är det Venture Arena på  
Konsert & Kongress Linköping. Framtidens tillväxtföretag 
matchas med kompetenta och driftiga nyckelpersoner 
– kanske är du en av dem?

Business Rally är tävlingen 
för studenter som vill utveckla 
något – en produkt eller tjänst 
– som kan komma andra till nytta.

 LiU Nest (Nytt för i år!) är konstruktiva
möten med personer som vet vad som krävs  
för att ta en idé till verklighet – perfekt för 
forskaren som vill ta nästa steg!

Och du – det händer fler saker under Vecka45.
Gå in på hemsidan och hitta det som passar just dig!

I år är

Vecka45 bättre än någonsin
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Välkommen till  
nya möjligheter!
East Sweden, med städerna Linköping och Norrköping som kraftcentrum, 
är en expansiv kunskaps- och innovationsregion. Här har du tillgång till 
en arbetsmarknad med 170 000 jobb inom ett pendlingsavstånd på högst 
45 minuter. Här finns ett brett näringsliv med cirka 40 000 företag, från 
stora världsomfattande koncerner till små nystartade företag och offentliga 
arbetsgivare, som ger arbetstillfällen inom många olika kompetensområden.

För dig som är nyfiken på karriärmöjligheterna i East Sweden  
finns vi - Career East Sweden - ett samarbete mellan företag 
och organisationer som tillsammans arbetar för att rekrytera 
till regionens växande och varierande arbetsmarknad. 

www.eastsweden.se
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