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TEMA: UNGA ENTREPRENÖRER

I EN TIDIGARE KRÖNIKA påpekade 
jag att studenter från Linköpings 
universitet ligger i topp då det gäller 
att snabbt få jobb efter examen och 
att det är viktigt att våra studenter 

utbildas i att bli kompetenta, reflek-
terande och kreativa. Jag hade även kunnat lägga till 
företagsamma. Inte bara i meningen entreprenöriell, i 
»förmågan att starta företag«, utan också i betydelsen 
att vara energisk, driftig. Vilka arbetsplatser som helst 
behöver företagsamma medarbetare. 
 I ambitionen att själva ha företagsamma medar-
betare som känner stimulans och vilja till ständig 
utveckling uppmuntrar vi gärna till rörlighet bland våra 
forskare. Vi tror att forskare som rör sig mellan akademi 
och arbetsliv får nya insikter och idéer som totalt sett 
gagnar såväl individen som arbetslivet och samhällsnyttan. 

FÖR ATT BLI FÖRETAGSAM underlättar det om man un-
der sin utbildning får möjlighet att i olika former kom-
ma i kontakt med näringslivet. Genom de strategiska 
samverkansavtal, med Saab, VTI, Tekniska verken och 
ABB, som vi tecknat under året har chanserna att få 
nyttiga erfarenheter – genom ex-jobb och olika typer 
av praktik – ökat betydligt. Och som ABB:s vd Johan 
Södergren påpekat så behöver industrin inte enbart 
rekrytera tekniker. Det visar även det tvärdisciplinära 
entreprenörskapsprojektet Demola, som vi var det 
första universitet i Sverige att introducera. Det är ett 
projekt som alla våra studenter som läst 75 högskole- 
poäng eller mer kan söka till. Det har på kort tid 
varit så framgångsrikt att det till och med fått positiv 
uppmärksamhet från Världsbanken. 
 Många av de framstående företag som finns i re-
gionen, och som är beredda att ge plats åt våra duktiga 
studenter efter genomförd examen, har startats av 
LiU-studenter och -forskare. Historiskt finns det flest 
avknoppningar från olika tekniska program, men i dag 
har många framgångsrika företag sitt ursprung i biolo-
gi, psykologi, vård och omsorg. Företag på miljösidan 
och inom andra delar av de gröna näringarna är på 
frammarsch. Det beror bland annat på att de entre-
prenörskapsprogram som hos oss startade redan på 
1990-talet nu har ett breddat fokus. 

TILL SIST … välkomna att läsa om unga entreprenörer 
med rötter vid Linköpings universitet. Läs också om 
LiU-alumnen Andreas Norlén, ny ordförande i riksda-
gens konstitutionsutskott. Ett gott exempel på att man 
kan vara företagsam utan att för den skull starta eget.

Helen Dannetun, rektor • rektor@liu.se
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Från Nobelpris 
till entreprenörer

NYLIGEN VAR DET åter dags 
för nobelprisfestligheter. 
För en stund riktades 
de mediala strålkastar-
na mot de landvinning-

ar som forskningen kan 
bidra med. Bland årets pristagare var det 
inte minst fysikerna som lovordades för 
sina insatser till nytta för mänskligheten. 
Tack vare dem har vi idag tillgång till  
energisnåla, billiga och ljusstarka lampor 
som kan drivas med solceller – och som 
även kan sprida ljus bland fattiga männis-
kor runtom i världen. 
 En av fysikpristagarna, Isamu Akasaki, 
är hedersdoktor vid Linköpings univer-
sitet. Under många år har han och hans 
priskollega Hiroshi Amano samarbetat 
med några av våra materiefysiker. Sedan 
tidigare finns ytterligare fem hedersdok-
torer vid Linköpings universitet som också 
är nobelpristagare. Vilka de är avslöjar vi 
på sidan 7.
 I detta nummer berättar vi om forsk- 
ningen vid Linköpings universitet om de blå 
ljusdioder som lagt grunden till den revo-
lution som nu pågår när det gäller att lysa 
upp vår värld. Förresten, blå lysdioder, tänker 
du kanske – det är ju vitt ljus i de så kallade 
LED-lamporna. Det vita ljuset får man 
genom att gjuta in ett skikt med fosforpulver 
runt dioderna.

FRÅN NOBELPRISTAGARE till unga entre-
prenörer kan steget tyckas långt. Men 
gemensamt finns ofta en lust att spränga 

gränser, att pröva nya idéer, att våga sig ut 
i det okända.
 Vi ägnar en stor del av detta nummer 
åt unga entreprenörer, många alldeles 
i början av sitt liv som företagare. De 
brinner för en idé och drivs av nyfikenhet 
snarare än tron på framtida storvinster. Vi 
har träffat unga entreprenörer som med 
smarta scheman vill förbättra kvalitet och 
trivsel i vården, som skapar framtidens vi-
suella miljöer, som sparar pengar åt bönder 
genom att tidigt upptäcka juverinflamma-
tioner hos kor, som genom samarbete med 
hantverkare världen över vill skapa lokala 
jobb. Och så vidare. 
 De är olika i mycket, men har en sak 
gemensamt – de har alla pluggat på 
Linköpings universitet. Här får student-
erna ofta med sig en dos entreprenörskap, 
oavsett vilken utbildning de går på.

FÖR DEN NYFIKNE finns mer att hämta 
inne i tidningen. Ta också gärna del av det 
extramaterial i form av film och webbsidor 
som du kommer åt genom att ladda ner 
en liten app i din mobil eller surfplatta 
(se överst till höger). Sedan är det bara att 
skanna av sidorna för att få fördjupning 
och extra upplevelser.
 Trevlig läsning!

Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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Å rets Nobelpris i fysik gick 
till en teknik som är till 
»största nytta för mänsk-
ligheten« – en utmärkelse 
helt i Alfred Nobels anda. 

De effektiva blå lysdioderna har poten-
tial att kraftigt minska förbrukningen av 
energi för att lysa upp vår värld. Idag står 
belysning för 20 procent av den globala 
energianvändningen och den andelen 
förväntas sjunka till 15 procent. Lysdioder 
kan drivas med solceller och därmed också 
sprida ljus över de fattigaste delarna av 
världen, där de också får stor betydelse för 
alla de barn som behöver ljus för att kunna 
läsa sina läxor. 

MEN VÄGEN FRÅN de första experimenten 
på 1960-talet till dagens belysningsteknik 
har inneburit många svårforcerade uppförs- 
backar. Årets Nobelpristagare Isamu 
Akasaki, Meijo University och Nagoya 
University, Japan, Hiroshi Amano, Nagoya 
University, Japan, samt Shuji Nakamura, 
University of California, USA, har under 
decennier vigt sitt liv åt forskning för att 
få fram det nobla blå ljuset. 
 – Det är fantastiskt roligt att de lycka- 
des och även hann bli belönade under sin 

livstid, säger Per-Olof Holtz, professor 
och materialforskare på Linköpings uni-
versitet, som i många år samarbetat med 
främst Amano och Akasaki. De har drygt 30 
gemensamma vetenskapliga publikationer.
 Den största nöten att knäcka har varit, 
och är fortfarande, att få fram tillräckligt 
bra material – material utan alltför många 
defekter som sätter ner effektiviteten  
på lysdioderna.

RÖDA LYSDIODER HAR funnits länge, de 
tillverkas oftast av legeringar med gallium- 
arsenid eller galliumfosfid. Men för att 
få fram ett effektivt blått ljus behövs 
nitrid-baserade halvledare. Det är stabila 
material som tål höga temperaturer och 

NOBELPRIS  •  BLÅ LJUSDIODER

Nobelt ljus  
sparar energi
TEXT MONIKA WESTMAN SVENSELIUS FOTO GÖRAN BILLESON

Tack vare årets nobelpristagare i fysik har vi tillgång till energisnåla, billiga och ljusstarka 
lampor som bland annat kan drivas med solceller. Även på Linköpings universitet bedrivs 

världsledande forskning på blå lysdioder – i nära samarbete med pristagarna.
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OVAN För de blå lysdioderna används gallium- 
nitrid, GaN, som läggs på ett substrat av safir. 
För att bygga en lysdiod krävs att man har ett 
n-dopat skikt, där det finns ett överskott av elek-
troner, och ett p-dopat skikt med underskott av 
elektroner och några tunna lager indiumgallium- 
nitrid, InGaN, däremellan. 
 När en spänning läggs över hoppar elek-
tronerna från ett energitillstånd till ett annat 
och avger då ett blåviolett ljus. 
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har goda elektriska egenskaper. De före-
kommer dock inte i flytande form och kan 
därför inte framställas genom att kyla  
en smälta. 
 Det problemet löstes i mitten av 
1990-talet då de Nobelpris-belönade 
forskarna hittade en metod där de förde 
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Två LiU-profiler som 
i flera år samarbetat 
med två av årets 
nobelpristagare i 
fysik i forskningen 
om lysdioder.



tor vid Linköpings universitet.
 Medan de japanska forskarna varit 
inriktade på att tillverka materialet har 
materialforskarna på Linköpings universi-
tet arbetat med att karakterisera materialet 
och studera de optiska egenskaperna. 

INTE NOG MED DET, Linköpingsforskarna 
med professor Per-Olof Holtz i spetsen, 
har också lyckats förbättra materialet. 
Till en början genom att framställa så 
kallade kvantbrunnar i vilka elektronerna 
bara kan röra sig i två dimensioner. På så 
vis separeras de rumsligt från defekter-
na. Därefter har de också framställt ett 
mönster av kvantprickar, som kan ses som 
virtuella atomer eller noll-dimensionella 
strukturer. Kvantprickarna kan fånga in de 
laddningsbärare som finns i materialet och 
som annars skulle fastnat i defekterna.
 De blå lysdioderna blir med andra 
ord bättre och bättre och har idag en 
verkningsgrad på runt 90 procent. Men nu 
är det ju vitt ljus vi vill ha, och helst ett lite 
varmt gultonat. 
 I en vit lampa placeras därför ett antal 
blåvioletta lysdioder i mitten. Ett ingjutet 

skikt av fosforpulver ovanpå dioderna 
förvandlar sedan ljuset till vitt. Lampan 
får då en total verkningsgrad på ungefär 
50 procent, att jämföras med lysrör som 
har 25 procent och en glödlampa som har 
cirka fem procents verkningsgrad. 
 – Det är fortfarande första generationen 
lysdiodlampor vi ser på marknaden. Det 
bedrivs forskning på många håll för att få 
fram substrat av galliumnitrid. Då skulle 
en stor del av defekterna förvinna. Men de 
är fortfarande så dyra att industrin inte vill 
använda dem, säger Bo Monemar. 
 Tillverkningen av substrat behöver alltså 
komma upp i volym för den andra genera- 
tionens lampor. Men 10-15 år framåt i 
tiden ser Bo Monemar en nästa generation 
med avsevärt bättre verkningsgrad.
 – I de ultimata lysdiodlamporna kan vi 
blanda blått, grönt och rött ljus för att få 
en bättre färgton och effektivare lampa. 
Men i dag är de gröna för dåliga och 
ännu vet vi inte varför, säger han.
 Och det är, som man säger, en annan 
historia. 

samman gaser innehållande gallium och 
kväve som vid rätt tryck och temperatur 
bildade en kristallstruktur av galliumnitrid 
på ett substrat av safir (en aluminiumoxid).
 Men materialet har defekter. 
 – När en kristallstruktur av gallium-
nitrid läggs på en annan kristallstruktur, 
i detta fall av safir, passar de inte rik-
tigt ihop. Det uppstår rent mekaniska 
spänningar i materialet som ger defekter, 
berättar Bo Monemar, professor emeritus 
på Linköpings universitet som allt sedan 
början av 1990-talet arbetat tillsammans 
med Isamu Akasaki och Hiroshi Amano. 
 Redan i sin egen doktorsavhandling 
1971 nosade Bo Monemar på nitriderna 
och forskade kring dem i Lund några 
år, men fick ge upp på grund av brist på 
pengar. När så de första genombrotten 
kom i Japan i början av 1990-talet tog han 
snabbt upp forskningen igen. 
 Det har resulterat i ett hundratal 
vetenskapliga artiklar tillsammans med de 
japanska nobelpristagarna. Bo Monemar 
har även blivit hedersdoktor vid både  
Meijo-universitet och Nagoya-universi-
tetet, medan Isamu Akasaki är hedersdok-

NOBELPRIS  •  BLÅ LJUSDIODER

Med hjälp av det ob-
jektiv Per-Olof Holtz 
och Bo Monemar, i 
bakgrunden, just  
justerar kan en 
laserstråle fokuseras 
till cirka 1 mikrometer 
i diameter och belysa 
en enda nanostruktur 
i materialet. Ljuset 
som återsänds  
samlas upp och  
analyseras i en  
spektrometer.
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En av årets nobelpristagare i fysik, japanen  
Isamu Akasaki, är hedersdoktor vid Linköpings 
universitet. Men det är flera som fått Nobel-
priset av universitetets hedersdoktorer. 

 

Redan 1977 blev engelsmannen Nevill F. 
Mott nobelpristagare i fysik, två år efter 
att han utsetts till teknologie hedersdoktor 
vid Linköpings universitet. Han fick priset 
för grundläggande teoretiska insatser 
rörande elektronstrukturen i magnetiska 
och oordnade system.
 1981 gick Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin till den svenska neurofysiologen 
Thorsten Wiesel, under många år verksam 
i USA, för upptäckter om hur synintryck 
behandlas i hjärnan. Hans samarbete med 
LiU-forskare ledde till att han året efter, 
1982, även blev medicine hedersdoktor vid 
Linköpings universitet.
 1998 fick amerikanen Louis J. Ignarro 
ta emot Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin för upptäckten av »kroppens eget 
nitroglycerin« – kvävemonoxid – och dess 
betydelse för hjärt-kärlsystemet, bland 

annat hur det får blodkärl att slappna av. 
Sedan 1980-talet hade farmakologer vid 
LiU haft kontakt med professor Ignarro 
och 2002 blev han medicine hedersdoktor 
vid Linköpings universitet.
 2000 gick kemipriset till ameri-
kanen Alan J. Heeger och den nyzee-
ländsk-amerikanske forskaren Alan G. 
MacDiarmid  – tillsammans med japanen 
Hideki Shirakawa – för forskning om 
elektriskt ledande plaster (polymerer) 
Såväl Heeger som MacDiarmid hade 
under lång tid samarbetat med  olika 
forskargrupper inom fysik och kemi vid 
Linköpings universitet. MacDiarmid blev 
teknologie hedersdoktor 1990 och Heeger 
1996.
 Senast i raden är alltså japanen Isamu 
Akasaki, en av årets fysikpristagare, som 
under många år haft ett nära samarbete 
med materialforskare vid Linköpings 
universitet. Sedan 2001 är han teknologie 
hedersdoktor. 

TEXT LENNART FALKLÖF

ÖVER Thorsten Wiesel, nobelpristagare 
och hedersdoktor i början av 1980-talet, 
besökte Linköpings universitet förra året.

UNDER Alan J. Heeger fick Nobelpriset 
för forskning om elektriskt ledande plaster, 
bl.a. i samarbete med LiU-forskare.

HEDERSDOKTORER  •  NOBELPRIS

Isamu Akasaki, en av 
årets fysikpristagare.
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har fått Nobelpriset



Nätterapi lika bra som 
att träffa psykolog

TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA FOTO VIBEKE MATHIESEN

Internetterapin är på frammarsch – den har visat sig lindra både spindelfobi, tinnitus och depression. I spetsen 
för forskningen inom området går LiU-professorn Gerhard Andersson, som nyligen blivit dubbelt prisad för sina 

insatser. Han ser flera områden där terapi på nätet kan underlätta både för patienten och vården.
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D
et är inte bara utanför 
Gerhard Anderssons 
kontorsfönster det 
regnar, det regnar just nu 
priser över honom själv. I 

oktober fick han Stora psykologpriset och 
i december Nordiska medicinpriset. Det 
förstnämnda har han varit påtänkt för i 
många år, han var finalist redan 2009. 
 – Nordiska medicinpriset däremot kom 
som en överraskning. Oj, tänkte jag. Står 
sig vår forskning om internetbehandlingar 
så bra? säger professorn i klinisk psykologi. 

GERHARD ANDERSON är känd inom 
forskarvärlden som en av förgrunds-
gestalterna i utvecklingen av internet- 
behandlingar för psykisk ohälsa. Hans 
studie från år 2000 av huvudvärkspatienter 
som behandlades via internet var en av de 
första i världen. Då fick patienterna via 
e-post lära sig om exempelvis avslappning 
och stresshantering – och resultaten var 
goda. Sedan dess har både behandlings- 
formen och tekniken utvecklats för att 
hjälpa personer med så vitt skilda problem 
som tvångssyndrom, fobier, depressioner 
och tinnitus. 
 – Flera studier visar att den här formen 
av terapi fungerar lika bra som att träffa en 
psykolog ansikte mot ansikte. Det handlar 
inte längre om internetbehandling eller 
inte, nätet är redan en del av livet, säger 
Gerhard Andersson.
 För vissa patienter fungerar internet- 
terapi kanske till och med bättre. Detta 
gäller exempelvis människor som lider av 
social fobi, men som erbjudits behandling 
i form av gruppterapi.
 – Det kan vara jättejobbigt för personer 
med social ångest att sitta i grupp och då 
riskerar man att de inte är mentalt närva-
rande under terapin eller att de inte alls 
dyker upp, säger Gerhard Andersson.
 I internetbehandlingar upplevs pati-
enterna som motiverade, vilket kan bidra 
till det goda resultatet. Andra fördelar är 
att patienterna själva kan välja när och var 
terapin sker. De behöver inte smyga iväg 
från jobbet utan kan sitta i soffan hemma 
och ta del av behandlingen. Ytterligare 
en vinst gentemot när patienterna sitter 
ansikte mot ansikte med en psykolog är 
att de kan ta del av informationen flera 
gånger. Glömmer de något är det bara att 
läsa det igen.

 Ett exakt svar på varför internetterapi 
fungerar så bra kan inte Gerhard  
Andersson ge. 
 – Vi vet att det fungerar. Hur det 
fungerar är nästa fråga som vi forskare 
ställer oss. 

INTERNETTERAPI HAR hittills visat sig vara 
en lyckad behandling för många tillstånd, 
däremot passar det inte alla individer. 
Förutom motivationen krävs grundläggan-
de kunskaper om hur en dator fungerar. 
 – Men, jag vet en 70-årig kvinna som 
inte ens ägde en dator som anmälde sig till 
en behandling. Hon gick och köpte en för 
att kunna delta och hon klarade sig fint.
 Förutom att lindra vitt skilda symptom 
ser Gerhard Andersson att internet- 
behandlingen fyller en lucka i sjukvårds- 
apparaten. För de tusentals människor som 
skulle vilja ha vård, men inte anses tillräck-
ligt dåliga för att få det, kan terapi på nätet 
bli ett alternativ. Ett annat område där 
internetbehandlingar skulle kunna fylla 
en lucka är för dem som lider av psykisk 
ohälsa som är kronisk. 
 – Många drabbas av återkommande 
depressioner. Om det inte är djup depres-
sion kan man tänka sig att patienten får 
kontakt med en psykolog via nätet.  
Samtidigt vill den dubbelt prisade 
frontfiguren för internetterapi dra lite i 
bromsen. Han jämför med de antidepres-
siva medicinerna som när de kom var de 
ett kraftfullt redskap för att hjälpa folk. 
 – Nu skrivs de ibland ut alltför lättvin-
digt. Samma öde bör inte internetterapin 
möta. Behandlingen får inte implemen-
teras slarvigt i vården och forskning är 
oerhört viktigt för att hela tiden kunna 
göra behandlingen bättre. 

ÖVER Under hösten har Gerhard Andersson 
blivit dubbelt prisad för sin forskning om 
internetterapi. »Vi vet att det fungerar. 
Hur det fungerar är nästa fråga vi forskare 
ställer oss.«

UNDER En fördel med internetbehand- 
lingen är att man själv kan välja när och 
var terapin sker. En annan att man kan ta 
del av informationen flera gånger.

»Nätet är 
en del av 
livet.«

 GERHARD ANDERSSON  •  PRISAD PSYKOLOG
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Vill du veta mer eller  
vara med i en studie?
http://www.kbt.info/behandlingSkanna

med Layar.
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Noterat

LiU-teknologen Fredrik Löfgren vann SVT:s 
program Genikampen, där deltagarna ställdes 
inför utmaningar som krävde både skarp hjär-
na, kunskaper, vilja och en del mod.

Till vardags pluggar han fjärde året på 
civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik 
och elektroteknik.
 Till de tuffaste uppgifterna hörde att 
minnas bokstäver på marken under ett 
fallskärmshopp.
 – Det är fruktansvärt distraherande att 
falla samtidigt som man ska memorera 
något, säger han.

Linköpings universitet ligger på plats 26 bland 
unga lärosäten i världen enligt den senaste 
rankningen från ansedda QS World University 
Rankings. 

QS-rankningen listar särskilt de främsta  
universiteten som är yngre än 50 år i 
världen. Här dominerar asiatiska lärosäten, 
som lägger beslag på de fem första platserna. 
 Linköpings universitet har avancerat 
snabbt sedan det för två år sedan för första 
gången tog plats på topp-50-listan.
 Rankningen baseras på faktorer som 
lärosätets status, lärartäthet, citeringar av 

LiU-rektorn Helen Dannetun blir ny ord-
förande i Sveriges universitets- och högskole-
förbund (SUHF) vid årsskiftet. Uppdraget är 
på två år.

– Det känns som ett 
stort förtroende. Det 
finns många utma- 
ningar att arbeta med 
inom universitets- 
och högskolevärlden, 
säger Helen Dan-
netun.
 SUHF arbetar 
för att ta tillvara 
universitetens och högskolornas intressen 
utåt och verkar inåt i frågor där samordning 
behövs. 37 universitet och högskolor är 
med. Helen Dannetun har ingått i styrelsen 
2013-14.

forskare och grad av internationalisering.
 – Alla rankningar måste tas med en nypa 
salt och värderas utifrån vad som mäts och 
hur det mäts. Men självklart är det gläd-
jande att vi nu klättrar signifikant på flera 
rankinglistor. Det är ett resultat av alla de 
goda insatser som görs runt om på universi-
tetet, säger rektor Helen Dannetun.
 Totalt beräknas det idag finnas nära 
20.000 universitet i världen, varav cirka 
16.000 yngre än 50 år.

Han vann  
genikampen

Topp-30 bland  
unga universitet

LiU-rektor
i ny roll

Hur fungerar ett EKG? Hur var livet för stor-
maktstidens soldater? Och hur hör banan- 
flugor och Alzheimers egentligen ihop?  

Om det och mycket annat kunde man lära sig 
på årets populärvetenskapliga vecka.
 Under tre dagar i oktober hölls populär-
vetenskapliga föreläsningar och mässa för i 
första hand elever och lärare på gymnasiet.  
 Syftet med veckan, som är årligen åter-
kommande, är att väcka intresse för fortsatta 
studier genom att lyfta fram forskning på ett 
lättbegripligt och underhållande sätt.    
 Drygt 2000 besökare tog del av det späck-
ade programutbudet.

Populär vecka för nyfikna

Helen Dannetun

Fredrik Löfgren
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 NOTERAT  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Ett nytt avtal mellan Linköpings universitet 
(LiU)och Nanyang Technological University 
(NTU) i Singapore öppnar för en ny form av 
gemensam forskarutbildning.

De båda universiteten har sedan tidigare 
ett väl utvecklat utbyte både på student-, 
doktorand- och forskarnivå. Bland annat 
åker ett 30-tal teknologstudenter varje 
år till NTU för att studera där och 30 
studenter därifrån kommer till LiU. Även 
lärarutbildningen har ett aktivt utbyte.
 Bertil Andersson, tidigare rektor på 
LiU, är numera rektor på NTU.
 – Historiskt har funnits utbyten på 
forskarnivå. Det vi ser idag är att univer-
siteten i sig utvecklar mer internationella 
samarbeten, säger han.
 Det som speciellt utmärker det nya 
avtalet är att en gemensam forskar- 
utbildning nu etableras mellan de båda 
universiteten. Till en början handlar det 
om ämnena nanovetenskap och material-
vetenskap där forskarstudenter ska väljas 
ut, men på sikt kan även andra områden bli 
aktuella, däribland utbildningsvetenskap.
 Sammantaget 10-15 forskarstudenter 

Stefan Blomqvist och Simon Nyberg, civil- 
ingenjörer i maskinteknik, har fått pris för 
årets bästa ex-jobb på temat fjärrvärme,  
fjärrkyla och kraftvärme.

Ex-jobbet handlar om värmen i marken 
som håller gator och torg fria från snö och 
ishalka. Markvärme är bra för framkom-
lighet och tillgänglighet, men kostnaden 
för den har ökat de senaste åren.
 – Vårt uppdrag var att ta reda på 
om man kan effektivisera det befint-
liga markvärmesystemet och få ner 
energianvändningen, berättar Stefan 
Blomqvist. 
 De byggde en simuleringsmodell och 
tog in väder- och energianvändningsstatis-
tik från 2012. Genom att anpassa systemet 
efter vädret, öka på vid kyla och snö och 
minska vid mildväder skulle energianvänd-
ningen kunna minskas med 30 procent i 
ett första skede, kanske till och med upp 
till 50-60 procent på sikt. 
 Arbetet har gjorts tillsammans med 
Tekniska verken som Linköpings universi-
tet har många samarbeten med.
 Branschorganisationen Svensk fjärr-
värme står bakom tävlingen. Priset var ett 
stipendium på 20.000 kronor.

Att koka tomatsoppa visade sig vara den 
svåraste grenen i en internationell matlag- 
ningstävling för robotar, Humabot Challenge, 
som nyss avgjordes i Madrid. 

En uppgift roboten David och LiU:s 
studentlag FIA Robotics klarat galant på 
träning, men när det var skarpt läge dall-
rade robotnerverna. Trots en tappad tomat 
var ändå saken biff: LiU-studenterna tog 
hem segern.
 Tävlingen gick ut på att programmera en 
robot att utföra tre förutbestämda sysslor 
i köket. Den ska kunna stänga av en varm 
spisplatta, identifiera vilka varor som finns 
i ett skafferi och sedan skriva en inköpslista 
samt slutligen också laga tomatsoppa.
 LiU-laget på plats i Madrid bestod också 
av Fredrik Bengtsson,  Fredrik Löfgren, 

från de båda universiteten kommer med 
start sommaren 2015 att kunna börja den 
nya forskarutbildningen som leder till en 
gemensam examen. De kommer att stude-
ra på båda universiteten, i olika perioder.
 NTU är precis som LiU ett ungt uni-
versitet, det har funnits i 23 år. Till struk-
turen liknar de varandra med ett liknande 
forsknings- och utbildningsutbud. I en 
helt färsk rankning, QS World University 
Rankings, hamnar NTU på första plats 
bland världens yngre universitet.

Tore Haglund, David Bergström och  
roboten David. På hemmaplan dessutom 
Jon Dybeck, Mikael Szreder, Daniel Rapp 
och Sebastian Gustafsson. 
 Fredrik Heintz, universitetslektor i data-
logi, är mer än nöjd med lagets insats. Det 
är inte någon enkel uppgift att koordinera 
en robots händer, fötter, armar och ben och 
bedöma avstånd utifrån data som kommer 
in från kameror.
 – Visst kan vi bygga robotar idag som 
klarar detta under vissa typer av förhållanden. 
Utmaningen är att bygga robusta system 
som fungerar i alla miljöer och situationer. 
Där har vi en bit kvar inom forskningen, 
säger Fredrik Heintz.

Samarbete med  
toppuniversitet

LiU-robot bäst på matlagning

Prisat  
ex-jobb

Rektorerna Bertil Andersson och Helen Dannetun 
ser fram emot ett fördjupat samarbete.

Tomater är extra svåra att greppa för en robot 
eftersom de förändrar form när man tar i dem.
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TEMA: UNGA ENTREPRENÖRER

Med skräckblandad 
förtjusning

TEXT ÅKE HJELM FOTO PETER HOLGERSSON

Alltfler studenter prövar idag sina vingar som entreprenörer efter studierna på Linköpings universitet. 
De styrs ofta av nyfikenhet och lust att se hur långt en idé bär, snarare än förhoppningar om att tjäna 
stora pengar. På de närmaste sidorna möter ni unga entreprenörer som befinner sig i lite olika faser. 

Först ut är visualiseringsföretaget Ixel.
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 IXEL  •  UNGA ENTREPRENÖRER

Anna Öst svävar inte på 
målet. På klingande 
finlandssvenska beskriver 
hon sitt nya liv som egen 
företagare:

 – Med skräckblandad förtjusning. Man 
har frihet att själv forma det man vill göra, 
men man har också allt ansvar.
 Som 18-åring i Pedersöre i finländska 
Österbotten var det bildkonstnär hon 
skulle bli. Men när hon väl kom in på 
konstskolan var motivationen borta.
 – I den livskrisen började jag leta efter 
en möjlighet att kombinera teoretiska 
kunskaper med praktiska moment, och 
det kunde KSM-programmet vid Campus 
Norrköping erbjuda.
 Som det skulle visa sig var det helt rätt. 
Den tvärvetenskapliga profilen vid KSM, 
uttytt Kultur, samhälle och mediegestalt- 
ning, passade Annas intressen väl. Hon 
fick jobba med projekt i gränslandet 
mellan innehåll och teknik, med männi-
skor som hade helt olika bakgrund och 
inriktning. 

EFTER EXAMEN FICK hon jobb som webb-
programmerare men ville snart tillbaka till 
Norrköping, där planerna på Visualise- 
ringscenter C var i full gång.
 – Jag blev ganska omgående involverad 
i projektet som var otroligt dynamiskt och 
spännande men också diffust. Jag jobbade 
bland annat med idéer om kommande 
utställningar och installationer i sam- 
arbete med både producenter, ingenjörer 
och forskare. Drivande för projektet var 
professor Anders Ynnerman.
 En stor uppgift var att producera 
invigningsfilmen till Visualiseringscentrets 

domteater. En världsberömd guru på om-
rådet, hedersdoktorn Carter Emmart från 
Haydenplanetariet, övertalades att lämna 
New York för ett vintrigt Norrköping för 
att regissera filmen »Allt vi är«.
 – Det var ett kamikazeprojekt med 
snäva tidsramar och liten budget. Det 
som i New York görs av 30 medarbetare 
på tre år, det gjorde vi tre personer på tre 
månader, säger Anna Öst.
 Filmen blev en succé och för Anna Öst 
en ögonöppnare för vad som går att åstad-
komma i domformatet, där åskådarna är 
omslutna av ljud och bild, en »immersiv« 
miljö. Sedan dess har intresset ökat, men 
tekniken är komplex och krävande.
 Det som saknas är nya idéer om inne-
håll och smarta mjukvarulösningar – och 
ur den tanken har företaget Ixel, Immer-
sive Pixel Productions, växt fram. De tre 
grundarna har alla en bakgrund på Visua- 
liseringscenter och förenas i sitt intresse 
för immersiva miljöer. De är:
• Anna Öst, vd och creative director
• Miroslav Andel, technical director
• Joakim Kilby, creative engineer.
 – Vi drivs av nyfikenhet, att undersöka 
vad som är möjligt att göra med tekniken, 
säger Joakim Kilby.

SEDAN STARTEN på försommaren 2014 
har det lilla startup-bolaget stöttats av 
Norrköpings Science Park och Innova-
tionskontorEtt, framförallt som bollplank 
kring affärsstrategier. Att lära sig konsten 
att begränsa sig och fokusera på ett fåtal 
produkter har varit ett viktigt budskap.
 – Vi jobbar fortfarande med flera olika 
utvecklingsprojekt på mjukvarusidan, men 
tanken är att integrera dem till en helhet. 

Vi sitter inte i en bubbla och funderar själva 
utan vi har ägnat en hel del tid åt att prata 
med framtida köpare, säger Anna Öst.
 Företaget jobbar också med innehålls- 
produktion för immersiva miljöer. Det 
handlar om att ge besökaren en känsla av 
att bli helt omsluten av mediet och virtu-
ellt förflytta sig till en annan plats.
 Ett exempel kan vara en husfirma som 
vill sälja lägenheter »på rot«. Man kan 
förstås visa ritningar och kalkyler och 
tredimensionella modeller. Så mycket bätt-
re skulle det vara att bjuda in spekulanter-
na i det ännu obyggda huset, gå runt och 
få en konkret känsla för hur det kommer 
att se ut – antingen på byggplatsen med 
VR-hjälm på huvudet eller tillbakalutad i 
domteatern.

JUST NU ARBETAR Ixel bland annat med ett 
experimentellt projekt i gränslandet mel-
lan teater, film och immersiva medier och 
med en domfilm om hur virus fungerar 
och bekämpas.
 Anna Öst tvivlar inte på att företaget är 
en riktig satsning.
 – Varför inte? Vi har unika kompetens-
er och ser att intresset växer sig allt större. 
Däremot är det en myt att folk som startar 
företag är särskilt orädda. Entreprenörer är 
nog lika rädda för att misslyckas som alla 
andra. Skillnaden är väl egentligen bara 
hur man hanterar det.
 Var står Ixel om tre år? Svaret kommer 
snabbt och väl formulerat.
 – Vi är en etablerad innehållsleverantör 
för branschen vars produkter distribueras 
över hela världen, säger Anna Öst.

De är Ixel. Fr.v. Joakim 
Kilby, Anna Öst och 

Miroslav Andel.
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SCHEMAVERKTYG GÖR 
SKILLNAD I VÅRDEN

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO VIBEKE MATHIESEN

Är det snart slut på det tidskrävande pusslandet med scheman för chefer inom 
vård och omsorg? Företaget Schemagi har utvecklat ett verktyg som både ökar 

vårdens kvalitet och de anställdas trivsel.

Viktoria Lundin är 
affärsansvarig på 
Schemagi. Kunderna 
finns bland annat 
inom hemtjänst, 
olika slags boenden 
och vårdavdelningar 
på sjukhus.
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 SCHEMAGI  •  UNGA ENTREPRENÖRER

F
öretagsidén började som 
ett exjobb i optimerings- 
lära. Sakta växte tankarna 
fram att det där examens- 
arbetet kring schemalägg-

ning skulle kunna göra nytta i vårdens 
vardag. Så blev det också.
 – Jag hade aldrig haft en tanke på att 
starta ett företag. Absolut inte!, säger 
matematikern Elina Rönnberg och skrat-
tar gott åt frågan eftersom hon tidigare i 
livet aldrig sett sig själv som entreprenör.
 Men idén ville inte släppa taget. Exam-
ensarbetet gick ut på att hitta ett effektivt 
matematiskt system för schemaläggning 
inom vård- och omsorgsarbete. Systemet 
fungerade bra i teorin och Elina Rönn-
berg, idag forskare i optimeringslära på 
Linköpings universitet, insåg att detta var 
något som kunde göra nytta i verkligheten. 
Både för kvalitén i vårdarbetet men även 
för vårdpersonalens arbetsliv och fritid.
 – Den insikten skapade i sig en slags 
drivkraft. Många i min familj jobbar inom 
vården, jag har sett på nära håll hur viktigt 
det är att ha välfungerande scheman för att 
både verksamhet och arbetstrivsel ska bli bra.
 När hon läste till civilingenjör på 
Linköpings universitet sommarjobbade 
hon på ett äldreboende och upplevde även 
själv behovet av bra scheman.
 – Eftersom jag inte kunde släppa idén 
så fortsatte min handledare Torbjörn 
Larsson och jag att jobba på den även 
under min doktorandtid. Vi tog sedan 
kontakt med LiU:s innovationskontor. De, 
ja hela innovationssystemet på universi-
tetet, stöttade oss genom processen på ett 
fantastiskt sätt och höll oss i handen under 
hela arbetet med att starta.

FÖR IDÉN LEDDE fram till starten av ett 
företag. 2010 bildades Schemagi (med 
betoning på ordet magi). Företaget skräd-
darsyr scheman till arbetsplatser inom 
vård och omsorg i Sverige. 
 När affärerna väl hade kommit igång läm-
nade Elina Rönnberg och Torbjörn Larsson 
över till andra personer som var vana vid att 
driva företag. Idag har Schemagi 15 anställ-
da, 13 av dem är utbildade på Linköpings 
universitet och har olika slags utbildnings-
bakgrund, däribland civilingenjörer, mate- 
matiker, personalvetare och sjuksköterskor. 

 Viktoria Lundin är en av de tidigare 
studenterna. Hon läste personal- och 
arbetsvetenskap i slutet av 90-talet.  Som 
affärsansvarig och projektledare söker hon 
upp nya presumtiva kunder och håller 
kontakt med nuvarande. Kunderna finns 
inom kommuner, landsting och privat 
vård, däribland inom hemtjänst, olika slags 
boenden och vårdavdelningar på sjukhus.
 – Alla som arbetat med schemaläggning 
vet hur svårt det är att få till bra scheman. 
Nu kan cheferna lämna in en kravlista 
till oss, både vad gäller verksamheten 
och personalens individuella önskningar. 
Optimeringsmotorn väljer sedan ut det 
alternativ som bäst överensstämmer med 
alla önskemål, säger Viktoria Lundin.
 Kunderna finns över stora delar av södra 
Sverige och företaget har på två år växt 
med tio anställda.
 – Cheferna inom vård och omsorg slip-
per schemapusslet. Det frigör jättemycket 
tid för dem, resurserna används bättre och 
patientsäkerheten höjs. Vi har även fått 
positiva reaktioner från fackliga organisa-
tioner och det är vi förstås glada för, säger 
Viktoria Lundin.

MARIE YOO, sjuksköterska från LiU som 
numera jobbar på Schemagi, funderade 
själv mycket över schemaläggningen när 
hon arbetade på sjukhus.
 – Schemana styr ju människors liv, att 
de blir bra har jättestor betydelse både för 
vårdens kvalitet och för de anställdas privatliv.
 I sin nya yrkesroll möter hon vårdper-
sonal och fungerar som en länk mellan 
företagets teknik och det konkreta 
vårdarbetet.
 – Jag kan till exempel våga ifrågasätta 
gamla traditioner kring schemaläggning 
på avdelningarna. Genom min sjuksköter-
skebakgrund vet vårdcheferna att jag kan 
området och lyssnar därför. Det i sig kan 
leda till bättre scheman för alla inblan-
dade, säger Marie Yoo.

ÖVER Exjobb i optimeringslära la grunden. 
Elina Rönnberg utvecklade schemaverk-
tyget för vård och omsorg, drog igång 
företaget, lämnade över och återvände till 
forskningen.

UNDER Tretton av femton anställda på 
företaget har läst på Linköpings universi-
tet. Här är några av dem samlade.

»Schemana styr ju 
människors liv, att de 
blir bra har jättestor be-
tydelse både för vårdens 
kvalitet och för de an-
ställdas privatliv.«

 Elina Rönnberg, som startade före-
taget, fortsätter med sin forskning inom 
optimeringslära.
 – Jag vill inte driva företag. Men vi har 
hittat människor som brinner för just det. 
Själv har jag förhoppningsvis bidragit till 
att förbättra något i samhället. Och dess- 
utom fått en utmanande och otroligt 
lärorik resa på köpet.
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Hennes metod för att upptäcka juver-
inflammationer hos kor med hjälp av 
värmekamera sparar mycket pengar för 
lantbrukare. Dessutom slipper korna lida 
i onödan. Ellinor Eineren, vd för Agricam, 
har pluggat industriell ekonomi vid 
Linköpings universitet. Hon är en ovanlig 
entreprenör som valt en annorlunda väg 
än många av dem hon pluggade tillsam-
mans med.

Ovanlig entreprenör 

valde korna
FOTO ANNA NILSEN & CHARLOTTE PERHAMMAR

ILLUSTRATION JENNY WIDÉN

Läs mer på webben:  
http://www.agricam.se/

Skanna
med Layar.
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SMÅ FÖRETAG MED  
STORA PLANER

Hur är det att arbeta i ett företag som just håller på att ta sig ur startblocken?  
Vi har kollat läget i några företag med tidigare Linköpingsstudenter.

Strawbees
AFFÄRSIDÉ: 

Tillverka världens bästa utbildningsleksak 
som kan utvecklas med och tillsammans 
med barnen. Kan användas till allt från 
att öva grundläggande spatial förmåga på 
förskola, till raketforskning på universitet. 

ANTAL ANSTÄLLDA: 5

HUR GÅR DET? 
Det går väldigt bra, men är hektiskt. Vi 

har gjort en Kickstarter i USA, som gick 
bra, vilket inneburit samarbeten med 
bland annat MIT, Berkeley & HDK, 
välgörenhetsprojekt i favelor i Sydamerika 
samt föreläsningar runt jorden i inno-
vation och utbildning. Samtidigt gör vi 
allt för att kommersialisera version två av 
produkterna, vilket tar mycket tid. 

VAD LÄGGER NI TID OCH KRAFT PÅ JUST NU? 

Vi är en relativt liten organisation som har 
växtvärk. Men för att växa behöver vi först 
färdigställa version två av produkterna, 
bygga våra säljkanaler på huvudmarknader, 

samtidigt som vi löser den bästa möjliga 
finansieringen. Det som är skönt att veta 
är att några viktiga kunder står på kö för 
att köpa produkten, som sedan kan hjälpa 
oss att sprida vårt budskap.

KOPPLING TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET? 

Både VD Erik Bergelin (i01) och R&D-
chef Erik Thorstensson (m98) är gamla 
LiU-alumner, båda aktiva under vår tid i 
Linköping (ClubMästeriet, I-styret, Stu-
dentkåren, Baljan, M-styret), medan våra 
övriga kollegor är från Chalmers.  Erik T 
utsågs till årets alumn 2011.

Erik Thorstensson 
och Erik Bergelin.
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NÅGRA EXEMPEL  •  UNGA ENTREPRENÖRER

Linkura AB
AFFÄRSIDÉ: 

Vi säljer livsstilsprogram till företag där vi 
hjälper de anställda inom områdena stress, 
fysisk aktivitet och kost. Det innefattar 
moderna tekniska verktyg, livsstilsanalyser 
och coachning. Tydligt fokus på beteende- 
förändring, mätbarhet och att hjälpa dem 
som behöver det mest, istället för breda 
verkningslösa hälsokontroller. 

ANTAL ANSTÄLLDA: 7

HUR GÅR DET? 
Vi lanserade vårt livsstilsprogram för snart 
ett år sedan och har sedan dess startat 
och fått förnyat förtroende hos ett flertal 
kunder. Det är särskilt roligt att se det 
goda resultatet för klienterna i program-
men, men också att vi lyckats skaka om 

GreatRate
AFFÄRSIDÉ: 

Snabb och smart nöjdhetsmätare på 
touchscreen – men inte ytlig för det!  
GreatRates metod tar inte bara reda på 
»rött eller grönt« utan även vad som är 
viktigast för besökarna.

ANTAL ANSTÄLLDA: 4

HUR GÅR DET? 
Vi finns på flera Ica och landsting. Dess-
utom inom bilhandel, i utbildningssektorn 
och myndigheter. Har fått applåder från 
Ikea Jönköping – 17 000 svar på en månad 
gav nya data och bättre insyn i verksamheten. 

och intressera den lite stela företags- 
hälsovårdsbranschen. 

VAD LÄGGER NI TID OCH KRAFT PÅ JUST NU? 

Att paketera och leverera vår stressmät-
ning och vår livsstilsanalys, som båda är 
unika och efterfrågas mycket. Vi jobbar 
givetvis även mycket med leverans och 
skalbarhet i våra processer.

KOPPLING TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET? 

I vårt program använder vi en EKG- 
baserad mätare, som är utvecklad tillsam-
mans med forskare vid Institutionen för 
medicinsk teknik. Linkura bildades som 
en sammanslagning av två startups som 
båda satt på Lead, universitetets företags- 
inkubator. LiU Holding AB är delägare 
i Linkura. Fem av de anställda har läst 
civilingenjörsutbildningar på LiU.

VAD LÄGGER NI TID OCH KRAFT PÅ JUST NU? 

Vi bygger ett större team. Har nyss tillsatt 
delägare som kommer att bygga upp sälj- 
organisationen, samtidigt som vi har ett 
vasst nätverk av partners som vi ständigt 
vill utöka. Ska utanför Sverige 2015.

KOPPLING TILL LINKÖPINGS UNIVERSITET? 

Ted Axelsson, en av grundarna, gick 
Kultur, samhälle och mediegestaltning 
(KSM) på Linköpings universitet. Har fått 
stor nytta av projektledarkunskapen och 
produktionserfarenheten från utbildningen. 
Gjorde även en studie inom företaget 
under sista året.

OVAN Linkura har utvecklat en unik 
mätare som bärs i vardagen. Mätaren 
registrerar hjärtats EKG-signal vilket gör 
det möjligt att mäta stress, återhämtning, 
fysisk aktivitet och stillasittande.

OVAN Ted Axelsson och Eric Lager.

OVAN Linkura-gänget från vänster till 
höger: Maria Eriksson, Henrik Rosén, 
Johan Gunnarsson, Anders Johansson, 
Gustaf Hansen, Jeanette Nordgren och 
Pontus Wallberg.
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UNGA ENTREPRENÖRER  •  GLIMPT
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Vill bidra till utsatta 
människors försörjning

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO MARCUS LINDBERG & GLIMPT

Att tjäna pengar på sin företagsidé är inte grejen för möbelformgivarna Tor Palm och 
Mattias Rask. Genom samarbete med hantverkare över världen vill de skapa lokala 

jobb och utveckla sitt eget kunnande. Några pengar – nej, det blir det inte.
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GLIMPT  •  UNGA ENTREPRENÖRER

S
ydafrika, Vietnam, Peru 
och Rumänien. Där har 
de tidigare Malmstens-
studenterna Tor Palm och 
Mattias Rask byggt upp 

kontakter med lokala hantverkare och 
startat projekt tillsammans med dem. 
Keramiker i Kapstaden, väverskor i Ho 
Chi Min city, möbelsnickare i Peru och 
hantverkare bland romer i Rumänien.
 – Allt började med att vi båda kom 
tillbaka från praktik på designkontor i 
Stockholm. Det kändes rätt meningslöst, 
en trist miljö med datorer och skrivbord. 
Vi funderade på vad som är meningen 
med att vara formgivare, det behövs ju 
liksom inte fler prylar på vår jord. Så vi 
funderade på hur vi kunde göra något 
som skulle kännas både meningsfullt 
och kreativt, berättar Mattias Rask.

TANKARNA LEDDE TILL att de gjorde sitt 
exjobb i Kapstaden och studerade hur 
keramiker på plats arbetar där. Efter 
sin examen för några år sedan startade 
de sitt företag Glimpt (en blandning 
mellan svenskans och engelskans glimt, 
att få en glimt av ett annat hantverk, 
en annan kultur, ett annat land.) Därpå 
följde en resa till Vietnam. Kontakten 
med väverskor där resulterade i en serie 
sittmöbler som via möbelföretaget Cap-
pellini nu säljs världen över.
 – Vi själva tjänar inga pengar på det, 
men det är bra både för vårt erkännande 
och att det går att ta in hantverket i 
finrummet, påpekar Mattias Rask.
 Därefter följde resor till Peru som 
ledde till en serie små vardagsrumsbord 
tillverkade av möbelsnickare i Anderna.
 – Försäljningen går väldigt dåligt. Det 

är sorgligt, produkterna är fina. Men vi 
lär oss även av det, om brister i kom-
munikationen på grund av språket, till 
exempel.
 Det senaste projektet har just startat 
i Rumänien där romska hantverkare ska 
tillverka loungemöbler, förmodligen 
genom pilflätning och något ytterligare 
material.
 – Vi har kontakt med en rumänsk 
organisation som arbetar med att stötta 
romerna. Om det här leder till pengar 
för vår egen del vet vi inte, men eftersom 
Rumänien är med i EU så underlättar 
det handeln. Så vi får se.

DRIVKRAFTEN FÖR Mattias Rask och Tor 
Palm är inte att bli rika på projekten. 
Snarare att finna en mening i att bidra 
till att utsatta människor i andra länder 
får en möjlighet till försäljning på andra 
marknader. 
 Hittills har de delvis fått satsningen 
betald via stipendier. Försörjningen får 
de klara genom andra jobb.
 – Nu har vi hållit på i fyra år. Vi kör 
på. Vi tror stenhårt på vår nisch och tror 
att det löser sig. Nån gång ska det nog 
betala tillbaka sig.

SIDAN 20 Tor Palm (t.v) och Mattias 
Rask samarbetar med hantverkare världen 
över. Målet är främst att skapa lokala jobb.

SIDAN 21 Keramikmålande i Sydafrika, 
pufftotempåle från Vietnam, och träbilds- 
huggande i Peru.

»Vi tror 
stenhårt på 
vår nisch.«

Läs mer på webben:
http://www.glimpt.se

Skanna
med Layar.
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D rygt 50 studenter 
pluggade i våras entre-
prenörskap som en del 
i sitt kandidatarbete i 
programvaru- 

utveckling. Inget vanligt ämne att läsa för 
en datatekniker, men Kristian Sandahl, 
professor i programvaruteknik, är säker på 
sin sak: 
 – Kan de inte finansiera sina idéer eller 
berätta om dem på ett tydligt sätt blir 
idéerna aldrig utförda.
 Vill man få användning för sina tekniska 
kunskaper måste man nämligen också 
kunna ta plats och driva sina idéer.
 – Vi lyfter deras kompetens och lär dem 
hur de ska tänka för att få pengar och andra 
resurser till sina utvecklingsprojekt. Det 
gäller såväl när de arbetar med traditionell 
mjukvara i stora företag som om de vill star-
ta eget eller arbeta inom open source-sektorn 
och driva utvecklingen där, säger han.

KURSEN GÅR UT PÅ att grupper om 7-8 
studenter får ett uppdrag från en verklig 
uppdragsgivare. De får föra fram sina idéer 
från en scen, får opponera på varandra, 
träna argumentationsanalys och skriva en 
rapport på svenska. Eva Törnqvist, forskare 
på Tema teknik och social förändring, 
bidrar med kommunikationsteorin och 
Ingela Sölvell, forskare på Avdelningen för 
projekt, innovationer och entreprenörskap, 
för affärsperspektivet.
 – Det här är ingen »starta eget-kurs«, 
betonar hon. Men förstår de processerna 
kan de också bidra med sin kunskap på 
ett bra sätt. Det handlar om ett förhåll-
ningssätt: det viktiga är inte att presentera 
världens bästa teknik, utan en teknik som 
löser kundens behov på bästa sätt, förkla- 
rar Ingela Sölvell. 
 Alex Telon, Henrik Foo och Erik Bertils-
son är tre av de studenter som i våras läste 
entreprenörskap som en del av sitt kandi-

datarbete.  Alex och Henrik skulle vidare- 
utveckla och sälja en utbildning där man 
gör konst med kod.  Erik arbetade med ett 
trådlöst system som mäter gammastrålning, 
exempelvis runt ett kärnkraftverk.
 – Att sälja sin idé är ju något vi är ovana 
vid och som ligger utanför vår komfort- 
zon, men som jag tror att jag har stor nytta 
av, säger Erik Bertilsson.

DET ÄR INTE BARA datatekniker som 
har möjlighet att välja kurser i entre-
prenörskap. På Linköpings universitet 
finns ett stort utbud och kurserna läses 
även av psykologer, ekonomer, sjukgym-
naster och på många andra utbildningar, 
inte minst av blivande civilingenjörer.
 Inom civilingenjörsprogrammet 
Teknisk fysik och elektroteknik läser 
exempelvis alla studenter under det femte 
och sista året en obligatorisk projektkurs 
där entreprenörskap svarar för tre poäng 

Alla behöver en dos 
entreprenörskap

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO ANNA NILSEN

På många utbildningar vid Linköpings universitet ingår en större 
eller mindre dos av entreprenörskap. Förmågan att utveckla och dri-

va sina idéer är viktig inom vitt skilda områden. 



23LiU MAGASIN #4 2014

BÄST I LANDET  •  UNGA ENTREPRENÖRER

»Det avgörande är 

inte världens bästa 

teknik, utan att 

lösa kundens behov 

på bästa sätt«

av totalt 12.  De arbetar med att utveckla 
någon typ av teknisk lösning och ska även 
ta fram en affärsplan och agera gentemot 
en uppdragsgivare.
 – Det ingår i en civilingenjörs allmän-
bildning att veta vad en affärsplan och 
en marknad är för något. Oavsett om de 
utvecklar produkter, system eller tjänster 
måste de veta hur behovet ser ut och att 
det finns avsättning för det de utvecklar. 
Kurserna har funnits i tio år nu, det är 
ett upplägg som fungerar bra och som 
uppskattas av studenterna, säger Svante 
Gunnarsson, professor i reglerteknik och 
ordförande i en av tekniska fakultetens 
programnämnder. 
 Thomas Magnusson, studierektor 
på Avdelningen för projekt, innova-
tioner och entreprenörskap, bedömer 
att avdelningen undervisar mellan 300 
och 400 studenter i entreprenörskap per 
år. Till det kommer en doktorandkurs i 

entreprenörskap samt näraliggande  
kurser, som drivs av andra avdelningar. 
 Ett exempel är Demola där studenter 
får hjälpa företag att utveckla idéer som 
annars hade fått ligga kvar i byrålådan. De 
får högskolepoäng för kursen och före-
taget har rätt att köpa tillbaka sin idé om 
projektet lyckas.  Studenterna sätts ihop 
i tvärfackliga grupper så att kompetens 
finns inom de olika områden som behövs 
för att kunna utveckla idén till en färdig 
produkt eller tjänst. 

MAGNUS KLOFSTEN, professor i entre-
prenörskap, ser hur intresset för hans 
ämne ökar alltmer bland studenterna:
 – Även inom företagsekonomi och 
industriell marknadsföring finns kurser 
som mycket väl skulle kunna kallas en-
treprenörskap. Därför är det lika svårt att 
svara på hur mycket undervisning vi har i 
entreprenörskap på LiU som att svara på 
frågan hur långt ett snöre är. Men vi är 
stora, troligtvis undervisar vi flest student-
er i entreprenörskap i Sverige, säger han. 

OVAN Entreprenörskapsdelen var bara en 
liten del i kandidatarbetet och kanske inte 
det vi prioriterade mest. Men slutpresen-
tationen där vi fick öva oss i att sälja det 
vi gjort var både bra och rolig, säger Alex 
Telon (t.v), som tillsammans med Henrik 
Foo och Erik Bertilsson gick en kurs i  
entreprenörskap som del i sitt kanditatarbete.
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Under 48 intensiva timmar skulle LiU-student-
er komma på en ny affärsidé och presentera 
den på ett övertygande sätt. Business Rally  
var tillbaka. 

  
Det var femte året som Business Rally ge-
nomfördes under Vecka45, den regionala 
innovations- och entreprenörskapsveckan. 
I år var temat för tävlingen »migration«. 
Under resans gång fick studenterna även 
gå på föreläsningar om entreprenörskap 
och träna sig på att pitcha sin idé. De fick 
också träffa coacher som kunde peka på 
brister och styrkor i deras förslag. 
 – I år var det rekordmånga anmälda.  
Men det är tufft att tävla i entreprenörskap  
och att snabbt komma igång och ta fram 
idéer, så en del föll ifrån. Till slut var det 
sex lag som klarade av att ta fram ett 
färdigt resultat att presentera. Av dem blev 
tre utvalda att presentera sina idéer för 
Draknästet, berättar Oscar Jönsson, en av 
arrangörerna.
 Draknästet bestod av fyra erfarna 
entreprenörer som granskade studenternas 
förslag. Håller det? Går det få lönsamt? 
Finns det lagar och regler som sätter stopp?
 Lena Lyckenvik var en av drakarna. 
Hon tyckte att det är starkt av studenterna 

att på så kort tid få fram bra och genom- 
tänkta idéer på ett givet ämne.
 – Tänk om man skulle sätta alla 
studenter här på det. Vilka problem man 
skulle kunna lösa!
 De tre utvalda lagen gjorde strålande 
pitchar – det märktes att de hade övat. 
De kunde besvara de flesta av drakarnas 
kluriga frågor.
 Mest övertygande var Team Expat 
Advisor, som hade en klar affärsplan, 
genomtänkt idé och tilltänkta klienter som 
kan betala, ansåg drakarna. Laget bestod 
av Andreas Osvold och David Sandqvist, 
som båda läser Industriell ekonomi, 
och Eric Backlund från Internationella 
ekonomprogrammet. 
 Deras idé kom ur att de visste att Saab 
ska ta hit 150 ingenjörer från Brasilien. 
Företag som tar hit anställda från andra 
länder lägger ofta stora resurser på att 
hjälpa dem att navigera i det nya landet. 
Studenternas affärsidé var en digital lär-
plattform med praktisk information för att 
göra introduktionen enklare och billigare.

TEXT ANNIKA JOHANSSON
FOTO RONJA NYMAN

ÖVER Andreas Osvold, David Sandqvist 
och Eric Backlund tog hem förstapriset, 
som bestod av stöd för vidareutveckling 
av idén till ett värde av 20000 kronor.

UNDER Drakarna Johan Lilliecreutz, Elin 
Ledskog, Lena Lyckenvik och Michel Issa 
var imponerade över engagemanget hos 
studenterna.

Studenter tävlade i idéer
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 CROWDFUNDING  •  UNGA ENTREPRENÖRER

Alla behöver finansiering när de ska göra 
verklighet av sin affärsidé. När banken säger 
nej och riskkapitalisterna tvekar kan man 
pröva så kallad crowdfunding. 

  
När fenomenet crowdfunding diskute- 
rades under Vecka45 var en reflektion att 
det långtifrån är något nytt. Att samla in 
pengar för att starta något nytt har gjorts 
tidigare, skillnaden är att det nu går myck-
et snabbare.
 – Crowdfunding är egentligen en 
inbjudan till engagemang från andra män-
niskor, konstaterade Catherine Åsklint på 
Fundedbyme.
 – Traditionellt har det varit »surgubbar« 
som bestämt över finansiering till nya 
bolag.  Nu ser vi vanliga internetanvändare 
som tycker att det är kul att satsa på en ny 
produkt.
 De som satsar pengar vill vara del av 
något som det pratas om och engagera sig 
så tidigt som möjligt. 

ETT BRA EXEMPEL på hur en crowdfunding 
kan gå till är Linköpingsbolaget Narrative 
som grundades 2012. I deras fall användes 
plattformen Kickstarter med den uttalade 
målsättningen att ta sig in på marknaden i 
USA med en så kallad lifelogging-kamera 
som automatiskt tar bilder.  Målet sattes 
till 50000 dollar.
 – Det tog fem timmar att nå målet och 
vi nådde totalt tio gånger mer, berättade 
Dan Berglund från Narrative.
 Med 2000 personer som satsat pengar 
hade de också lika många som ivrigt vän-
tade på sin kamera när den väl blev klar.
Men det dröjde.
 – Vi blev försenade ett halvår, men 
vi talade hela tiden om vad som hände 
och varför. Det är avgörande för trovär-
digheten.

CROWDFUNDING SKER i två former. Dels 
kan man köpa en andel i bolaget och hop-
pas kunna göra en vinst i framtiden, dels 

Panelsamtal under 
Vecka45. Längst till 
höger Dan Berglund 
från Narrative med 
Catherine Åsklint 
från Fundedbyme 
närmast intill.

kan man medverka i kampanjer där man 
får någon sorts belöning (kanske biljetter 
till en teaterpremiär eller möjlighet att 
förhandsboka en produkt).
 Det är dock långt ifrån alltid som 
crowdfunding blir en succé. På plattfor-
men Kickstarter är det färre än hälften av 
kampanjerna som når sina mål.
 Marknaden för crowdfunding är 
fortfarande på uppgång. En tydlig trend 
är att det finns andra mål än bara en 
lyckad finansiering för en kampanj. I själva 
verket är det ofta publiciteten som är det 
viktigaste.

TEXT & FOTO BJÖRN STAFSTEDT

Smart sätt att få finansiering och publicitet
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HON COACHAR 
FRAMTIDENS  

ENTREPRENÖRER
TEXT ELISABET WAHRBY FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR

När Maria Fridefors som första svensk utsågs till Teacher of the Year för 
sitt arbete med Enterprise without Borders, var det nästan på dagen 25 år 
sedan hon tog sin ämneslärarexamen från Linköpings universitet. Men  

numera står entreprenörskap och företagande på hennes schema.

UNGA ENTREPRENÖRER  •  MARIA FRIDEFORS

LiU MAGASIN #4 2014
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MARIA FRIDEFORS  •  UNGA ENTREPRENÖRER

S
ven Eriksonsgymnasiet 
i Borås har landets enda 
spetsutbildning i entre-
prenörskap. Inte så konstigt 
att den finns just i Borås, 

metropolen i knallarnas land. Där »vad 
säljer du nuförtiden?« lär vara en vanligare 
fråga än »vad gör du nuförtiden?«. 
 Här undervisar LiU-alumnen Maria 
Fridefors. Inte längre i historia, samhälls- 
kunskap och religionskunskap som var 
hennes ämnen när hon tog sin lärar- 
examen. Numera är det entreprenörskap 
som står på schemat.
 – Att undervisa i entreprenörskap är ett 
nytt och annorlunda sätt att vara lärare. 
Ingen katederundervisning, här handlar 
det om att coacha och stötta. Men också 
om att vara den som säger stopp när 
planerna blir allt för vilda. 
 Vägen till ämnet entreprenörskap gick 
via en tjänst som skolledare. Maria  
Fridefors insåg då att hon behövde bättre 
kunskaper i ekonomi och läste in en 
ekonomie magisterexamen. På det sättet 
upptäckte hon entreprenörskap och 
företagande. 

DEN HÄR DAGEN är det elever på ekonomi- 
programmet som coachas. Eleverna har 
i grupper skapat företag som de ska visa 
upp och tävla med på Ung Företagsamhets 
mässa. Några tänker tillverka och sälja 
armband där behållningen går till kvinno-
jouren, några vill baka belgiska våfflor av 
närproducerade råvaror. Och ytterligare 
några planerar att köpa upp det andra 
UF-företag inte kunnat sälja på mässan 
och sälja det vidare. 
 Sven Eriksonsgymnasiet använder sig 
av organisationen Ung Företagsamhets 
utbildningskoncept. Maria Fridefors är 
UF-ansvarig på skolan och har undervisat 
i ämnet sedan 2007. Engagemanget har 
lett henne vidare till den internationella 
organisationen Junior Achievement Young 
Enterprise där hon varit med och utvecklat 
konceptet Enterprise without Borders, EWB. 
 – På en konferens lärde jag känna lärare 
från andra länder. Vi slog oss ihop och 
utvecklade EWB-konceptet där eleverna 
ska skapa ett internationellt företag med 
avdelningar i flera länder. 

 Återförsäljning av öronproppar var förra 
årets internationella företag som gjordes i 
samarbete mellan Sverige, Norge, Spanien 
och Italien. 
 – Fokus i det internationella arbetet 
ligger på att få samarbetet mellan eleverna 
att fungera, språket, man måste lära sig 
skriva affärsbrev och mail på engelska, 
lära känna nya affärskulturer, skaffa 
revisor, kontakta bank och leverantörer. I 
uppgiften ingår också att slutligen lägga 
ner företaget. 

BEHÅLLNINGEN FÖR MARIAFRIDEFORS är 
att se sina elever växa med uppgiften. 
 – Man blir stolt som en mor. Det är inte 
de stora ekonomiska vinsterna, utan den 
resa eleverna gör, hur de växer, tar för sig, 
hur självförtroendet ökar. Det är så coolt, 
man bara ryser när man ser nya sidor hos 
eleverna som får blomma ut. 
 Det Maria Fridefors också ser är att 
länderna i Norden är väldigt bra på utbild-
ning i entreprenörskap och företagande. 
Och vi är bra på språk. 
 – De nordiska länderna är små och har 
små marknader, vi måste utomlands för att 
få upp volym. Våra UF-företag är duktiga 
på att möta målgrupper utanför det egna 
landet och anpassa produkterna för andra 
länder. 
 För sitt internationella engagemang 
och för att ha utvecklat EWB-konceptet 
fick Maria, som första svensk, ta emot 
utmärkelsen EWB Teacher of the Year 
2014. Det skedde nästan på dagen 25 år 
efter att hon tog sin ämneslärarexamen 
från Linköpings universitet. 
 – Man vet aldrig var man hamnar, men 
tänk så mycket jag kunnat göra med min 
lärarutbildning. När jag lämnade LiU 

1989 hade jag ingen aning om att ämnet 
entreprenörskap ens fanns. 

MARIA VILL NU arbeta vidare med interna-
tionalisering. Hon ser att det ligger i tiden 
och menar att det är så framtiden kommer 
se ut. Bra lärare, gärna med egen erfaren-
het av att skapa affärer, är också viktigt. 
 – Man vet också att 25 procent av dem 
som läst entreprenörskap startar egna före-
tag. Det kan jämföras med 9-10 procent 
av befolkningen som helhet. 
 Det här leder vidare till Maria Fridefors 
personliga dröm. 
 – Jag vill forska inom entreprenörskap 
och utbildning. Jag har ett stadigt ben 
i läraryrket och ett i utbildning i en-
treprenörskap. Jag vill se hur man kan 
utveckla undervisningen så att vi får fler 
entreprenörer i Sverige. 

ÖVER Maria Fridefors coachar elever som 
får pröva på att vad det innebär att driva 
ett företag.

UNDER Tidigare i år fick Maria Fridefors 
ta emot ett internationellt pris för sitt ar-
bete med entreprenörskap för ungdomar.

»Man bara 
ryser när man 
ser nya sidor 
hos eleverna 
som får  
blomma ut.«
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Två–tre skador per säsong – det är vardagen 
för en genomsnittlig friidrottare. Följden kan 
bli livslångt lidande. Nu satsar Linköpings 
universitet på ett forskningscentrum kring 
problemet.

I Athletic Research Center (ARC) samlas 
forskargrupper inom olika områden som 
ortopedi, sjukgymnastik, bildmedicin och 
folkhälsovetenskap. 
 – Vårt mål är att bidra till att förebygga 
dessa skador, framför allt överbelastnings- 
skador som är det dominerande problemet 
inom friidrotten. LiU har stark forskning 
kring ben- och senläkning och med hjälp 
av avancerad bildbehandling kan vi studera 

Ett tuggummi i fickan kan visa om du fått 
en farlig stråldos i kroppen, vid en olycka 
eller ett terrordåd. När sötningsmedlet i 
tuggummit bestrålas bildas ämnen som kan 
detekteras flera dagar efter händelsen.
 Anställda vid till exempel kärnkraftverk 
bär ständigt på en dosimeter, ett litet 
instrument som indikerar den stråldos per-
sonen utsätts för. Vid en eventuell olycka är 
informationen viktig för att rätt behandling 
snabbt ska kunna sättas in.
 Det är dock inte rimligt att utrusta alla 
människor med dosimeter. Beredskap för 
en olycka där allmänheten utsätts för radio-

Maria Huge-Brodin är Sveriges, Europas 
och kanske även världens första professor i 
miljölogistik.

– Det finns flera 
forskargrupper inom 
logistik i världen som 
har med miljöaspek-
terna, men inte lika 
konsekvent som vi. 
Vi har också hållit på 
under hela 2000-talet 
och har idag en stark 
forskning inom områ-
det, säger hon.
 Samtidigt är man noga med att inte 
ställa miljö och ekonomi mot vartannat.
 – De åtgärder som görs inom logistiken 
för att förbättra miljön måste också vara 
lönsamma, annars blir det inte långsiktigt 
hållbart.
 Miljölogistik blir allt viktigare både 
nationellt och internationellt. 
 – Min ambition är att vara allt mer 
gränsöverskridande. Jag är själv civilingen-
jör som arbetar på en ekonomisk avdelning. 
Det är viktigt att vi arbetar nära varandra 
och bygger ihop tekniken med ekonomin, 
något vi är bra på här på LiU.  Nu forskar 
jag även om elbilar och inom fordons- 
utveckling, berättar Maria Huge-Brodin.

i detalj hur idrottarens skelett ser ut, säger 
Toomas Timpka, professor i socialmedicin 
och initiativtagare till centret.
 Starten av ARC stärker universitetets 
idrottsprofil vid sidan om den väletablerade 
gruppen för forskning om fotbollsskador 
och LiU Elitidrott, som erbjuder en kombi-
nation av studier och träning inom olika 
grenar. Centret bygger också på ett nära 
samarbete med partner i bland annat Kenya 
och Lettland och med den internationella 
friidrottsorganisationen IAAF.

Idrottsskador i nytt centrum

Tuggummi kan rädda liv

Först i 
världen?

Forskning

LiU MAGASIN #4 2014

Emma Green, höjdhoppare med skadebesvär.
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aktivitet kräver enklare lösningar. En grupp 
forskare i strålningsfysik vid Linköpings 
universitet sökte efter någon vardaglig sak 
som många bär i fickan eller väskan.
 – Av en slump testade vi med tuggummi. 
Och det blev träff, säger Axel Israelsson 
som lagt fram resultaten i sin doktors- 
avhandling.
 Det är tuggummits sötningsmedel, 
xylitol, som förändras när det träffas av 
joniserande strålning. Då uppstår så kallade 
fria radikaler som bevaras i det kristallina 
materialet och kan avläsas i en spektrometer.

Maria Huge-Brodin
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Charlotta Enerbäck, professor i derma-
tologi, har fått Schlasbergs pris på 20 000 
kr för framstående forskning om genetiska 
mekanismer vid psoriasis och cancer. Priset 
delas ut av Svenska Läkaresällskapet.

Personer med hörselnedsättning påverkas 
mer negativt av buller i arbetslivet än vad 
deras normalhörande kollegor gör. De mår 
sämre fysiskt och mentalt och blir också 
tröttare både under och efter jobbet. Det visar 
Håkan Hua i en avhandling.

Allt fler och allt yngre söker sig till 
hörselvården, det är inte bara äldre och 
pensionärer som har problem. 800 000 
yrkesaktiva personer i Sverige har en 
hörselnedsättning. Det innebär att det 
på många arbetsplatser, alltifrån kon-
torsmiljöer till skolor och industri, finns 
personer som har en nedsatt hörsel och 
därmed är extra känsliga för buller.
 – Buller har väldigt stor inverkan på 
människor med hörselnedsättning. Det 
påverkar deras kognitiva förmågor, som 
att tänka och lösa problem, men även 
det sociala samspelet med kollegorna, 
säger Håkan Hua.
 En slutsats han drar av resultatet är att 
mycket finns kvar att göra i arbetslivet för 
att underlätta för den här stora gruppen.

 – Det skulle till exempel gå att göra 
mer åt rumsakustiken. Överlag är det 
också viktigt att kollegor och arbets- 
givare blir medvetna om hur hörselskadade 
människor har det på arbetsplatserna. 
Det är lätt att tro att en hörapparat löser 
allt, men så är det uppenbarligen inte.

Prisad forskare

Buller drabbar olika

LiU MAGASIN #4 2014

 NOTISER  •  FORSKNING

Lukten av blod är obehaglig för människor, 
men för rovdjur betyder den mat. När 
beteendeforskare vid Linköpings universitet 
undersökte vilka substanser i blod som triggar 
djurens reaktioner fick de ett oväntat resultat.

Matthias Laska är professor i zoologi med 
inriktning på luktsinnet. Sedan en tid 
ligger fokus på lukter som direkt påverkar 
djurs beteenden.
 – Matlukt är speciellt intressant och för 
köttätare handlar det mycket om blod. Vi 
ville veta vilka kemiska komponenter som 
skapar blodlukten, säger han.
 I en studie i Kolmårdens djurpark fick 
sibiriska tigrar och vildhundar från olika 
delar av världen lukta på halvmeterlånga 
träreglar som impregnerats med olika 
vätskor. Det visade sig att en enda av alla 
de olika ingredienserna i blod – aldehyd – 
var väl så lockande för rovdjuren som det 
kompletta blodet.
 – Ett helt nytt fynd som reser intressan-

Doften som triggar rovdjuren

Charlotta Enerbäck

Personer med hörselnedsättning drabbas mer än normalhörande av buller i arbetet.

ta frågor om evolutionen, säger Matthias 
Laska, vars studie är publicerad i den 
vetenskapliga tidskriften PLOS ONE.
 Även för djurparken gav studien något 
för den dagliga verksamheten. Instängda 
djur behöver stimulans för att inte förslöas 
och bli feta. De doftande träbitarna kan 
nu bli ett populärt tillskott till denna så 
kallade miljöberikning.
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Vi hör med hjärnan. Se film om de 
senaste forskningsrönen (7 min).

Skanna
med Layar.



Brukens avlopp  
blir biogas

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR

Vid BillerudKorsnäs bruk i Frövi och Rockhammar pågår försök 
att utnyttja det organiska materialet i avloppsströmmarna för att 
producera biogas. För bruken skulle det innebära kraftigt sänkt 

elnota och minskade koldioxidutsläpp.

30

FORSKNING  •  BIOGAS

LiU MAGASIN #4 2014

Avloppsvatten vispas 
runt i en luftnings-
damm vid pappers-
bruket i Frövi.  Det 
slam som bildas vid 
reningen prövar man 
nu att göra biogas av.

Det bubblar och fräser när 
27 stora ytluftare vispar 
runt det 30-gradiga 
vattnet i luftningsdam-
men.  Syresättningen av 

vattnet gynnar biologisk nedbrytning av 
det organiska materialet till koldioxid och 
vatten. Mikroorganismerna bildar ett slam 
som faller till botten och vattnet renas.
 – Vi har alltid legat i framkant miljö- 
mässigt och fick miljöpris redan 1972 när 
vi byggde våra biologiska dammar, säger 
produktionsingenjör Thomas Särnholm, 
som tar emot på BillerudKorsnäs bruk i 
Frövi.
 Luftningsdammen är ett av många 
reningssteg på kartongbruket. Vattnet 
måste passera flera steg innan det släpps ut 
i sjön Väringen, som har direkt förbindelse 
med Mälaren.
 – Vi har tuffa krav på reningen, vattnet 
ska bli dricksvatten åt stockholmarna, 
säger Thomas Särnholm.

DET BIOLOGISKA SLAM som bildas vid vat-
tenreningen används och fungerar utmärkt 
som jordförbättringsmedel.
 Men nu vill forskare och ingenjörer på 
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I Rockhammar bär 
högarna av granflis 
vittne om att här 
tillverkas 90 000 ton 
massa per år.

Tema Miljöförändring vid Linköpings 
universitet, Scandinavian Biogas Fuels och 
Pöyry Sweden – tillsammans med bruken 
och utrustningsleverantörerna – veta om 
det skulle bli lönsamt att utnyttja slammet 
ännu bättre. 
 Genom att röta de organiska ämnen 
som finns i vattnet i en biogasreaktor bil-
das stora mängder biogas som kan ersätta 
fossila bränslen i kartongproduktionen. 
Mängden organiskt material som måste 
brytas ner under reningsprocessen kan då 
minska med 50 procent, vilket innebär en 
rejäl sänkning av energiförbrukningen i 
vattenreningen.
 – En pilotreaktor har flyttats hit från 
Skärblacka där de första testerna gett goda 
resultat. Här i Frövi ska den köras fram 
till årsskiftet, berättar Björn Magnusson, 
Scandinavian Biogas Fuels.
 Genom att dosera kväve och fosfor kan 
kan styra processen och påverka mängden 
biogas som bildas när slammet bryts ner i 
en biogasreaktor. 
 – Vi vill veta mer om hur de naturliga 
variationerna i kartongproduktionen påver-
kar slammet, säger Björn Magnusson.

VID BRUKET I ROCKHAMMAR tillverkas 
CTMP-massa. Den används i mellanskiktet 
i kartong som tillverkas i Frövi. 
 När kraven på vithet i kartongen är extra 
höga bleks massan och kemikalier tillsätts 
som kräver några extra reningssteg.
 – Vi bleker 20 procent av CTMP-massan, 
resten är oblekt, berättar Robert Carlsson, 

produktionschef på Rockhammar bruk.  
 Här står en pilotreaktor som är speciellt 
lämpad för stora flöden av vatten som 
innehåller relativt lite organiskt material. 
Forskarna testar att behandla avloppet före 
alla reningssteg.
 – Vi testar en avloppsström med hög 
potential att utvinna biogas, men som 
också är extra utmanande på grund av 
de kemikalierester som finns i vattnet. 
Får vi detta att fungera innebär det stora 
vinster för bruken, berättar Annika Björn, 
forskare på Tema Miljöförändring.
 Xu-Bin Truong från Scandinavian 
Biogas Fuels fyller i:
 – Kan vi göra biogas av det organiska 
materialet i vattnet tar vi bort ungefär 
hälften av materialet, det halverar belast-
ningen på bioreningen, halverar behovet 
av luftning och av kemikalier. Gasen kan 
användas för att ersätta fossila bränslen. 
Resultatet blir både en kraftigt minskad 
elnota och en möjlighet att öka produk-
tionskapaciteten.
 Tekniken har tidigare testats såväl i 
laboratoriet hos Tema Miljöförändring 
som på Ortvikens bruk med goda resultat.  
Testerna ska pågå fram till årsskiftet och 
avloppet från den blekta massan återkom-
mer var sjätte vecka eftersom produk-
tionen av oblekt och blekt massa går i 
cykler.
 – Det ska bli spännande att se hur den 
förändringen påverkar biogasproduk-
tionen, säger Xu-Bin Truong.

FORSKARE VID Tema Miljöförändring har 
tillsammans med Scandinavian Biogas Fuels 
och Pöyry uppskattat potentialen för produktion 
av biogas ur de svenska pappers- och massa-
brukens avloppsvatten till motsvarande 1 TWh, 
vilket är en ökning av landets biogasproduktion 
med över 50 procent.

PILOTPROJEKTEN I FRÖVI och Rockhammar 
ingår i ett forskningsprojekt finansierat av
Energimyndigheten, Linköpings universitet, 
Scandinavian Biogas Fuels, Pöyry Sweden, 
BillerudKorsnäs, SCA, Fiskeby och Purac.

BRUKEN I FRÖVI och Rockhammar producerar 
450 000 ton förpacknings- och vätskekartong 
per år. Efterfrågan från världsmarknaden ökar 
stadigt.

OVAN Annika Björn, Tema Miljöförändring, 
Thomas Särnholm, BillerudKorsnäs och 
Björn Magnusson, Scandinavian Biogas Fuels.
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I november kom ABB:s vd Johan Söderström 
till Linköpings universitet för att skriva på ett 
avtal om fördjupat samarbete. För honom blev 
det en uppskattad återkomst.

För trettio år sedan läste han till civil- 
ingenjör i industriell ekonomi i Linköping. 
Han hade mycket gott att säga om utbild-
ningen när han höll en lunchföreläsning 
inför en fullsatt sal av studenter. Samtidigt 
betonade han att det finns alla sorts jobb 
på ABB – inte bara för tekniker.
 – Ni studenter är rock’n’roll! Vi behöver 
nya sätt att se på saker och ting. Här i 
Linköping är ni bra på att samarbeta 
och få ihop gränssnitten – det är viktigt 
på ABB, där vi jobbar i många lag i över 

hundra länder. Vi är stolta över att få vara 
här idag.
 Det strategiska samverkansavtalet 
mellan Linköpings universitet och ABB 
innebär bland annat dubbelt så många 
exjobb, fler sommarjobb och praktikplatser 
för studenterna och samtidigt som det 
öppnar för forskningssamarbeten inom 
nya områden.
 För Linköpings universitet var det stra- 
tegiska samverkansavtalet med ABB det 
första med en partner utanför regionen. 
Sedan tidigare finns avtal med Saab, VTI 
och Tekniska verken. Avtalen syftar till att 
ge en långsiktig förstärkning av utbild-
ning, forskning och innovation.

Tillbaka för  
nya samarbeten

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 

CHRISTOFFER ANDRÉ är redivisnings- 
konsult på Aklero Ekonomi AB i Linköping. 
Han har läst ekonomprogrammet, med examen 2009.
BERNT ARBEGARD är senior hårdvaru- 
ingenjör på Assa Abloy i Stockholm. Han är 
civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, 
med examen 1981.
MARIANN BJÖRKLUND BIÖRSERUD 
arbetar som förskolechef i Östra Göteborg. 
Hon har läst fristående kurser och tog 1999 en 
fil. kand. i sociologi.
NICLAS BRÄNNBERG är vd för tekniska 
konsultföretaget CAEQ AB i Hjo. Han är civilingen-
jör i maskinteknik, med examen 1988.
LARS FRIBERG är konstruktör på Elektro- 
montage i Söderköping AB. Han är högskole- 
ingenjör i elektroteknik, med examen 2006.
SARA HOLMGREN är projektledare/vd på 
undersökningsföretaget People Insight i Stock-
holm. Hon har läst ekonomprogrammet, med 
examen 1984.
JENNY HÅKANSSON är avfallsingenjör på 
Grontmij i Stockholm. Hon har en kandidat- 
examen i miljövetenskap från 2005.
NIKLAS JÖNSSON är rådgivare inom utbild-
ning och forskning på Australiens ambassad i 
Brasilien. Han har läst internationella ekonom-
programmet, med examen 1998.
KARIN KARLSSON är chef för SJ Produkt & 
Serviceerbjudande. Hon har en kandidatexamen 
på personal- och arbetsvetenskapliga program-
met från 1998.
MARKUS KLASSON är projektingenjör på 
konsultföretaget Miweco i Trollhättan. Han har 
läst till högskoleingenjör i maskinteknik, med 
examen 2008.
SOFIA LARSSON är administrativ chef i 
Norrköpings kommun. Hon har läst lärar- 
programmet.
LOUISE LENNERSTEN är HR-chef på 
Narrative. Han har läst personal- och arbets- 
vetenskapliga programmet, med examen 2007. 
IDA LINDBERG är senior processingenjör på 
Westinghouse i Västerås. Hon är civilingenjör i 
maskinteknik, med examen 2004.
ANDERS SJÖKVIST är Senior Vice President 
för konsultföretaget Acando. Han är civilingen-
jör i datateknik, med examen 1986.
DANIEL STRINDLUND är trainee på logis-
tikföretaget Logent AB i Stockholm. Han är 
civilingenjör i kommunikations- och transport-
system, med examen 2014.

TIPSA OSS!
Vi vill gärna veta vad våra tidigare studenter 
har för sig idag. Kontakta redaktionen, lennart.
falklof@liu.se.
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ABB:s vd Johan Söderström skriver avtal med Linköpings universitet.
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Slog hål på karriärmyter

GUSTAV FRIDOLIN
ÄR LIU-ALUMN

SPÄNNING FÖR 
UNGA LÄSARE

LOTSAR I  
DECKARDJUNGELN

 ALUMNI  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet 
och utbildningsminister, har pluggat 
på Linköpings universitet. Han läste 
på folkhögskollärarprogrammet och tog 
examen 2010. Vid sidan av politiken har 
Fridolin skrivit ett antal böcker, bland 
annat »Morfar skrev inga memoarer«.
 

Ewa Christina Johansson skriver spän- 
ningslitteratur för barn och ungdomar, 
ofta med historisk inriktning. Hon 
kryddar gärna sina historier med spöken, 
varulvar och vampyrer. Hittills har det 
blivit cirka 45 böcker. I slutet av 1980-talet 
läste hon på kulturvetarprogrammet på 
LiU. Läs hennes inlägg på alumnibloggen. 

Litteraturvetaren Kerstin Bergman är 
sekreterare i Svenska deckarakademin och 
har nyligen startat företaget Crime- 
Garden för att på heltid sprida sina 
deckarkunskaper. Läs mer på www.
crimegarden.se. Grunden las med en fil 
kand. i litteraturvetenskap och konst- och 
bildvetenskap på LiU från 1995. 

Nätverk är viktiga, men du ska inte nätverka 
för nätverkandets skull. Det var ett av bud-
skapen från Maha Bouzeid, Årets alumn 2013, 
när hon höll föredrag om karriärmyter på en 
alumniträff i Stockholm i november.

– Min filosofi är att varje människa jag 
möter är utsänd till just mig, för att lära 
mig att bli en bättre människa. Var öppen, 
nyfiken och ödmjuk och folk kommer att 
vilja ha kontakt med dig och hjälpa dig 
när du behöver.
 Maha Bouzeid, till vardags på en chefs-
tjänst på Ericsson, tog upp flera vanliga 
myter kring karriär.
 – En vanlig bild är att kvinnor måste 
bete sig som män om de ska lyckas i en 
mansdominerad värld. Men så behöver det 
inte vara. Det viktiga är att man har både 
självförtroende och är ödmjuk, påpekade 
Maha Bouzeid.
 Men kan man nå toppen och samtidigt 
ha balans i livet? 
 Maha Bouzeid tog sin egen vardag 
som exempel – hon jobbar både dag- och 
nattskift samtidigt som hon har familj och 
en dotter på två år. Med stora ambitioner 

måste man generellt sett jobba mer än 
normalt. Om man också lyckas hitta en 
balans, är något man bara kan avgöra själv.
 Hon avslutade med att sammanfatta sitt 
eget recept för framgång:
 – Det kräver hårt arbete – man måste 
leverera över förväntan. Det kräver rätt 
attityd – att man framför allt är ödmjuk 
och positiv. Och det kräver att man ser till 
att folk vet om detta – att man marknads-
för sig själv.

ELIN VARRGÅRDA var en av deltagarna 
på alumniträffen. Hon har läst till civil- 
ingenjör i design och produktutveckling, 
blev klar förra året, har redan fått jobb som 
projektledare på teknikföretaget ÅF, och 
är just nu på uppdrag på Scania.
 – Jag känner att jag har haft nytta av 
utbildningen, speciellt av de arbetsmetoder 
och processer vi lärde oss i projektkurserna.
 Hon tyckte att det var bra att lyssna på 
Maha Bouzeid.
 – Hon tog hål på de typiska karriär- 
myterna. Det var nyttigt att höra att man 
inte behöver ha en utstakad plan, men att 

man faktiskt måste arbeta väldigt hårt för 
att kunna göra karriär. Det var bra att hon 
berättade hur det verkligen är.
 Camilla Smedberg, alumniansvarig och 
en av de ansvariga för eventet, var nöjd 
med kvällen.
 – För oss är det viktigt att våra alumner 
fortsätter att ha en koppling till univer-
sitetet. De är våra tveklöst bästa ambas-
sadörer samtidigt som de kan vara till stor 
nytta för våra nuvarande studenter, genom 
mentorskap eller som inspiratörer till 
framtida vägval.

TEXT & FOTO JENNY WIDÉN
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Leder granskning  
av ministrar

TEXT MARIA KARLBERG FOTO ANNA MOLANDER

En LiU-alumn har tagit över ordförandeklubban i riksdagens konstitutionsutskott.   
Andreas Norlén leder granskningen av ministrarnas arbete.
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ANDREAS NORLÉN  •  ALUMNI

A
ndreas Norlén (M) är ny 
ordförande i riksdagens 
konstitutionsutskott, KU. 
Utskottet har bland annat 
till uppgift att granska 

regeringen. »Det mest intressanta uppdrag 
jag kan tänka mig att ha i riksdagen«, 
säger han.
 – Det var en lite hisnande känsla när jag 
fick frågan om att ta över ordförandeska-
pet. KU är ju ett legendariskt utskott som 
har letts av kända namn som Per Unckel, 
Peter Eriksson och Birgit Friggebo. Längre 
tillbaka finns ett par tidigare statsministrar 
och Motalas grundare Baltzar von Platen.
 Andreas Norlén är 41 år, bor i Norr-
köping och har både studerat och doktore-
rat i affärsjuridik vid Linköpings univer-
sitet. Han blev riksdagsledamot 2006 och 
har suttit i konstitutionsutskottet sedan 
2009. Där har han haft hand om flera 
stora granskningsärenden för Alliansens 
räkning.
 – Det största ärende jag har haft ansvar 
för är Saudiärendet – eller Saudiaffären 
som det kallades i medierna. Det var en 
av KU:s största granskningar på många 
år med hundratals, kanske tusentals, sidor 
med dokumentation och ett dussintal 
utfrågningar. 

ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER kan anmäla 
till konstitutionsutskottet om de anser att 
någon minister har agerat felaktigt i rela-
tion till lagar, regler eller praxis. KU gör 
sedan en rättsutredning och tar ställning 
till om ministern har gjort rätt eller fel.
 Några anmälningar mot den nya 
regeringen har redan hunnit komma in. 
Statsminister Stefan Löfven har anmälts 
för att han hade med erkännandet av 
Palestina i regeringsförklaringen utan att 
ärendet hade passerat utrikesnämnden. 
Utrikesminister Margot Wallström har 
också KU-anmälts för hur hon hanter-
at Palestinafrågan och finansminister 
Magdalena Andersson är anmäld för brist 
på saklighet i uttalandet »det är tomt i 
ladorna«. 
 Dessa och andra anmälningar som 
kommer in fram till den sista januari ska 
granskas i vår. Under hösten arbetar KU 
med mer administrativ granskning som 

inte har sin utgångspunkt i anmälningar 
mot enskilda statsråd. På sitt bord har 
de också lagstiftning som rör till exem-
pel grundlagarna, förvaltningsrätt och 
kommunalrätt. Utskottet ansvarar även 
för en del av statsbudgeten och yttrar sig 
om ärenden från andra utskott som har 
grundlagskoppling.

NATURLIGT NOG är det de kontroversiella 
ärendena som får mest uppmärksamhet. 
Men det handlar om ett fåtal gränsfall där 
det blir politisk strid.
 – Vi får in mellan 20 och 40 anmäl- 
ningar per år och i de allra flesta fall blir 
vi brett överens över blockgränserna i 
utskottet, säger Andreas Norlén.
 Bilden av KU som en arena för enbart 
konflikt och politisk profilering stämmer 
alltså inte, menar han. 
 Andreas Norlén gör dock sitt bästa för 
att sprida kunskapen om en av de mest 
kända kontroverserna. En gång om året 
gästföreläser han för blivande affärsjurister 
vid LiU på temat regering och riksdag. 
Vid sin första gästföreläsning refererade 
han till den klassiska replikväxlingen 1989, 
då Anders Björck, vice KU-ordförande, 
frågade ut Carl Lidbom om den så kallade 
Ebbe Carlsson-affären. Lidbom kallade 
Björcks frågor »trams« och Björck sade 
i sin tur åt Lidbom att han skulle »veta 
hut«.
 – Studenterna såg ut som frågetecken 
och jag insåg att jag borde göra en folk-
bildningsinsats. Sedan dess har jag med 
mig ett Youtubeklipp från utfrågningen 
som jag visar, berättar Andreas Norlén.

SIN EGEN TID vid Linköpings universitet 
ser han tillbaka på med glädje. Det var 
viktiga år som betydde mycket för hans 
sätt att tänka om och analysera juridik och 
politik. Han minns med särskild tacksam-
het sin handledare Ingrid Arnesdotter, 
professor emerita i affärsrätt och fort-
farande verksam vid universitetet.
 Det finns flera dimensioner i att hålla 
kontakten med LiU. En nostalgifaktor, 
så klart. Det är roligt att komma tillbaka, 
se vad som har hänt sedan sist och träffa 
gamla kollegor. 
 – Men jag tycker också det är ett ansvar 

ÖVER Andreas Norlén har suttit i konsti-
tutionsutskottet sedan 2009. Det största 
ärende han haft ansvar för är den så 
kallade Saudiaffären.

UNDER Andreas Norlén har redan fått in 
några anmälningar mot den nya regeringen.

man har som yrkesverksam att komma till 
universitetet och tala med studenter om 
vad det innebär att ha det yrke som de har 
valt, säger Andreas Norlén.
 Vem vet – kanske sitter det en framtida 
KU-ordförande i föreläsningssalen?
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