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I MIN ROLL SOM ordförande i Sveriges 
universitets- och högskoleförbund, 
SUHF har jag nyligen varit på ett 
möte mellan de nordiska universitets-

förbunden och den tyska motsvarighe-
ten. Vi dryftade frågor om utbildning och 

forskning och om samverkan, nyttiggörande och innova-
tion. Vi talade om övergång till högre studier och om fors-
karutbildningens struktur, om aktuella trender inom 
forskningsfinansieringen och utvärderingar av både ut-
bildning, forskning och samverkan. Och så talade vi na-
turligtvis om arbetsmarknaden och dess uttalade behov. 
Jag kan konstatera att det finns många likheter mellan 
länderna men också vissa skillnader som ofta beror på 
politiska prioriteringar. 
 Värd för vårt möte var Norges universitets- og høgskol-
råd och de hade förlagt mötet så långt norrut man kan 
komma när det gäller högre utbildning och forskning, 
nämligen på Svalbard. Vilket fantastiskt landskap – med 
höga berg, djupa dalar, kortväxta renar, stora isbjörnar 
och mycket begränsad växtlighet. Så här i början av sep-
tember är det faktiskt fortfarande midnattssol. 

VI HADE VÅRA MÖTEN på Universitetssentret på Svalbard, 
UNIS. Hit kommer närmare 1 000 studenter per år för 
att studera arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geo- 
fysik eller arktisk teknologi. Centret ligger mycket vackert 
i Longyearbyen, alldeles vid vattnet. 
 UNIS:s rektor kunde berätta att med de speciella för-
utsättningar som finns på Svalbard så ser studentmottag-
ningen lite annorlunda ut än på andra ställen. Här ingår 
tre obligatoriska moment; att lära sig skjuta (på grund av 
av isbjörnsfaran), att kunna ta sig upp ur en isvak och att 
klättra upp för en bergvägg. 

JUST DESSA MOMENT har vi inte vid LiU. Men jag kan med 
glädje konstatera att våra äldre studenter återigen har 
arrangerat en alldeles fantastisk mottagning för våra nya 
studenter. Vi har som ni vet en mycket stor andel studen-
ter som flyttar hit för att studera och då är mottagningen 
särskilt viktig. Det handlar om att både komma igång med 
studierna, att lära sig hitta, att ordna boende, skaffa nya vän-
ner och fritidsaktiviteter. Tack till alla som engagerat sig!

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se

Innehåll
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Chans till ett bättre liv?
BILDERNA RULLAR OM och om 

igen på tv-rutan. 
Människor flyr i överfulla 
båtar, genom taggtråd 
och längs landsvägar. De 

söker sig desperat bort från 
våld, hot och en tröstlös vardag. Var kan de få 
möjlighet till ett bättre liv för sig själva och 
sina barn?
 Jag hade inte tänkt nämna flykting- 
katastrofen här. Men det är svårt att  
komma undan. 

PARALLELLT MED DETTA pågår våra vanliga liv. 
Vi arbetar, sköter hem och familj, umgås med 
vänner. För de flesta är det en blandning av 
ansträngning och vila, glädje och sorg. Helt 
normalt för oss – men en dröm för andra.
 Även i vårt land är dock förutsättningarna 
olika för olika personer. I det här numret be-
rättar vi bland annat om en funktionshindrad 
kille som med hjälp av en ögonstyrd dator nu-
mera kan kommunicera med sin omgivning 
och uttrycka egna tankar och känslor. 
LiU-forskare inom arbetsterapi leder ett pro-
jekt för att göra tekniken tillgänglig för fler.
 Att inte kunna höra som andra innebär ock-
så att man lätt hamnar utanför i arbets- och 
vardagsliv. Vi har träffat hörselforskaren  
Håkan Hua som bland annat visat att personer 
med hörselnedsättning påverkas mer av buller 

i arbetslivet än andra. De mår sämre och blir 
tröttare, även efter arbetstid. På Linköpings 
universitet finns samtidigt en stor forskar-
grupp inom kognitiv hörselvetenskap – i vil-

ken Håkan Hua ingår – som från olika infalls-
vinklar arbetar för att underlätta vardagen för 
människor med hörselhandikapp. 

STRAX FÖRE SOMMAREN gavs klartecken till den 
sannolikt största enskilda svenska investering-
en i teknikforskning någonsin. Under tio år 
satsas 1,8 miljarder på forskning om autono-
ma system. Programmet leds från Linköpings 
universitet och flera forskargrupper härifrån 
medverkar. 
 Forskningen spänner över vida fält. Den 
ska ge bättre beslutsstöd när våra människo-
hjärnor kör fast i detaljer och särintressen, 
den ska ge oss smartare industrirobotar, men 
också öka möjligheterna att med obemanna-
de farkoster göra aktiva räddningsinsatser i 
katastrofområden dit människor har svårt att 
ta sig. 
 Längre in i tidningen möter du fler exempel 
på aktiviteter som LiU-forskare är engagerade i.
 Vi har bland annat intervjuat Robert 
Thornberg som forskar om mobbning. Han 
har framför allt fokuserat på den stora grupp 
av människor som passivt ser på utan att säga 
ifrån eller på annat sätt agera.  Det är de som 
kan göra skillnad. 
 Kanske en tankeställare även för andra 
sammanhang?
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på universitetet, gör nedslag i forskningens värld 
och söker upp gamla studenter i de miljöer de 
lever och verkar i idag.

Innehåll



LIU MAGASIN #3 20154

PORTRÄTT  •  GYMNASIELÄRARE

K
atja Hvenmark-Nilsson har 
varit lärare i svenska och 
engelska i fem år.
 – Jag gillar verkligen att 
jobba i skolan. Men jag vill 
också föreläsa, och så får vi se 
vad bokskrivandet leder till.

 För tre år sedan kom hennes första bok ut. 
Den heter »Balanskonster för nya lärare« 
och handlar om dilemman i lärarrollen som 
hon inte var beredd att möta som ny lärare.

 – Jag visste mycket om teorin i yrket, men 
inte mycket om praktiken och hur jag skulle 
tillämpa de teoretiska kunskaperna.
 Så Katja bestämde sig för att skriva den 
bok hon själv hade velat läsa som nyutexa-
minerad lärare. Den handlar om svåra situa-
tioner en lärare ställs inför och där det krävs 
reflektion för att fatta kloka beslut. Alltifrån 
att sätta betyg utifrån sin professionalitet 
och inte utifrån sin önskan om att bli popu-
lär hos eleverna, deras föräldrar eller skol-

ledningen – till att vara ledaren i ett klass-
rum men ändå lyhört lyssna in eleverna.
 – Jag tyckte jag hade något viktigt att 
säga.
 Det var det fler som tyckte. Flera förlag 
nappade. Boken ledde till att hon blev efter-
frågad som föreläsare och att hon uppmana-
des att skriva ännu en handbok om  
läraryrket.
 – Så jag bestämde mig för att söka tjänst-
ledigt från lärarjobbet i Göteborg, leva på 

BALANSKONSTNÄR  
I NEW YORK

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO EVA BERGSTEDT & PETER HOLGERSSON

Ett år i New York ledde till att gymnasieläraren Katja Hvenmark-Nilsson 
kom hem med två bokmanus och en levd dröm.  »Det gick ju lika bra att 

sitta där och skriva som någon annanstans«

New York, New York. Staden har en dynamik 
som Katja Hvenmark-Nilsson älskar. Under  
ett år levde hon sin dröm.
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sparpengar och det jag fått in från föreläs-
ningarna och satsa på New York i ett år. 
 Det är något med dynamiken där som hon 
älskar.

 – Sammanblandningen av människor 
från hela världen som kommer dit med en 
massa hopp och drömmar, alla livgivande 
möten som inspirerar och ger en kickar att 
fortsätta med det man själv tror på. 

UPPFÖLJAREN, »Välkommen in i mitt klass-
rum« som utkommer i början av nästa år, är 
baserad på femhundra brev till henne från 
lärarstudenter och nya lärare som mött hen-
ne eller läst hennes bok.
 – Jag ser vissa mönster i deras frågor. Det 
handlar mycket om just detta att gå från teo-
ri till praktik. Till exempel hur planerar man 
lektioner? Vad gör man när ingen säger nå-
got på lektionen? Hur agerar man på föräld-
ramöten?
 Samtidigt som boken knyter an till peda-
gogisk forskning så följer den handfast och 

konkret upp frågorna de ställer.
 Ett av Katja Hvenmark-Nilssons stora in-
tressen är improvisationsteater. Under året i 
New York har hon ägnat en del tid åt det.

 – Improvisationsteater hjälper mig mas-
sor som lärare. Att lyssna in elevgruppen och 
vara snabb med att plocka upp stämningar 
och kommentarer. Jag vet hur man kan byg-
ga en atmosfär i en grupp som gör att elever-
na kan känna sig trygga.
 Under New York-året har hon också gått 
kurser i improviserad musikal där deltagar-
na tillsammans skapar handlingen och 
snabbt måste hitta på texter, rim och flashiga 
refränger till låtar de aldrig tidigare hört.
 – Allt det här går ihop med läraryrket. 
Kreativitet. Lyhördhet. Hela tiden inlyss-
ning av gruppen, lyssna vad andra har att 
säga, plocka upp det i resonemang – det är 
sådant man alltid måste göra som lärare.
 Dialogen i klassrummet är grunden i lä-
randeprocessen, är Katjas erfarenhet.
 – Lärandet kommer i samspel, kunskapen 

För tre år sedan kom 
gymnasieläraren Katja 
Hvenmark-Nilsson med 
en bok om svåra situa- 
tioner en lärare ställs 
inför. Nu har hon skrivit 
en uppföljare.

KATJA HVENMARK-NILSSON läste på 
LiU 2004-10. Har också bl a föreläst på 
lärarprogrammets arbetsmarknads-
dagar, skrivit för LiU:s alumniblogg 
och för nättidningen Venue (2013). 
Medverkade som gäst i talkshowen 
Career talks (2014) och i kampanjen 
Vem vill du bli (2015).  

Har en facebooksida som heter Katja 
Hvenmark Nilsson Lärarinspiratör och 
ett twitterkonto som heter  
@katjahvenmark

Har senast arbetat som gymnasie- 
lärare i Göteborg och bor nu i Stock-
holm där hon delar tiden mellan 
undervisning och skrivande.

Aktuell med boken »Välkommen in i 
mitt klassrum« som kommer ut i vinter.
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utvecklas i samtalet och reflektionen. En bra 
klassrumsdialog bygger på att man som lä-
rare är observant på vad eleverna säger, att 
man plockar upp »häret« och nuet. Lektio-
nerna kan man planera innan, men inte vad 
eleverna kommer att säga.
 Och det ställer stora krav på professionalitet?
 – Absolut! På lärarutbildningen lär man 
sig teorierna, man har dem i huvudet. Men 
att sedan göra det i praktiken är  svårare, 
läraryrket är ett hantverk. Och man ska inte 
glömma lekfullheten, få eleverna att tycka 
att lektionerna är roliga, om än med ett seri-
öst innehåll. Jag tror det är viktigt för deras 

motivation. Känslan när de sedan erövrat ny 
kunskap, den övertrumfar nästan allt hos 
dem.
 
UNDER ÅRET I NEW YORK växte också manuset 
fram till hennes första försök med en skön-

litterär bok. Det är en roman tänkt för vuxna 
som vill upptäcka New York genom huvud-
karaktären i boken. Manuset, snart klart, 
skrev hon disciplinerat, parallellt med lärar-
boken, på ett älsklingscafé i Harlem. Även 
om hon inte vet om något förlag kommer att 
nappa på manuset har hon redan en ny skriv- 
idé på gång, en sorts annorlunda guidebok 
om New York. Lärarjobb fortsätter hon gär-
na med, men kanske inte på heltid eftersom 
nya idéer och projekt tar allt större plats.
 – Jag tror att vi människor har många 
egenskaper och sidor och man behöver ald-
rig sluta växa. Man måste inte hamna i nå-

got hamsterhjul, utan kan erövra terräng 
och vara utvecklingsbenägen. Den tanken 
ger i alla fall mig en enorm kick. Framtiden 
är oviss, men på ett spännande sätt.

Dialogen i klassrummet 
är grunden för lärande-
processen, betonar Katja 
Hvenmark-Nilsson. Här 
undervisning i en skola i 
Norrköpings kommun.

»På lärarutbildningen 
lär man sig teorierna, 
man har dem i huvu-
det. Men att sedan 
göra det i praktiken 
är mycket svårare, 
läraryrket är ett 
hantverk.»

PORTRÄTT  •  GYMNASIELÄRARE
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GRAFISK DESIGN OCH KOMMUNIKATION  •  UTBILDNING

F
yrtio utmärkelser på ett halvt 
decennium. Det känns 
svårslaget. Och i våras blev 
Eva Wallmark och Michal Sit-
kiewicz först ut av GDK-are 
från LiU att ta hem reklam-
branschens Kycklingstipendium.

»Herregud. Här har vi idéer som varje 
kreatör hade sålt sin gamla mormor för« 
motiverade juryn förtjust.

– Det kändes ju bra, säger Eva Wallmark 

först lite blygsamt men ångrar sig genast:
– Nej, det var otroligt, häftigt, super! Att få 

gå upp på scenen under Guldäggsgalan med 
allt branschfolk i salongen – det kändes stort. 

Kycklingstipendiet har instiftats av Sveri-
ges Kommunikationsbyråer som en upp-
muntran till nya begåvade kreatörer som 
varit i yrket max tre år.

– Så det var i sista ögonblicket vi knep 
hem det, fortsätter Eva Wallmark och skrat-
tar, i augusti passerade vi den tidsgränsen.

»Vi« är i sammanhanget trion Eva, Rick-
ard & Michal, bestående av två art directors, 
Eva Wallmark och Michal Sitkiewicz, båda 
från den första studentkullen i Grafisk de-
sign och kommunikation vid Campus Norr-
köping samt kurskompisen Rickard Beskow, 
copywriter, från deras vidareutbildning på 
Berghs School of Communication.
 På deras hemsida ligger listan av utmärkel-
ser de tagit hem, 42 stycken för att vara exakt. 
Många nordiska och en del internationella. 

Eva Wallmark tillhörde den 
första kullen på utbildningen 
Grafisk design och kommu-
nikation. Efter examen 2009 
har karriären gått nästan 
som på räls. Hon har massor 
av kända uppdragsgivare 
och fullt med priser och 
utmärkelser på sitt cv.

MED GULDÄGG  
I SIKTE

TEXT GUNILLA PRAVITZ

LiU-alumnen Eva Wallmark vet redan hur det känns att kliva upp på scenen 
vid reklambranschens Guldäggsgala. I våras var hon med och tog hem ett 

pris för unga kreatörer. Men siktet är högre ställt.
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Det är många GDK-are som gör sig hörda i 
tävlingssammanhang – inte minst du, då. 
Vad beror det på?

– Det är nog vanligare med tävlingar 
inom reklambranschen än inom andra 
branscher. Man blir uppmärksammad för 
jobb man gjort, det blir ett sätt att synas, få 
nya uppdrag och helt enkelt överleva.

– Att börja tävla redan under studietiden 
är också ett sätt att ta sig in i branschen och 
yrkeslivet sömlöst. Dessutom triggas man av 
andra som börjat tävla. Det blir en domino- 
effekt, tillfogar hon.

Någon tävlingshets vill hon inte upp-
muntra till.

– Det viktigaste är inte att vinna utan att 

ha kul och försöka få till en så bra portfolio 
som möjligt.

INFÖR LÄSÅRET 2006 upptäckte Eva Wallmark 
en helt färsk LiU-utbildning i grafisk design 
och kommunikation som skulle passa henne 
precis.

– Jag ville jobba med form på något sätt, 
men visste inte riktigt hur. Jag gillade bred-
den på den här utbildningen, sökte direkt 
och det var mitt enda alternativ.

Som tur var kom hon in, packade väskan 
och åkte från Skellefteå till Norrköping.

– Det är klart att det märktes att vi var lite 
av försökskaniner, men det visste vi ju om. 
Allt kan inte vara så bra från start att det 

inte kan bli bättre. Det var roligt att ha käns-
lan av att få vara med och utforma en utbild-
ning, säger hon.

– Utbildningen gav kunskaper jag har 
med mig varje dag. Den gav verkligen en 
bred grund, det fanns hela tiden ett strate-
giskt tänk som jag idag inser har varit väl-
digt värdefullt. Till exempel kring långsiktig 
utveckling av varumärken - även om den teo-
rin kanske inte var så superrolig att tenta på.

Desto roligare var det med de konkreta 
uppdragen för företag i branschen och exa-
mensarbetet på Acne, viktiga tillfällen att få 
testa yrkesdugligheten och sätta självförtro-
endet. Eva Wallmark tog också chansen att 
läsa en utbytestermin och for en termin till 

UTBILDNING  •  GRAFISK DESIGN OCH KOMMUNIKATION

Digitalt visningsrum för Ikea – ett av de 
första uppdragen. Internationellt uppmärk-
sammat och mångfaldigt prisat.
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Internationellt meriterade: 2012 tog trion 
Rickard, Michal och Eva guld vid One Show, 
New York.

Hösten 2006 satsade Linköpings universitet på 
en för Sverige ny sorts utbildning i grafisk de-
sign och kommunikation om 180 hp, förlagd till 
Campus Norrköping. Den fick omgående 572 
sökande till de 60 studieplatserna.

Alltsedan dess har GDK-studenterna låtit 
höra talas om sig. Inte minst för att så många 
av dem så ofta tar hem branschknutna ut-
märkelser av olika slag.

– På årets Guldäggsgala stod inte mindre 
än sju LiU-alumner från GDK på scen för att 
ta emot både guld- och silverägg samt dip-
lom. Det är klart vi blir stolta, säger Tommie 
Nyström, ordförande för programplanegrup-
pen i Grafisk design och kommunikation.

Han har varit med sedan de första planer-
na på utbildningen tog form. Den skulle, till 
skillnad från landets övriga grafiska utbild-
ningar då, ge studenterna en riktigt bred 
grund att stå på.

Teknisk kunskap parad med praktiskt de-
signarbete för medieproduktion och visuell 
kommunikation. Den skulle ge förståelse för 
ett snabbt växande medielandskap och stu-
denterna skulle känna sig lika hemma i fler-
kanalspublicering som i projektledning för 

strategiskt varumärkesarbete eller kommuni-
kationsprocesser. 

– Vi räknade med att GDK-arna skulle 
kunna få jobb inom minst ett 30-tal olika yr-
ken i branschen. Och när vi kollat upp vad 
våra alumner gör efter examen, ser vi också 
en otrolig bredd. De är art directors, copy 
writers, strateger, illustratörer, affärsutveck-
lare med mera. Reklam, prepress, mjukvaru- 
utvecklare, spelutvecklare – här finns det 
mesta, berättar Tommie Nyström.

NU PÅGÅR ARBETET med GDK 2.0. Vad inne-
bär det?
 - Mer programmering, mer studiotid, mer 
genomtänkt genusperspektiv i kandidat- 
utbildningen. Vi siktar också på att få en in-
ternationell master i Cross Media Design & 
Production, med större projektkurser i till 
exempel informationsdesign och fler inslag 
av visualisering.
 – Jag hoppas också att vi ska kunna vidga 
den internationella utblicken, säger Tommie 
Nyström. 
 GDK-arna har i några år kunnat delta i 
EU-projektet »Intercultural Designcamp« 
då 30 studenter från fyra länder i EU jobbat 

ihop under två veck-
or. 
 Idag är LiU är 
med som en av 
fem parter i nät-
verket CIGN, Cre-
ative Industrial 
Global Network 
med finansiering 
från EU via Eras-
mus plus. 
– Tanken är att bland annat skapa gemen-
samma kurser i cross-media design on-line 
och via blended learning, en blandning av 
olika lärmiljöer. Nu jobbar vi med att identi-
fiera vilka nya kompetenser studenterna be-
höver för framtiden, utarbetar nya lärmeto-
der och pratar samarbete.
– Det är riktigt spännande och det kommer 
att bredda utbildningen i Grafisk design och 
kommunikation på ett närmast unikt sätt, 
säger Tommie Nyström.

TEXT GUNILLA PRAVITZ

Hårt tryck på prisad utbildning

Tommie Nyström

Glasgow för en djupdykning i friare konst-
former och tid till konstnärlig utveckling.

2009 VAR DET DAGS för examen. Sedan dess 
har karriären för Eva Wallmark i princip 
gått som på räls. I princip hela tiden ihop 
med kurskamraten från GDK, parhästen 
och sambon Michal Sitkiewicz och som trio 
ihop med Rickard Beskow. 

Första jobbet blev en global kommunika-
tionsplan för Ikea i Malmö och att ta fram 
idéer för den digitala delen av Ikeakatalo-
gen. Därefter kan till exempel Cocacola, 
SAS, Audi, 3 och Skellefteå Kraft fogas till 
raden av kända uppdragsgivare.

Anställningar på reklambyrån McCann i 
Köpenhamn och sedan i januari för Åkestam 
Holst finns också med bland meriterna.

Och vilka utmärkelser står nu på önskelistan?
– Guldägg, så klart! Eller varför inte ett 

Cannes Lions!

Se även hemsidan www.evarickardmichal.com/
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Noterat

I slutet av augusti invigdes ett nytt student- 
hus på Campus US. Det är ett efterlängtat 
tillskott – behoven av nya lokaler har växt i 
takt med att verksamheten expanderat.

I det nya Hus 511 (som det än så länge 
kallas) finns lärosalar, hörsal, casesal, grupp- 
rum, studentkök och samlad studentser-
vice. På de övre planen finns kontor och 
arbetsplatser merparten av de medarbetare 
som hittills huserat i Hälsans Hus. Allra 
överst finns en takterrass varifrån man har en 
fantastisk utsikt över delar av östgötaslätten.
 Med bryggor och glastak är det nya huset 
sammanlänkat med det hus som tidigare 
inrymde Öron-, näsa-, halskliniken – ett 
hus som samtidigt genomgått en ordentlig 
renovering.

En forskargrupp vid Linköpings universitet 
har tillsammans med kollegor i Europa och 
USA visat att vid extremt högt tryck börjar 
även de innersta elektronerna i atomkärnorna 
i metallen osmium att samverka med varan-
dra, ett fenomen man aldrig tidigare sett. 

Resultaten publiceras nu i Nature.
 – Ju bättre kunskaper vi får om hur 
materien fungerar desto större möjligheter 
får vi att utveckla material som klarar 
extrema förhållanden. Vi flyttar ju ständigt 
forskningsfronten steg för steg, men det här 
innebär att vi tagit ett jättekliv, säger Igor 
Abrikosov, professor i teoretisk fysik vid 
LiU, som också drivit projektet.
 – Detta är ett perfekt exempel på samar-
bete mellan experimentell och teoretisk 
materialforskning, säger LiU-forskaren 
Marcus Ekholm, medförfattare till artikeln.

Det finns ett samband mellan mjölkkors 
personlighet och hur mycket mjölk de 
producerar. Det visar forskare vid Linköpings 
universitet i en ny studie som publicerats i 
tidskriften Journal of Dairy Science.

Louise Hedlund och Hanne Løvlie konstat-
erar att beteenden som ofta beskrivs som 
uttryck för oro, stress eller nervositet har 
en negativ koppling till mjölkproduktion. 

Ju mer nervösa beteenden, desto mindre 
mängd mjölk produceras. 
 – Det finns en generell uppfattning hos 
många svenska mjölkproducenter att kor 
som är mindre nervösa producerar mer och 
bättre mjölk. Det är roligt att kunna visa på 
att det finns belägg för det påståendet, säger 
Louise Hedlund.

Nytt studenthus att växa i

Avslöjar  
materiens inre

Lugna kossor mjölkar mer

LiU-orienterare 
tog VM-brons
LiU-studenten Jerk-
er Lysell tog hem en 
bronsmedalj i sprint 
vid sommarens 
VM-tävlingar i orien-
tering i Skottland.
 Lysells medalj 
var oväntad efter en 
säsong med stora 
skadeproblem.
 Jerker Lysell läser 
till högskoleingenjör i byggnadsteknik vid 
Campus Norrköping. Han är en flera duktiga 
orienterare inom LiU Elitidrott, som ger 
möjlighet för lovande orienterare och löpare 
att kombinera en idrottslig satsning med 
högskolestudier. 

Jerker Lysell
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Igor Abrikosov och Marcus Ekholm.
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Neurobiologen Mattias Alenius tilldelas 
Medicinska fakultetens Fernströmpris för sin 
forskning om genregleringsmekanismer.

– Det känns otroligt roligt att få detta 
erkännande av min forskning. Alla som sysslar 
med forskning vet att en mycket liten del 
av jobbet består av plötsliga, världsomväl-
vande upptäckter. Det har varit mycket slit 
men också glädje som jag har fått dela med 
min grupp här i Linköping, säger Mattias 
Alenius.
 Mattias Alenius är docent i neurobiologi 
och hans forskning har publicerats i flera 
högt rankade tidskrifter och har lett till nya 
insikter om hur celler behåller sin identitet 
efter utvecklingen. Genregleringsmekanis-
merna kan ligga bakom flera olika sjukdoms- 

Trots allt större kunskap om alkohol- och 
drogmissbruk som en beroendesjukdom så 
får de som drabbas nästan aldrig modern 
behandling av sjukvården.

– Människor dör, skadas svårt av sitt miss-
bruk och många i deras omgivning drabbas 
hårt. Att då inte behandla dem utifrån den 
medicinska kunskap vi har idag är oaccep- 
tabelt både ur ett mänskligt, ekonomiskt 
och medicinskt perspektiv, säger Markus 
Heilig, psykiater och världsledande beroen-
deforskare. 
 Han är chef för den nya enheten Centrum 
för social och affektiv neurovetenskap 
(CSAN) vid LiU  som inrättades 1 septem-
ber.   Det nya centret integrerar kunskap 
och metoder från olika områden av neuro- 
vetenskapen.
 Markus Heilig har skrivit en populär-
vetenskaplig bok om kopplingen mellan 
hjärnan, alkoholen och drogerna. Den heter 
»Alkohol, droger och hjärnan – Tro och 
vetande utifrån modern neurovetenskap« 
och kommer ut på Natur & Kultur i oktober. 

Den klibbiga kådan från barrträd innehåller 
ämnen som kan lindra eller bota epilepsi. 
Forskare vid Linköpings universitet har 
syntetiserat och testat 71 så kallade resin-
syror varav tolv är heta kandidater för nya 
läkemedel.
 – Vår målsättning är att försöka utveckla 
några av de mest potenta substanserna till 
läkemedel, säger Fredrik Elinder, professor 
i molekylär neurobiologi och ledare för studi-
en som nyligen publicerats i Natures open 
access-tidskrift Scientific Reports.

Nervcellsforskare prisas

Ny bok om  
drogmissbruk

Kåda kan ge läkemedel mot epilepsi Mässvimmel  
och kalasyra

Till höstens traditioner hör ett rejält kalas- 
mottagande av nya studenter – så och i 
år. Den 2 september strömmade tusentals 
studenter till Saab Arena för att mingla, få 
tips och uppslag om allehanda saker som rör 
studentlivet och för att släppa loss tillsam-
mans med DJ-duon Galantis.
 I den ljumma sensommarkvällen kunde 
man på uteområdet även njuta av mat och 
prat och underhållning från olika student-
konstellationer.

NOTERAT  •  LINKKÖPINGS UNIVERSITET

tillstånd, exempelvis autism, schizofreni 
och bipolära syndrom.
 – Vi är intresserade av de mekanismer 
och processer som gör att en nervcell kan 
bli hundra år och fortfarande fungera. När 
dessa processer upphör eller brister åldras 
nervcellerna snabbare och vi får demens-
sjukdomar. Målet är därför att förstå den 
friska cellen för att ge inblick i hur det sjuka 
uppstår, säger Mattias Alenius.
 Eric K. Fernströms Pris delas ut till en 
yngre, särskilt lovande och framgångsrik 
forskare. Fernströms stiftelse delar årligen 
ut ett nordiskt pris och lokala priser till 
yngre forskare vid medicinska fakulteter i 
Sverige. Var och en av landets medicinska 
fakulteter utser sin egen pristagare.
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FORSKNING  •  AUTONOMA SYSTEM

S
trax före sommaren blev 
det klart med den sanno-
likt enskilt största svenska 
investeringen i teknik-
forskning någonsin, Wal-
lenberg Autonomous Sys-
tems Program (WASP). 

Satsningen på 1,8 miljarder svenska kronor 
är en investering i hjärnkraft – nya kunska-
per, nya insikter och nya system.

Resultat vi kan se fram emot är exempel-
vis digitala kognitiva kompanjoner som 
hjälper till med beslutsfattandet när våra 
människohjärnor kör fast i detaljer och sär-
intressen, autonoma flygande farkoster 
som gör aktiva räddningsinsatser i områ-
den dit människor har svårt att nå, system 
som hittar rätt bult till rätt pryl i industrins 

flexibla tillverkningssystem eller intelligen-
ta trafiksystem som leder till ett minimum 
av köer och trafikolyckor.  

Detta är några av de områden där fors-
kare vid Linköpings universitet också är 
framstående. Vid LiU finns kärnkompe-
tens inom visualisering, sensorfusion, reg-
lerteknik, datorseende, artificiell intelli-
gens, fordonssystem, flygande autonoma 
farkoster och inte minst inom mjukvaru- 
utveckling – alltsammans viktigt för att få 
programmet i hamn. 

– Den stora utmaningen är att nivån av 
automation måste vara flytande. Maskiner 
och människor ska fungera både oberoen-
de av varandra och i nära samspel, beroen-
de på vad situationen kräver, förklarar  
Jonas Unger, forskare inom vetenskaplig 

visualisering som tillsammans med profes-
sor Anders Ynnerman är ett par av nyckel-
personerna i programmet.

– Tekniken ska avlasta oss, idag har 
smart phones blivit stress phones. Det är 
inte vi som ska hjälpa prylarna utan tekni-
ken som ska hjälpa oss. Hos oss har vi kom-
petens såväl inom de djupa tekniska de-
larna som inom de mjuka beteende- 
vetenskapliga, båda är lika viktiga, säger 
Anders Ynnerman.

HÄR STÄLLS HÖGA KRAV på mjukvaran och på 
algoritmerna, som gör det möjligt att 
hitta och sortera ut den viktiga infor-
mationen i gigantiska mängder data.
 – Vi människor kan samla in den in-
formation vi behöver från olika källor, 

MILJARDSATSNING PÅ 
AUTONOMA SYSTEM

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS

En tio-årig miljardsatsning på forskning kring autonoma system ska 
lägga grunden för framtidens teknikutveckling. Programmet koordineras 

från Linköpings universitet, som har flera forskargrupper engagerade.

Drönare sveper över 
drabbade områden efter 
explosioner i Tianjin i 
Kina i augusti.
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AUTONOMA SYSTEM  •  FORSKNING

I WALLENBERG AUTONOMOUS SYSTEMS 
PROGRAM, WASP, satsar Knut och Alice Wal-
lenbergs stiftelse 1,3 miljarder kronor under 
drygt 10 år, medan de deltagande universite-
ten och industrin står för ytterligare 500 000 
kronor. 
 2015 ligger budgeten för start av program-
met på 10 miljoner kronor. I WASP ingår en 
stor forskarskola, ett antal forskningsprojekt 
samt även uppbyggnaden av demonstratorer 
i samarbete med industrin.
 I WASP deltar forskare vid KTH, Chalmers, 
Lunds och Linköpings universitet. Program-
met koordineras från LiU där professor Lars 
Nielsen är programdirektör och förre rektorn 
Mille Millnert ordförande. Vid LiU är forska-
re från minst sex olika avdelningar vid tre 
institutioner engagerade, såväl vid Campus 
Norrköping som Campus Valla.
 Internationellt satsas enorma summor i 
forskning kring autonoma system, inte minst i 
Tyskland och i USA.

det vill vi att robotar också ska kunna 
göra. De måste kunna integrera data 
från internet och från sina sensorer 
med instruktioner från människor. 
Människor måste kunna delegera upp-
gifter till maskiner, maskiner till ma-
skiner och maskiner tillbaka till oss 
människor. Vi är bara i början av den 
här forskningen där vi också måste 
hämta kompetens från samhällsveten-
skaperna, säger en annan av nyckelper-
sonerna, Patrick Doherty, professor i 
artificiell intelligens, AI.
 En annan viktig fråga är vem som 
fattar besluten och vem som har det yt-
tersta ansvaret i de autonoma syste-
men. Om det exempelvis händer en 
olycka med en självkörande bil, vem är 
det så som har ansvar – programmera-
ren, tillverkaren, ansvariga chefer eller 
personen i bilen? 
 Och ska ett autonomt system få fatta 
egna beslut som kan skada människor? 
 – Det är en aktuell fråga idag inom 
AI-forskningen. Målsökande drönare i 
krigshärdar styrs i dag av människor, 
men de skulle kunna utse sina mål själ-
va. Vi behöver ett etiskt regelverk för 
mjukvaruutveckling, säger Patrick 
Doherty.
 Ännu en kärnkompetens handlar om 
att kunna ta tillvara information från 
en mängd olika sensorer. Det kan 
handla om data om lufttryck, det vill 

säga höjd, från accelerometrar, gyron, 
kameror med flera.
 – Vi söker hela tiden efter fler infor-
mationskällor som kan precisera och 
utöka informationen. I USA finns lag-
krav på positionering: ringer man 
larmnumret 112 (911 i USA) ska mobi-
len kunna positionera dig på 50 meter 
när och även visa vilken våning i huset 
du befinner dig på. Det är möjligt redan 
i dag, men utmaningen är att göra sys-
temen skalbara, förklarar Fredrik Gus-
tafsson, professor i sensorfusion.

SKALBARHETEN ÄR också den utmaning 
WASP:s programdirektör Lars Nielsen 
direkt kommer att tänka på när han får 
frågan.
 – Idag kan vi optimera system med 
tusen eller många tusen ingående para-
metrar, men när vi kommer till utveck-
lingen av system av system måste 
tekniken vara både helt säker och stor-
skaligt skalbar. Där är vi inte ännu, 
konstaterar han.
 Det som lockar honom mest med 
WASP är annars den strategiska di-
mensionen i programmet, att det hand-
lar om att ta fram helt ny kunskap för 
framtiden.
 – Vi ska inte lösa dagens problem 
utan bygga en plattform för morgon- 
dagens forskning – tillsammans med 
företagen, säger han.

– Vi har en stark tradition av samarbete 
såväl med varandra över institutions- och 
avdelningsgränser som med industrin. 
Hittills har samarbetet även med de tre 
andra universiteten fungerat snabbt och 
bra, försäkrar Lars Nielsen, professor i 
fordonssystem och programdirektör för 
WASP.

Trafikstockning. Med intelligenta trafik- 
system ska detta kunna minimeras.
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FORSKNING  •  ARBETSTERAPI

ÖGONSTYRD DATORKOMMUNIKATION 
ÖPPNAR NYA VÄRLDAR

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO VIBEKE MATHIESEN

Det finns ett före och ett efter i 20-årige Hampus Björklunds liv. Med hjälp av en ögonstyrd dator kan han 
numera kommunicera med sin omgivning och uttrycka egna tankar och känslor. Forskare inom arbetsterapi 

leder ett projekt för att göra tekniken tillgänglig för fler.

 Helena Hemmingsson, 
professor i arbetsterapi
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ARBETSTERAPI  •  FORSKNING

E
n revolution. Så tänker 

Ingemar Björklund, Ham-

pus pappa, kring möjlighe-

terna som öppnat sig tack 

vare den nya ögonstyrda 

tekniken. 

 Hampus Björklund har 

en CP-skada sedan födseln. Han kan inte 

gå, tala, äta eller kontrollera sin kropp. 

Fram tills han var 15 år bestod den verbala 

kommunikationen med de närmaste av att 

de ställde ja- och nejfrågor till honom. »Är 

du hungrig?« »Vill du lyssna på musik?« 

Det gick hjälpligt att via hans ljud, eller 

med enkel teknik med ja- och nejsvar, för-

stå vad han svarade.

 För fem år sedan 

kom Hampus 

Björklund med i 

projektet »Ögon-

styrd dator i varda-

gen för barn med 

omfattande rörelse-

hinder« Det är ett 

projekt som initie-

rats av Helena Hemmingsson, professor i 

arbetsterapi, och som finansieras bland 

annat av Vetenskapsrådet. Tio barn och 

ungdomar i åldrarna 1 – 15 år med svåra 

medfödda funktionshinder i Mellansveri-

ge har deltagit.

 – Deras enda medfödda kommunika-

tionsmöjligheter är att blinka, titta uppåt, 

nedåt eller åt sidan, säger Helena Hem-

mingsson. 

 Kunskap om ögonstyrning har funnits 

sedan 90-talet och används i forskning 

inom olika områden. Däremot har det inte 

funnits någon utbredd forskning kring 

möjligheterna för den här gruppen barn 

och unga.

 – Eftersom ingen vetenskaplig kunskap 

funnits inom området så har landstingen 

varit försiktiga med att köpa in dyr teknik 

till dessa barn. Just det triggade igång oss. 

Vi ville systematiskt ta reda på om de här 

barnen kan använda ögonstyrning som ett 

effektivt hjälpmedel i vardagen, något som 

skulle kunna hjälpa dem till bättre kom-

munikation och ett rikare liv, säger Helena 

Hemmingsson.

TEKNIKEN INNEBÄR ATT en kamera i datorn lä-

ser av barnets ögonrörelser. Barnet lär sig 

stanna blicken och hålla kvar den – precis 

som ett musklick – för att styra det som 

finns på skärmen. Genom ögonstyrningen 

kan barnet till exempel välja att uttrycka 

en känsla, tala om att något gör ont, välja 

att se på film eller lyssna på musik helt 

fritt på eget initiativ. 

 Föräldrar, lärare och annan personal 

kring barnen har via regionhabiliteringen 

i Uppsala fått utbildning i att lära sig tek-

niken och vad just deras barn kan behöva 

få inprogrammerat. Barnen själva har lärt 

sig tekniken genom daglig användning i 

vardagen – och även intuitivt – precis som 

mycket små barn lär sig att använda surf-

plattor.

 Hemma i köket hos Hampus och hans 

familj i Bålsta ger mamma Gisele Björk-

lund flera exempel på teknikens möjlighe-

ter i kontakten med sonen. Men också hur 

stort ansvar de som föräldrar har för att 

vara lyhörda för hans behov, alltifrån att 

lägga in bilder på familj och vänner till vad 

han kan vilja berätta om, eller vad just han 

kan behöva uttrycka.

 – Vi insåg att det vi inte lägger in i da-

torn finns inte heller tillgängligt för ho-

nom. Han kanske aldrig har fått den frå-

gan han velat få eller kunnat uttrycka den 

känsla han vill.

 Hampus var 15 och i tonåren.

 – Så vi tänkte »han kanske vill svära« 

och la också in svordomar.

HAMPUS VERKAR HA uppskattat det.

 Från att tidigare inte verbalt kunnat ut-

trycka sig överhuvudtaget så kan han nu 

själv tala om ifall han har ont någonstans 

eller välja att säga det han känner. Mam-

ma Gisele berättar om när han bad sin 

moster Therese som var på besök att kom-

ma till honom och via datorn klickade på 

symbolen för »Jag ska säga dig en sak« 

Därefter styrde han blicken till »Jag älskar 

dig« och därefter till »Stäng av datorn« för 

då var han trött.

 Helena Hemmingsson sitter i sitt arbets- 

rum på Campus Norrköping och bekräftar 

det både Hampus och hans föräldrar upp-

lever med tekniken.

 – Ett fönster in till barnen har öppnats. 

Och framför allt – barnen kan själva ta ini-

tiativ till att kommunicera, de kan ut-

trycka en åsikt eller underhålla sig med 

något roligt.

 I forskningsprojektet har tio barn följts 

under 1,5 år. Dessutom har föräldrar och 

lärare intervjuats om hur barnen använder 

tekniken och vad den fått för konsekven-

ser. Resultaten visar att alla barn använder 

sig av den, framför allt för att kommunice-

ra med andra, till lek och spel samt till lä-

rande i skolan.

 – Lärarna berättar om aha-upplevelsen 

att få uppleva barnen som egna personer, 

kommunikationen påverkar hur omgiv-

ningen ser på dem.

 Hur mycket barnen använder sig av tek-

niken varierar dock beroende på deras 

kognitiva nedsättningar.

 På sikt hoppas Helena Hemmingsson att 

även barnen och ungdomarna i projektet 

ska kunna intervjuas om sina erfarenheter. 

FRAMSTEGEN MED TEKNIKEN väcker nya frågor 

hos forskarteamet. Det finns till exempel 

etiska frågeställningar att beakta.

 – Vad representerar framgångarna? Jo 

väldigt mycket hopp hos de närstående om 

att deras barn ska kunna utvecklas och få 

det bättre. Tekniken kräver också mycket 

av föräldrarna. Vi måste ge stöd till dem, 

förstå deras hopp men även stötta om alla 

förhoppningar inte infrias. Ögonstyrning-

en ger möjligheter, men kanske inte alla 

barn kan bli hjälpta av den, säger Helena 

Hemmingsson.

 För Hampus Björklunds del används 

tekniken mest i skolan, han går sista året 

på särskolegymnasium. Stunderna med 

datorn hemma är kortare. Han är helt en-

kelt trött efter skolan.

 – Samtidigt har vi sett hur intresset växt 

fram mer och mer för att fortsätta. I 15 år 

levde han så mycket mer inneslutet, säger 

pappa Ingemar.

 Han vänder sig till Hampus och ställer 

frågan om han tycker datorn är bra. Det 

dröjer en stund, Hampus är trött, men se-

dan riktas blicken mot ett »Ja«

FOTNOT: I projektet medverkar forskarna 
Maria Borgestig och Patrik Rytterström.

Hampus Björklund
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S kolstarten innebär fjä-
rilar i magen för de 
flesta elever. Det är 
spännande och för-
väntansfullt att få 
återvända till skolan 
och träffa klasskamra-

terna igen. 
Men så är det inte för alla elever. En-

ligt Robert Thornberg, forskare i peda-
gogik vid Linköpings universitet utsätts 
mellan 6-8 procent av landets elever för 
någon typ av mobbning under grund-
skolan.

– Det passiva deltagandet vid mobb-
ning är en viktig pusselbit i arbetet med 
att förstå hur mobbning fungerar, men-
ar Robert Thornberg.

Det finns ingen allmän definition av 
mobbning inom forskarvärlden. 

– Många forskare menar att mobb-
ning är beteenden som avser att göra 
någon illa exempelvis genom fysiskt 
våld, kränkningar eller utfrysning. 
Handlingarna ska också upprepa sig 
över tid och den utsatte befinna sig i ett 
maktunderläge. Det kan exempelvis 
handla om det är flera mobbare eller att 
den som mobbar är fysiskt starkare el-
ler har en högre status än den utsatte, 
förklarar Robert Thornberg.

NÄSTAN ALLA ELEVER fördömer mobbning 
helt när de blir tillfrågade. Men verklig-
heten ser annorlunda ut. Varje år ut-
sätts över 60 000 elever för mobbning i 
den svenska skolan. Mobbning är ofta 
förenat med de normer som finns i 
klassrummet och på skolgården. Ett 
sätt för gruppen att skydda de rådande 

DU PASSAR INTE IN HÄR
TEXT & FOTO ALEXANDER ÅKERBERG

Det är många som har erfarenhet av mobbning från skolgången. Inte nödvändigtvis som 
mobbare eller offer – utan som åskådare. Den inre moraliska kompassen bara snurrade och 

vi valde att blunda för det som pågick. Vi stoppade det inte. Vi sa aldrig ifrån.

normerna är att sålla ut personer som 
inte följer dem. 

– En elev som uppfattas avvika från 
för gruppen viktiga normer riskerar att 
bli utsatt. Att utse en elev till en norm- 
avvikare kan dessutom vara ett sätt att 
rättfärdiga mobbningen – man skyller 
då mobbningen på den utsatte och den-
nes annorlundaskap, säger Robert 
Thornberg.

Social status är nära sammankopplat 
till mobbning. Studier visar att de elev-
er som mobbar generellt sett anses ha 
en hög social status men samtidigt låg 
omtyckthet.

– Mobbaren uppfattas ofta av andra 
som en person som har mycket att säga 
till om, är ansedd och har en hög posi-
tion i klassrummet. Men samtidigt kan 
det ofta vara en person man inte tycker 

60 000
Varje år utsätts 

över 60 000 elever 
för mobbning i den 

svenska skolan.

68%
Den vanligaste typen av 

kränkningar är verbal 
68%, psykisk 52%  

eller fysisk 20%.

Åk 6-9
Den vanligaste typen av 
kränkningar handlar om 

kön, etnisk tillhörighet 
och sexuell läggning.
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speciellt mycket om eftersom han eller hon 
beter sig som översittare, berättar Robert 
Thornberg.

Forskare har kunnat koppla en samling 
övertygelser för att rättfärdiga beteendet 
att mobba, eller aktivt stödja mobbare. Fö-
reteelsen kallas för moraliskt disengage-
mang och är ett sätt att rentvå sitt samvete 
genom att rättfärdiga eller bortrationalise-
ra de hemska handlingarna. Att målet hel-
gar medlen är ett exempel på detta. Några 
andra exempel är förskönande omskriv-
ningar (t.ex. »Det var på skoj«), att man 
lägger över ansvaret på någon annan (»Jag 
lydde order«), att man förminskar hand-
lingens effekt (»Lite får man väl tåla«) och 
att man helt enkelt lägger hela skulden på 
offret (»Hen får skylla sig själv«).

– Om det är fler personer inblandade så 
finns det en risk att ansvaret späds ut i 
gruppen och att individens känsla för eget 
ansvar därmed minskar. Det kallas för an-
svarsdiffusion. Det är också något vi kan se 
när flera elever blir vittne till mobbning. 
Man tänker att någon annan borde ingripa, 
förklarar Robert Thornberg.

DET SOCIALA KLIMATET i skolan har betydelse för 
förekomsten av mobbning, visar studier. 
Ett positivt och varmt klimat i skolklassen 
innebär att relationerna mellan lärare och 
elever och mellan eleverna själva i högre 
grad uttrycker respekt, omsorg och värme. 
Detta vill Robert Thornberg titta närmare 
på och i höst startar ett forskningsprojekt 
som kommer att pågå i fyra år.

– Ju varmare och positivare klimatet är i 
en skolklass, desto mindre risk löper elever 
att bli mobbade. Nu vill vi titta närmare på 
hur moraliskt disengagemang förändras 
över tid och hur klimatet och andra fakto-
rer kan tänkas hänga samman med detta 
och med mobbning, avslutar Robert 
Thornberg.

LIU MAGASIN #3 2015 17
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Komplex politik bakom 
trögt klimatarbete

TEXT GUNILLA PRAVITZ FOTO GÖRAN BILLESON

Komplexiteten i de politiska klimatförhandlingarna utmanar forskarvärlden. Mathias Fridahl, klimatforskare 
inriktad på internationell miljöpolitik, bidrar med kunskap om orsakerna till att klimatarbetet sällan går som 

världen hoppas på – trots att de flesta sedan länge är eniga om slutmålet.

Mathias Fridahl följer på 
nära håll de internationella 
klimatförhandlingarna.



LIU MAGASIN #3 2015 19

KLIMATPOLITIK  •  FORSKNING

F
N:s klimatmöte i Paris 
2015: sådär 45 000 delega-
ter från världens alla hörn. 
Tusentals regeringsrepre-
sentanter från nästan 200 
stater, mediauppbåd, frus-
trerade miljöaktivister, 

sammanslutningar av företag och orga-
nisationer. Forskare och experter som i 
åratal skruvat på sina klimatmodeller 
och allt säkrare kan visa scenarier, kon-
sekvenser och vilka åtgärder som måste 
vidtas.
 Nu och genast.
 – Målet är i princip alla eniga om: 
temperaturhöjningen får inte överstiga 
2°C. Den stora knäckfrågan idag är vil-
ka vägar som ska leda till målet, alltså 
hur vi konkret ska få till en minskning 
av växthusgaserna, säger Mathias Fri-
dahl, klimatforskare inriktad på inter-
nationell miljöpolitik på Centrum för 
klimatpolitisk forskning vid Tema Miljö- 
förändring, och en av de LiU-forskare 
som fått tillträde till COP21 i Paris, de 
är totalt fyra per vecka under de två 
veckor konferensen pågår.
 De projekt Mathias Fridahl har på 
sitt arbetsbord i Tema-huset på Cam-
pus Valla handlar alla på olika sätt om 
att belysa den knäckfrågan. Vilka väg-
val förespråkar skilda länder och grup-
peringar? På vilka grunder? Vilka för-
halar vad och varför?
 Ja – varför går klimatförhandlingar-
na så trögt?
 – Hela processen är så oerhört myck-
et mer komplex än människor i allmän-
het föreställer sig, säger Mathias  
Fridahl.

HANS ERFARENHET FRÅN de internationella 
klimatförhandlingarna sträcker sig 
från ett möte i Bonn 2006, då han del-
tog som studentobservatör.
 – Det var helt förvirrande. Bara att 
förstå sig på alla dokumentkoder, få 
grepp om olika dagordningar, organi-
sationsstruktur och beslutsgångar var 
svårt. För att inte tala om diplomat 
lingot med alla akronymer! Å andra si-
dan är det viktigt att förstå att alla be-
slut är diplomatiskt framskrivna i kon-
sensus, in till minsta komma.
 Men då och där insåg Mathias Fri-

dahl också att klimatförhandlingarna 
drivs av alldeles vanliga människor, 
ofta i ganska slitna lokaler med teknik-
strul och med dåligt kaffe. Hans intres-
se för klimatpolitikens villkor växte.
 – Jag hade en idealbild av diploma-
terna som en slags supermänniskor. I 
verkligheten kan det röra sig om två slut-
körda tjänstemän från en liten önation 
någonstans som ska bevaka upp till 50 
parallella spår – och som vet att miljö-
förändringarna kommer att ställa till-
varon i deras hemland på ända. Koali-
tioner mellan olika länder som stöder 
varandras förslag blir då förstås oerhört 
betydelsefulla.
 Man skulle kunna beskriva Mathias 
Fridahl som en slags kaosforskare, med 
uppdraget att synliggöra motsättningar 
och upphak i floran av processer och 
åtgärdsprogram som vuxit fram med 
åren.
 – Jag vill belysa problemen, reda ut 
bakomliggande mekanismer och hitta 
lösningar. Det ger mig också ett mera 
hoppfullt förhållningssätt till klimat-
problematiken, säger han.

ALLTSEDAN DET FÖRSTA mötet under FN:s 
Ramkonvention om klimatförändring-
ar i Berlin 1995 – med Parismötet har 
det hållits ungefär 60 till sedan dess – 
har så mycket handlat om bud och mot-
bud, utgångspunkter som skär sig mot 
varandra och maktspel mellan länder, 
koalitioner och grupperingar. Under 
åren har dessutom kunskapsläget ut-
vecklats, forskningsfronter förflyttats 
och inte minst har det geopolitiska 
landskapet förändrats.
 Det går alltjämt en skarp skiljelinje 
mellan syd-nord, en konflikt som  
Mathias Fridahl ägnade sitt doktors- 
arbete åt och som fortfarande ingår i 
hans forskningsfält.
 – Skillnaden i synen på den grund-
läggande frågan om ansvarsfördelning 
är enorm. För nord är klimatfrågan 
framför allt ett miljötekniskt problem, 
med fokus på gemensamt ansvar för 
kostnadseffektiva framtida utsläpps-
minskningar. Syd ser hellre att ansvaret 
fördelas utifrån till exempel utsläpp per 
capita eller i proportion till ländernas 
historiska utsläppsnivåer.

UNDER EN LÅNG RAD av klimatmöten har 
LiU-forskarna fått deltagarna att svara 
på en enkät om förhandlingsarbetet. 
Bland annat har de fått frågan om vilka 
länder, grupper eller organisationer de 
anser tar en ledande roll i klimat- 
förhandlingarna.
 – Vilka som axlar ledarrollen har stor 
betydelse. Klimatarbetet stoppas upp 
när staterna inte känner tillit till varan-
dra. Förhandlingsresultaten landar sä-
kert även fortsättningsvis i avtal som 
får bred uppslutning men med låga 
ambitionsnivåer. Förutsättningarna ett 
globalt avtal med tydliga och ambitiösa 
gemensamma åtgärdspaket som kan 
begränsa den globala uppvärmningen 
till maximalt 2°C är nog lika med noll.
 Ändå tycks det inte finnas så många 
andra alternativ än fortsatt trögflytan-
de förhandlingar i FN:s regi, vilket 
forskare från Tema Miljöförändring 
och Centrum för klimatpolitisk forsk-
ning visade i en artikel i Nature Climate 
Change i juni 2015.
 – I realiteten får man anse klimat- 
förhandlingar som framgångsrika om 
staterna överhuvudtaget kan hitta en 
gemensam och stabil grund att stå på 
inför det framtida arbetet. Det måste 
hur som helst bedrivas både inom och 
utanför FN:s ramar, säger Mathias Fridahl.

Klimatmöte i Stockholm 2013 – ett av flera i 
raden. FN:s klimatpanel IPCC lägger fram sin 
femte rapport om vetenskapens senaste rön 
kring klimatet.
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E
n film rullar på datorskär-
men i Tünde Puskas tjänste-
rum på Campus Norrkö-
ping. Scenen är en förskola, 
med en grupp barn uppflug-
na i en soffa. Ett av barnen 
har nyligen kommit till Sve-

rige från Syrien, men är snabbt med på 
noterna och sätter ihop sina händer och 
sjunger med när man tränar sånger in-
för lucia.
 – Hon vet vad som gäller, säger Tün-
de Puskas och ler.
 Tünde Puskas är universitetslektor i 
pedagogiskt arbete och arbetar med en 
studie om »kulturarv, traditioner och 

religion i svensk förskolepraktik« Till-
sammans med tre kollegor ska hon 
bland annat följa två förskolor under 
ett år med videokamera. Den ena drivs 
i kommunal regi, den andra av Svenska 
kyrkan.
 – Vi kommer att filma två dagar i 
månaden, under tider när verksam-
heten är i full gång och efter överens-
kommelse med personalen. Vi vill se 
vilka traditioner som uppmärksammas 
och hur. Vi vill också se hur personalen 
förhåller sig till, och kanske använder, 
olika former av religion i sitt vardagliga 
arbete, berättar Tünde Puskas.

LUCIA ÄR EN VANLIG tradition på många för-
skolor. Många barn tycker om att klä ut 
sig, sjunga och röra sig tillsammans, 
oavsett var de har sina rötter.
 Få funderar över att traditionen fått 
namn efter ett kristet helgon. På sam-
ma sätt har många traditioner runt jul 
och påsk en kristen grund.
 Här står förskollärarna inför ett  
dilemma.
 Enligt läroplanen ska förskollärarna 
förmedla ett kulturarv som handlar om 
värden, traditioner, historia, språk och 
kunskap, för att fostra dem till demokra-
tiska medborgare. Samtidigt ska under-
visningen hållas fri från religiösa inslag.

Hon studerar  
traditioner  
i förskolan

TEXT LENNART FALKLÖF FOTO PETER HOLGERSSON & LARS BRUNDIN

Hur tas kulturarv, traditioner och religion upp i förskolans värld? Hur färgar det barnens 
vardag? En grupp LiU-forskare ger sig ut på fältet och undersöker.
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 Var går då gränserna mellan tradi-
tion, kulturarv och religion? 
 – Gränserna är inte för alltid givna. 
Kulturarv, traditioner och religion är 
något föränderligt, något som hela ti-
den görs på nytt. Vi vill se hur förskollärar-
na hanterar detta, säger Tünde Puskas. 
 – Tidigare forskning visar att majori-
tetsbefolkningens religion ofta beskrivs 
som del i kulturarvet, medan minorite-
ternas kulturyttringar betraktas som 
religiösa.
 Många förskolor använder sig av års-
hjul med olika traditioner inprickade. 
Här finns höstfester, julgransplund- 
ringar och idrottstävlingar sida vid sida 
med traditioner med mer religiös an-
knytning. En del förskolor tar fasta på 
den mångkulturella almanackan.
 Religionen kommer ofta in vid  
måltiderna.
 – En del barn avstår från viss mat av 
religiösa skäl. Hur förhåller sig förskol-
lärarna till detta och hur pratar de med 
de andra barnen om detta?

UTIFRÅN VIDEOINSPELNINGARNA ska man pro-
ducera en kort film som exemplifierar 
hur religion »görs« i de två förskolorna. 
Det blir utgångspunkt för fokusgrupps- 
intervjuer med tjugo personallag i olika 
förskolor.  Forskarna kommer även 
göra en större enkätstudie för att belysa 
i vilken utsträckning man firar olika ty-
per av traditioner.
 – En del förskolor väljer konsekvent 
bort traditioner med religiös koppling. 
Man firar till exempel ljusfest i stället 
för lucia. Andra går till kyrkan och pra-
tar om hur olika traditioner uppmärk-
sammas där. 
 – Vi vet att spännvidden är stor. Det 
vi är mest intresserade av är att studera 
det vanliga, inte det extrema eller avvi-
kande, säger Tünde Puskas.
 Materialinsamlingen pågår till slutet 
av 2016. Därefter är det dags att se vil-
ka mönster som går att hitta.
 – Vi hoppas att på sikt kunna ge för-
skollärare bättre redskap för att arbeta 
med dessa frågor, säger Tünde Puskas. Pojke utklädd till stjärngosse.
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LiU allt större  
på Bokmässan

TEXT LENNART FALKLÖF FOTO ANNA NILSEN & CHARLOTTE PERHAMMAR

Fler LiU-forskare än någonsin är i farten vid årets bokmässa i Göteborg – på flera olika scener. 
Vi har träffat två av de mest aktiva – etikprofessorn Göran Collste och psykologiprofessorn 
Daniel Västfjäll. För första gången har Linköpings universitet även ett eget monterprogram 

och ett mingel för alumner.

Hallå där Daniel Västfjäll, professor i psykologi, 
du är en av universitetets forskare som fram-
träder på Bokmässan. 

Vad ska du prata om?
– I ett seminarium kommer jag att ta upp 

hur vi egentligen fattar beslut. Många tror att 
bra beslut är resultat av en rationell process, 
där man tar in all tänkbar information för att 
sedan väga olika alternativ mot varandra. Så 
där går det dock sällan till. Tänk när du köper 
bröd i affären, då är det snarare baserat på 
känslor och tidigare erfarenheter.

– Och aktuell forskning visar att man fak-
tiskt kan lita på magkänslan i de allra flesta 
situationer.

Gäller det även vid större ekonomiska be-
slut, som att köpa ett hus?

– I princip, ja. Magkänslan spelar ofta en 
avgörande roll, även om vi i efterhand gärna 
letar fram rationella skäl som talar för våra 
beslut. I själva verket blir det ofta bättre be-
slut när vi inte tänker så mycket. Vi har inte 
helt enkelt inte kapacitet att hålla koll på alla 
parametrar och väga dem mot varandra på 
ett objektivt sätt. Vi lurar bara oss själva.

Men finns det inga undantag, när man ska 
vara mer på sin vakt mot magkänslan?

– Jo, när vi ska ta itu med skadliga saker 
som triggar hjärnans belöningssystem. Om vi 

till exempel vill sluta röka eller dricker för 
mycket alkohol, så behöver vi ta hjälp av mer 
rationella strategier för att kunna stå emot 
kroppens signaler.

Spännande! Vad mer ska du prata om på 
Bokmässan?

– Jag kommer även ha ett föredrag på fors-
kartorgets scen där jag berättar om hur vi i 
Linköping med hjälp av ny teknik i realtid 
kan studera vad som händer i hjärnan när vi 
fattar beslut. Vi kan se att det i princip hand-
lar om två olika system som triggas – dels 
nätverk som vi använder för att värdera saker, 
dels individuella konceptuella nätverk som 
byggs upp av våra erfarenheter.

– För vissa snabba beslut använder vi det 
som brukar kallas reptilhjärnan – hjärnstam-
men och lillhjärnan – medan pannloben är cen-
trum för processer som kräver mer eftertanke.

– Jag kommer att ge exempel från vår 
forskning kring beslutsfattande i ekonomiska 
frågor. Vi är ju ensamma i landet om att ha en 
särskild inriktning mot neuroekonomi.

Nu ska du ju göra detta på Bokmässan. 
Har du någon egen ny bok att hänvisa till för 
den som vill veta mer?

– Nej, det har jag tyvärr inte. För närvaran-
de skriver jag mest en massa vetenskapliga 
artiklar. Var sak har sin tid.

»Våga lita på  
magkänslan«
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Vilket ansvar har forna kolonialmakter för att 
gottgöra tidigare övergrepp? Den frågan disku-
terar etikprofessorn Göran Collste i en ny bok. 
Under Bokmässan gör han inte mindre än fem 
framträdanden.

– Det är kul att det finns ett intresse för dessa 
frågor, säger Göran Collste.

Han understryker att kolonialismens spår 
lever kvar i form av orättvisa maktrelationer 
och stora skillnader i välfärd. Forna oförrät-
ter behöver gottgöras för att lägga grund för 
mer rättvisa relationer länder emellan.

I boken lyfter han fram tre exempel på tidi-
gare övergrepp och hur de hanterats.

– Mitt första exempel är Tysklands folk-
mord på herero- och namafolken i Namibia i 
början av 1900-talet. På två år utplånades 80 
procent av hererobefolkningen, bara en spill-
ra på 15.000 personer återstod. Skallar togs 
till Tyskland för att användas för rasbiologisk 
forskning, berättar Göran Collste.

Hererofolket har under lång tid försökt att 
få upprättelse. Det dröjde dock hundra år 
innan Tyskland erkände folkmordet. Några 
år senare, 2011, besökte en delegation Berlin 
och hämtade hem kvarlevorna från anhöriga.

– Så sent som i somras såg jag i tidningen 

att en advokatbyrå tagit upp och drev deras 
krav på kompensation, berättar Göran Collste.

ETT ANDRA EXEMPEL är Storbritanniens kolo-
niala krig mot den kenyanska Mau Mau-rö-
relsen på 1950-talet, då hundratusentals 
kenyaner sattes i koncentrationsläger under 
eländiga förhållanden.

– Mycket av det som hände då har länge 

hemlighållits av britterna. Men 2013 la man 
alla korten på bordet. Den brittiska utrikes-
ministern erkände övergreppen och bad om 
förlåtelse. 5000 överlevande från koncentra-
tionslägren kompenserades ekonomiskt.

Dit har man fortfarande en väg att vandra 
när det gäller det tredje exemplet: femton ka-
ribiska stater har gått samman för att få gott-
görelse för slavhandeln under kolonialtiden.

Men varför ska människor idag ta ansvar 
för tidigare generationers övergrepp?

– Det är en berättigad fråga som jag disku-
terar i boken; kan vi verkligen vara ansvariga 
för andras handlingar? Det svar jag kommer 
fram till är att senare generationer kan ha ett 
ansvar om de fortfarande gynnas av de tidiga-
re övergreppen och om offrens efterlevande 
fortfarande lider av dessa, säger Göran Collste. 

Han ser tre steg i en gottgörelseprocess: att 

man erkänner offrens lidande, ber om ursäkt 
och visar ånger samt – om det är möjligt – ger 
någon form av kompensation (ekonomisk 
och/eller genom att etablera mer jämlika re-
lationer mellan forna kolonialstater och deras 
tidigare kolonier).

I ÅTTA ÅR HAR Göran Collste brottats med 
dessa frågor: läst, skrivit, föreläst, rest runt i 

världen och testat sina tankar i seminarier 
och samtal.

– Det känns skönt att vara i mål, men ock-
så att intresset är så stort. Boken har redan 
uppmärksammats i understreckare i Svenska 
Dagbladet och recenserats i en ledande ve-
tenskaplig tidskrift.

 Nu väntar bråda dagar på Bokmässan. 
Han ska medverka på Forskartorget, Interna-
tionella torget, med ett fristående seminari-
um och i Linköpings universitets eget mon-
terprogram. Dessutom är han en av forskarna 
som deltar i ett kvällsmingel för LiU-alumner 
i montern.

Han blickar även framåt.
– Jag är redan igång med att arbeta med 

nästa bok, som kommer att diskutera, hur 
etik kommuniceras i en globaliserad värld, 
berättar Göran Collste.

Historiska övergrepp behöver gottgöras

Göran Collstes gör sig redo 
för att möta sina läsare.

BOKMÄSSAN  •  EVENEMANG
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Malin Gren Landell, 
forskare vid Insti-
tutionen för klinisk 
och experimentell 
medicin, har fått 
regeringens uppdrag 
att utreda skolelevers 
ökande långtidsfrån-
varo. Hon dispute- 
rade 2010 med en 
avhandling om social 
fobi hos ungdomar.

20 lag med lika många smarta idéer tävlade 
i East Sweden Hack första helgen i septem-
ber.  Till bästa projekt utsågs Trygga, ett 
trygghetslarm som kombinerar teknik med 
människors välvilja. 

– Sjukt oväntat, men jättekul, tack för ett 
fantastiskt hack, sa Anton Österblad, blivande 
civilingenjör i medieteknik, som ingick i det 
vinnande laget tillsammans med Benjamin 
Wiberg, Sara Björkqvist och Adam Alsegård.
 De hade kopplat samman ett traditionellt 
överfallslarm med sensorer och internet. 
Larmet utlöses när en del av en liten bricka 
dras loss och slängs eller tappas på golvet. En 
signal går då till alla i närområdet som finns 
med i nätverket om exakt var personen befin-
ner sig, även andra viktiga data om personen, 
omgivningen och situationen dyker upp på 
skärmen.
 För detta prisades de med en startup-resa 
till Berlin. Ytterligare tolv priser delades ut till 
olika idéer.

Fotbollsspelare på konstgräs har fler över-
belastningsskador än spelare på naturgräs. 
Det visar en doktorsavhandling av Karolina 
Kristensson på Linköpings universitet.

Hon har studerat skadorna bland manliga 
fotbollsspelare som spelar i lag i allsvenskan, 
den norska motsvarigheten, tippeligan, samt 
i Europeiska fotbollsförbundets turnering 
Champions League. Hon jämför bland annat 
hur tid som professionell fotbollsspelare, 
spelunderlag och byte mellan underlag 
bidrar till olika typer av skador. 
 Bland annat konstaterar hon i avhandlingen 
att lag som spelar på konstgräs har en 
ökad generell skaderisk. De skador som är 
överrepresenterade bland lag som spelar på 
konstgräs är främst överbelastningsskador, 
speciellt i underben samt ljumsk- och höft- 
regionen.
 – Om man bara tittar på de akuta 

skadorna med plötslig debut, som man med 
säkerhet kan säga att inträffade på ett visst 
underlag, ser man ingen skillnad i skad-
enivåer. Men utfallet blir annorlunda på lång 
sikt och om man räknar in överbelastnings- 
skadorna, säger Karolina Kristenson, dokto-
rand i idrottsmedicin.
 Genom sin avhandling passar den tidigare 
fotbollsspelaren också på att avliva några 
myter inom fotbollsvärlden.
 – Det är en »sanning« i fotbollsvärlden att 
när man byter mellan underlag blir man mer 
skadad. Men, jag ser inget samband i min 
forskning mellan skaderisk och hur ofta man 
byter underlag, säger Karolina Kristenson.
 Man brukar också säga att spelare som 
har naturgräs på sin hemmaplan blir mer 
skadade när de spelar match på konstgräs. 
Även denna myt avlivar Karolina Kristenson. 
Hennes studie visar att det är precis tvärtom, 
dessa spelare är mindre skadade.

Trygghetslarm 
bästa idén

Fler skador på konstgräs

Malin Gren Landell

Noterat
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Ger råd till  
regeringen

Utreder  
skolfrånvaro

Pia Sandvik, som läst till civilingenjör i 
maskinteknik vid LiU, blir en av regeringens 
fyra nya industrikanslar som ska arbeta för 
att främja svensk industri.
 Pia Sandvik är idag vd för Länsförsäkring-
ar Jämtland och har tidigare varit rektor vid 
Luleå tekniska universitet. 
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Anette Philipsson, kanslichef på Medicinska 
fakulteten, tog hem inte mindre än fem guld 
vid Master-VM i simning i Kazan i Ryssland i 
somras.

Dessutom slog hon till med ett världsrekord 
på 50 meter frisim för 50-54-åringar på 
tiden 27,79.
 – Jag är lika snabb, eller till och med 
lite snabbare, än när jag var på topp i min 
karriär, säger Anette Philipsson, som under 
1980-talet tävlade vid två OS.
 Hon har inte bara haft en lång och 
framgångsrik simkarriär, utan har även 
arbetat många år på Linköpings universitet i 
olika uppdrag. Hon är dessutom LiU-alumn: 
läste på personal- och arbetsvetenskapliga 
programmet, med examen 1991.

Fem VM-guld 
till LiU-simmare

Det spökar i 
studentområdet 
Ryd, strax intill 
Linköpings uni-
versitet. 
 I alla fall i 
skräckhistorien 
Yuko, författaren 
och LiU-alumnen 
Jenny Milewskis 
andra roman. Den 
utspelar sig i en studentkorridor på Ryds 
Allé som hemsöks av spöket efter en japansk 
utbytesstudent.
 Romanen utspelar sig 1992, under den pe-

riod då Jenny själv pluggade på Linköpings 
universitet.
 – Jag tänkte egentligen inte alls gå i 
Linköping, men så kom jag in vid LiU och 
det kändes jättebra från början.
 Det blev fyra år på ekonomlinjen och se-
dan två år som doktorand. Hon trivdes med 
undervisningen och studentkontakterna 
men inte lika bra med avhandlingsarbetet. 
Så hon sadlade om till copywriter och har 
varit i reklambranschen sedan dess.
 Vid sidan om har hon nu skrivit två 
romaner. 2012 kom Skalpelldansen och 
nyligen släpptes den nya romanen. 

Det spökar i Ryd

Gissur Ó. Erlingsson och Johan Wänström 
vid Centrum för kommunstrategiska studier, 
Linköpings universitet, har fått Kurslitteratur-
prisets hederspris för läroboken »Politik och 
förvaltning i svenska kommuner«.

Boken kom ut i våras. Den vänder sig i första 
hand till studenter som läser statsvetenskap. 
Författarna har mycket medvetet valt att ta 
ett lite annorlunda grepp i sättet att skriva.
 – Vi har utgått från studentens perspektiv 

och referensramar. Vi utgår inte från att man 
har en massa kunskaper med sig. Vi vill ta 
studenten i handen och på det sättet berätta 
om hur viktiga kommunerna är och hur de 
är uppbyggda. Och att det kanske är där de 
får sitt första jobb när de är klara med stud-
ierna, säger Gissur Ó. Erlingsson.
 Priset delas ut årligen av förlaget Student- 
litteratur och är på 50 000 kronor. 

Prisas för lärobok

Jenny Milewski

Miljontals människor är blinda eller synska-
dade på grund av sjukdomar i ögats vindruta, 
hornhinnan.

»Arrest blindness – stoppa blindheten!« 
är titeln på ett EU Horizon2020-projekt 
som startar på nyåret 2016 med en budget 
på 6 miljoner euro (omkring 57 miljoner 
kronor). Under 
fyra år ska forskare 
och företag från 
åtta länder ta fram 
nya metoder och 
strategier för att 
reparera skadade 
hornhinnor.
 Koordinator 
för projektet, som 
med 14 europeiska 
partner är Europas 
hittills största satsning på hornhinne-
forskning, är Neil Lagali, docent vid 
Institutionen för klinisk och experimentell 
medicin.
 Det unika med projektet är att forskare 
och hornhinnekirurger runtom i Europa 
kommer att samarbeta för att utveckla 
innovativa, riktade behandlingar för en 
bredare skala av hornhinnesjukdomar än 
någonsin tidigare. 
 – Vi har nya, innovativa tekniker inom 
regenerativ medicin som vi ser fram emot 
att utvärdera och utveckla för människor. 
Projektet blir ett viktigt och nödvändigt steg 
för att ge hornhinneblinda patienter nytt 
hopp, säger Neil Lagali.

EU-satsning  
mot blindhet

Neil Lagali

NOTERAT  •  LINKKÖPINGS UNIVERSITET
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Gissur Ó. Erlingsson och Johan Wänström.



LIU MAGASIN #3 201526

FORSKNING  •  HÖRSEL

D
örren står vidöppen till 
Håkan Huas rum, men 
Super Mario Bros-figu-
rerna sitter ensamma 
vid datorn. Håkan själv 
är med sin personal-
grupp i fikarummet.

– När jag är på jobbet vill jag ha dör-
ren öppen, det ska alltid vara okej att 
komma in till mig, säger den 28-åriga 
chefen på Avdelningen för handikapp-
vetenskap.

Håkan Hua har gjort karriär i rekord- 
fart. På fem år har han slutfört sin ut-
bildning, forskat och arbetat kliniskt. 
Han lade fram sin doktorsavhandling 
hösten 2014. Den visade att buller i  
arbetslivet påverkar hörselskadade per-
soner mer negativt än deras normal- 
hörande kollegor. Hörselskadade mår 

fysiskt och mentalt sämre och blir tröt-
tare under arbetstid, men även efter 
jobbet. 

Håkan brinner för ämnet, men det 
var inte självklart att det var arbetsliv 
och hörsel han skulle fördjupa sig i  
under sina forskarstudier. 

– Jag hade tidigare forskat på Sahl-
grenska om cochleaimplantat och  
hörapparater så när LiU erbjöd detta 
tänkte jag »wow, helt utanför mitt om-
råde« säger Håkan Hua. 

Det var heller inte självklart att Hå-
kan Hua skulle bli audionom. Han läste 
samhällsvetenskapliga programmet på 
gymnasiet, men valde till extra kurser i 
ekonomi och språk. Han var alltså ti-
digt tvärvetenskapligt intresserad, nå-
got som gjorde att han föll för audio-
nomutbildningen. 

– Jag satt med Göteborgs universitets 
katalog framför mig. Jag började kolla i 
den framifrån, på a. När jag kom till 
audionom, slutade jag bläddra, säger 
Håkan Hua. 

Man kan undra var Håkan Hua varit 
i dag om han börjat läsa katalogen bak-
ifrån? Framgångsrik översättare? Med 
hans kunskaper i kinesiska låter det 
möjligt. 

HÅKAN HUA SKREV sin avhandling på tre år, 
vilket är ett år kortare än de flesta tar 
på sig för forskarstudier. Men att gå in 
för saker och göra dem lite effektivare 
än alla andra, det verkar vara hans me-
lodi. Redan i grundskolan pluggade 
han mer än sina kamrater. När kompi-
sarna gick hem tragglade Håkan Hua 
kinesiska med en strikt hemspråkslärare. 

TV-spelande hörselforskare 
löser problem
TEXT THERESE EKSTRAND AMAYA FOTO GÖRAN BILLESON

Det går att jämföra forskning med tv-spelande. I alla fall om man får tro 
Håkan Hua, forskaren som gjort rekordsnabb karriär och drivs av att 

förbättra situationen för hörselskadade.
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HÖRSEL  •  FORSKNING

HÅKAN HUA
ÅLDER: 28 år
TITEL: post-dok
BOR: Linköping
FÖREBILD: Mina föräldrar
MOTTO: »Ibland blir det inte som man hoppats, 
men man lär av alla erfarenheter, både bra och 
dåliga.« Jag vet inte om det är ett motto i sig, 
men det är något en lärare sa en gång när jag 
stötte på en motgång. Orden har fastnat och 
varit något jag gått tillbaka till under åren.

På universitetet började han undervisa 
innan han själv hade avslutat sina stu-
dier och han blev erbjuden två dokto-
randplatser. 

Varifrån kommer effektiviteten?
– Jag är uppvuxen i Gnosjö och det 

har nog har präglat mig. Som jag ser 
det behöver en forskare lite entrepre-
nörsanda i sig för att kunna bemästra 
sina områden. Av Gnosjö har jag lärt 
mig att man ska jobba hårt.

Om dörren till arbetsrummet alltid 
står öppen är dock dörren till hemmet 
stängd. Håkan Hua har betydligt färre 
järn i elden privat och är mer tillbaka-
dragen, till och med reserverad, om 
man får tro honom själv. Den fritid han 
har ägnar han åt familjen och åt tv-spel. 
Kanske mest åt tv-spel. Håkan Hua har 
spelat sedan han var tre år och han 
tackar spelandet för sin goda engelska. 

– Forskning och spelande har en del 
gemensamt, snabbhet, problemlösande 
och viljan att bli bättre på det man gör, 
bland annat. Det är kanske lite överdri-
vet att säga att man vill rädda världen 
med sin forskning, men i både spelens 
värld och i forskningen försöker man ju 
i alla fall göra den lite bättre. 

I SVERIGE LEVER ungefär 1,4 miljoner 
människor med en hörselskada som 
påverkar deras vardag. Det som driver 
Håkan Hua är att hans forskning ska 
kunna omsättas till en klinisk miljö så 
att den kommer patienterna till gagn. 

Under sina forskarstudier framkom 
att kvinnor samt yngre med hörselned-
sättning rapporterade en högre grad av 
besvär i sitt yrkesliv. Att ta reda på var-
för är ett av de många projekt som  
Håkan Hua arbetar med nu. Ett annat 
är att för en av Sveriges största tillver-
kare av hörhjälpmedel utvärdera ett 
nytt mikrofonsystem. Det ska utöver 
hörapparaten hjälpa hörselskadade i 
konferensrummet. 

– Jag kommer att fortsätta forska 
inom området hörselskadade i arbetslivet 
ett tag. Men i framtiden är jag sugen på 
att gå tillbaka dit jag började och forska 
om cochleaimplantat och hörapparater 
igen. 

Alla dörrar verkar öppna för Håkan 
Hua i arbetslivet.
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LINKÖPINGS UNIVERSITET  •  40 ÅR

D
e riktiga festligheterna un-
der jubileumsåret drog 
igång i samband med Stu-

dentorkesterfestivalen SOF 
i maj. I den traditionella 
kårtegen kunde Linköpings- 
borna se ett jubileums- 

ekipage i form av en maffig födelsedagstårta 
och på eventområdet bjöd universitetet stu-
denterna på diverse aktiviteter.
 Efter det fanns det knappt tid att hämta 
andan. En ny grafisk profil och logotyp lan-
serades och dagen efter sprang många 
LiU-anställda Blodomloppet iförda nya 
LiU-tröjor. Sedan var det dags för årets dok-
torspromotion och professorsinstallation. 
Den fick en extra festlig inramning med spe-
cialskriven musik, bland annat en musika-
lisk hyllning till Tage Danielsson som ur-

uppfördes vid festkonserten dagen efter 
promotionen.
 På själva födelsedagen den 28 maj var alla 

anställda inbjudna att fira i Universitetspar-
ken på Campus Valla. Drygt 2 000 personer 
dök upp. De fick se ett specialskrivet fram-
trädande av Jonas Gardell, en fartfylld show 
signerad Peter Johansson och Matilda Grün 
och underhållning med några av LiU:s egna 
förmågor. Dagen därpå var det nytt kalas i 
parken, den här gången för universitetets 
samarbetspartner.

DET STÖRSTA ARRANGEMANGET under hösten 
blir en vetenskaplig jubileumskonferens i 
Norrköping i november med förnyelse som 
röd tråd. Gästerna är nationella och interna-
tionella samarbetspartner till universitetet, 
bland annat inom nätverket ECIU (Europe-

an Consortium of Innovative Universities) 
där LiU:s rektor Helen Dannetun är ordfö-
rande. 
 Programmet har rubriker som »Our 
changing environment« »Ethics for animals 
and humans« och »What is it with the brain 
nowadays?« där flera av LiU:s toppforskare 
diskuterar samhällsaktuella utmaningar. 
Som avslutning ska några av Årets alumner 
från LiU diskutera vad framtidens studenter 
behöver ha med sig efter sina universitets-
studier.
 Höstens aktiviteter inkluderar också öpp-
na jubileumsföreläsningar, lunchkonserter 
och guldkant på arrangemang som Kalas-
mottagningen för nya studenter och Fors-
karfredag där LiU och andra universitet 
över hela Europa visar upp sin forskning för 
allmänheten.

JUBILEUMSÅRET  
KRÖNS MED KONFERENS

TEXT MARIA KARLBERG  FOTO THOR BALKHED & HANNA SÖDERQUIST

Firandet av 40-årsjubileet för Linköpings universitet har varit intensivt, 
inte minst under födelsedagsmånaden maj. Och det är inte slut än.
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40 ÅR  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET
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Födelsedagstårta i SOF-kortegen. Drygt 2000 anställda på 40-årsfest.

Nyskriven musik på promotionen.

Sumobrottare på  
studentorkesterfestivalen.
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LiU-alumner
MIKAEL BRATE tillträder i början av okto-
ber som ekonomichef för Motala Verkstad 
Group. Han är civilingenjör i industriell 
ekonomi, med examen 1989.
CHRISTIAN BARTOLL är oljehandlare på Stena 
Oil. Han är civilingenjör i kommunikations- 
och transportsystem, med examen 2012.
EMMA ERIKSSON MAGGI är forskarstuderande 
på University of Trento i Italien. Hon har läst 
masterprogrammet »Gender studies – inter-
sectionality and change« med examen 2015.
CHRISTOFFER HÅKANSSON är underhållsin-
genjör på Saab Support & Service. Han är 
civilingenjör i kommunikations- och trans-
portsystem , med examen 2014.
MATTIAS JAGINDER är ny vd för Schneidler 
Grafiska. Han är civilingenjör i industriell 
ekonomi, med examen 1996.
MALIN JOHANSSON är föreläsare och utbildare 
i praktisk kommunikation på Agera Kom-
munikation AB. Hon har läst Internationella 
ekonomprogrammet, med examen 2013.
ELIN KREPPER är affärsjurist på advokatbyrån 
Werner Luger & Partner. Hon har läst Affärs-
juridiska programmet, med examen 2009.
BJÖRN LAGERSTRÖM är systemtestare på 
Skandia. Han är civilingenjör i teknisk fysik 
och elektroteknik, med examen 2014.
JOHANNA MALM är kommunikatör på Norr-
köping Vatten och Avfall AB. Hon har läst 
utbildningsprogrammet Kultur, samhälle, 
mediegestaltning (KSM), med examen 2015.
ANDREAS RINGEDAL är designer på Sigma 
Technology. Han är civilingenjör i design och 
produktutveckling, med examen 2014.
LINNEA SJÖLUND är onlineredaktör vid 
nyhetsdesken på Expressen. Hon har läst en 
master i kultur- och mediegestaltning, med 
examen 2009.
EMMA SNEJDER är lantbrukskonsulent på 
Länsstyrelsen Östergötland. Hon har en 
kandidatexamen på miljövetarprogrammet 
från 2012.
ANNA SÖDERGÅRD har illustrerat barnboken 
»Lillan och Loke – Fiskeoturen«. Hon har 
läst Personal- och arbetsvetenskapliga pro-
grammet (PA), med examen 2006.
EMELIE ÅKERBLOM är laboratorieingenjör på 
Studsvik Nuclear AB. Hon är högskoleingen-
jör i kemisk analysteknik, med examen 2013.

TIPSA OSS!
Vi vill gärna veta vad våra tidigare studenter  
har för sig idag. Kontakta redaktionen,  
lennart.falklof@liu.se

Alumni

LiU-alumnen Sofia Seifarth tillträder den 1 
oktober som ny vd för Visualiseringscenter 
C i Norrköping.  Hon kommer närmast från 
Tekniska museet i Stockholm.

Visualiseringscenter C är ett samarbete 
mellan Norrköpings kommun, Linköpings 
universitet, Norrköping Science Park och 
Interactive Institute. På centret finns både 
en publik del och en mötesplats för forskning 
om visualisering. 
 Den publika delen besöks av 150 000 
personer årligen och hade besöksrekord i 
somras. Det är det kommunägda bolaget 
Norrköpings Visualiserings AB (NVAB) som 
driver den publika verksamheten och som 
nu får en ny chef. 
 – Jag ser fram emot uppdraget att vidare- 
utveckla centrets unika miljö där närheten 
till världsledande forskning möjliggör 

Vid Career talks i maj fick studenter i slutet av 
sin utbildning lyssna till tre alumner som förde 
ett avslappnat soffsamtal om karriär  
och livsval.

Lina Broberg visste tidigt att det var barn-
morska som var hennes drömyrke. Mattias 
Bergbom jobbar med utveckling av stora 
livesändningar efter några år i Hollywood 
där han bland annat var med och vann en 
Oscar för Brad Pitts digitala hår. Carina 
Mårlind ser till att kassa- och betallösningar 
är på plats när H&M öppnar butiker i nya 
länder.

spännande publik 
verksamhet som 
kan inspirera, spri-
da kunskap och öka 
intresset för teknik 
och naturvetenskap 
– inte minst bland 
unga, säger Sofia 
Seifarth.
 Hon har en 
bakgrund som 
kulturvetare och historiker och dispute- 
rade 2007 på Tema kommunikation vid 
Linköpings universitet. Därefter arbetade 
hon under fem år som forskningschef och 
biträdande chef på Arbetets museum i Norr- 
köping. De senaste åren har hon varit chef 
för Teknisk museets avdelning för samling, 
dokumentation och forskning.

Alumnerna hade olika infallsvinklar men var 
överens om mycket. Våga ta de chanser som 
kommer och vårda vännerna från studie- 
tiden. Och ta det lugnt – det ordnar sig även 
om det inte blir som du trodde.
 Det var andra året Career talks arrang-
erades och studenterna i publiken gav bra 
betyg. 
 »Formatet och den avslappnade in-
ställningen till övergången till arbetslivet är 
otroligt bra för stressade studenter att ta del 
av«, skriver en deltagare i utvärderingen.

TEXT MARIA KARLBERG

Ny vd för Visualiseringscentret

Alumner inspirerade studenter
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Sofia Seifarth

Inför Career talks hade sal C2 på Campus Valla förvandlats till ett vardagsrum där alumnerna 
Lina Broberg, Mattias Bergbom och Carina Mårlind gästade moderatorn Marcus Höök.
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Vill du  
veta mer?

CAMILLA SMEDBERG
013-28 24 20, 
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet,  
581 83 Linköping

ALUMNI  •  LINKKÖPINGS UNIVERSITET

Vid Kalasmottagningen för nya studenter i 
början av september välkomnar LiU även nya 
alumner, det vill säga de som har tagit examen 
under det senaste året.

Alumner från många olika utbildningar 
samlades i baren på tredje våningen i Saab 
Arena. De fick varsitt glas bubbel och det 
blev snabbt mycket prat och skratt kring 
ståborden.

De nyutexaminerade studenterna från LiU:s 
internationella masterprogram firades tradi-
tionsenligt vid Farewell Ceremony i juni.

Ceremonin ägde rum i Nationernas hus i 
Linköping. Studenter, familjer och univer-
sitetsanställda kom dit i sina finaste kläder, 
många i nationaldräkt.
 Studenternas »roll call« där alla fick 
varsitt gratulationsbrev, varvades med flera 
tal. Karin Fälth-Magnusson, prorektor vid 
LiU, var en av dem som ville gratulera. Bland 

Prorektor Karin Fälth-Magnusson önskade 
alla välkomna – eller välkomna åter, 
eftersom de flesta hade varit på Kalas 
tidigare som studenter. Hon betonade att 
alumnernas synpunkter är jätteviktiga för 
att universitetets utbildningar hela tiden ska 
kunna bli bättre.
 Camilla Smedberg, som är alumniansvarig 
vid Linköpings universitet, tipsade gäster-
na om att blanda sig över utbildnings- och 

talarna fanns också universitetslektor Peter 
Cronemyr, mastersalumnerna Sandhya 
Mudduluru och Sandeep Jakkampudi och 
studenternas representant Anna Asratian. 
Hon uppmanade de andra att gå ut och 
förändra världen.
 – Vi skapar framtiden, så låt oss skapa 
något fantastiskt!
 Programmet avslutades med ett fram-
trädande av kören Chorus Lin, mingel och 
typiskt svensk smörgåstårta.

Nya alumner på kalas

Farväl till masterstudenter

A
N

N
A 

N
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N

Byggnadsingenjörerna Eric Allert, Annika Larsson och Jimmy Wärn tog chansen att träffas igen på 
Alumnikalaset: »Vi har inte setts sedan vi tog examen i somras«.

Tidigare masterstudenter, numera alumner. 
Studenterna från programmet International 

and European Relations hyllas med en fanfar 
vid Farewell Ceremony.

fakultetsgränser. I samband med maten 
fick de nämligen lösa ett quiz om LiU där 
det lönade sig med breda kunskaper. Det 
vinnande laget »Visionärerna« hade mycket 
riktigt medlemmar som var alltifrån lärare 
till språkvetare och civilingenjörer.
 När Alumnikalaset var slut kunde de som 
ville fortsätta ner till scenshowen med den 
svenska dj-duon Galantis.

GÖ
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IL
LE

SO
N



LIU MAGASIN #3 201532

ALUMNI  •  MASTERSTUDENT

ITALIENSKA  
DELIKATESSER  
ÄR HANS PASSION
TEXT ELISABET WAHRBY FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR

Han förälskade sig i Sverige som 16-åring och hittade 
exakt rätt masterutbildning i Linköping. För LiU-alumnen 
Matteo Valencic går passionen framför pengarna.  
Han tänker göra italiensk matrevolution i Linköping.
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MASTERSTUDENT  •  ALUMNI

Med kontoret på fick-
an och en sliten la-
gerlokal tillbringar 
Matteo Valencic den 
mesta tiden i sin lil-
la budbil. Hans pro-
jekt, Mozzarella- 

Expressen i Östergötland, kör ut  
italienska kvalitetsdelikatesser direkt 
till kunden, privatpersoner, delikatess-
butiker och restauranger i Östergöt-
land med omnejd. 

– Inom 48 timmar från tillverkning-
en i södra Italien har kunden sina varor 
levererade till dörren, säger Matteo  
Valencic. Varorna körs med bil till flyg-
platsen, landar på Arlanda tidigt på 
onsdagsmorgonen. Där hämtar jag och 
kör ut till kunden. 

Leverantörerna är små producenter, 
ofta familjeföretag. Den gula citronpastan 
görs för hand av en italiensk familj, 
oliverna handplockas på hösten och 
konservburkarna innehåller inget  
annat än tomater. Det viktiga för  
Matteo är kvalité och naturliga råvaror.

– Titta på den här marmeladen, 94 
procent körsbär, åtta procent vin. Ja, 
några procent avdunstar också …

PASSIONEN OCH MATEN går som en röd tråd 
genom Matteos liv. Han förälskade sig i 
Sverige när han 16 år gammal kom till 
Eskilstuna som utbytesstudent genom 
organisationen AFS. 

– Min svenska mamma pekade på 
kylskåpet och sa: Här äter man när 

man är hungrig. Det förändrade mitt 
liv, jag var tvungen att börja laga mat. 
Jag var van vid min italienska mamma 
som stod i köket fyra timmar om dagen. 

Efter examen i nordisk litteratur och 
språk, gammalgrekiska och latin på 
universitetet i Genua, stack Matteo till 
London. I en delikatessbutik i Chelsea 
arbetade han och sparade ihop pengar 
för fortsatta studier. 

– Med åtta tusen kronor kom jag till 
Linköping hösten 2012. Programmet 
»Master in Language and Culture in 
Europe« var precis det jag var ute efter 
och LiU allt jag drömt om. Öppet dyg-
net runt, möjlighet att låna 50 böcker 
per gång, kunniga lärare som pratade 
utmärkt engelska, veckor av välkom-
nande aktiviteter… Jag blev kär i LiU 
och tillbringade all min tid där. 

– Man måste inte studera, fortsätter 
Matteo. Men om man gör det ska det 
vara något man tycker är roligt, inte för 
att man sen ska tjäna mycket pengar. 

Nåja, alla måste ju äta, även en filo-
sof som Matteo. Trots att han inte kun-
de mycket svenska fick han deltidsjobb 
i delikatessdisken på livsmedelsbuti-
ken Östenssons. Inspirerad av sin far, 
som hade fiskbutik i Trieste och var 
självlärd filosof, tog Matteo kunderna 
med storm och lärde kollegerna allt 
om delikatesser medan de lärde ho-
nom svenska. 

– När jag slutade var det till och med 
en kund, en medelålders man, som 
började gråta. 

MÅNGA AV KUNDERNA har Matteo fått med 
sig till Mozzarella-Expressen. Men 
hans ambitioner stannar inte där. Om 
några månader hoppas Matteo kunna 
öppna sin första restaurang i Linkö-
ping, Osteria Matteo. 

– Jag sökte flera doktorandtjänster 
runt om i världen men fick inget napp, 
mitt område är ju ganska smalt. Mat 
kanske inte har samma status, men jag 
älskar mat och jag har min vision. 

På Osteria Matteo är personalen lika 
viktig som gästerna. Det är personalen 
som skapar atmosfären, gästerna ska 
känna sig som hemma. Och här ska en-
bart serveras italienska delikatesser av 
högsta kvalitet till bra priser. 

– Tjäna pengar kommer i sista hand, 
jag vill göra italiensk matrevolution. 
Men man får ju börja lite smått. 

»Tjäna pengar 
kommer i sista 
hand, jag vill 
göra italiensk 
matrevolution.«

LiU-alumnen Matteo Valencic 
förser svenska kunder med 
delikatesser från italienska 
småproducenter.



ALUMNI  •  KULTURVETARE

»VÄRSTA PRALINEN,  
SOM RÄCKER  
HELA LIVET»
TEXT & FOTO ANNIKA JOHANSSON

För Carina Milde var studietiden en godbit 
som gav chansen att börja om på nytt efter 
svår sjukdom.
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KULTURVETARE  •  ALUMNI

V attnet brusar fram ge-
nom Industrilandska-
pet i Norrköping. 
Strömmen är ständigt 
närvarande i utsikten 
från Arbetets museums 
många fönster. Här ar-

betar Carina Milde som intendent och 
ansvarar för EWK-museet, Centrum 
för politisk illustrationskonst. Det är en 
arbetsplats som ger henne utrymme för 
att ägna sig åt saker som hon brinner 
för, som konst, politik, demokratiska 
värden och mänskliga rättigheter. 

Som projektledare och producent för 
utställningar är alla dagar olika.

– Ibland arbetar jag med research 
och det här nördigt akademiska, som 
jag älskar. Att läsa avhandling på av-
handling för att kunna skriva en ut-
ställningstext på nio rader. Men det är 
också att jobba kreativt, möta barn, 
ungdomar och vuxna i samtal och 
workshops, att åka ut och representera. 
Eller att försöka skapa möjligheter för 
konstnärer som inte kan ställa ut i sina 
hemländer att få visa sin konst, säger 
Carina Milde och fortsätter. 

– Det är mitt »hittepå« det bygger 
på. Basen är min kreativitet och min 
kapacitet till omvärldsbevakning, men 
det vi gör ska samtidigt matcha våra 
värdeord och direktiv från kulturdepar-
tementet.

ARBETET ÄR OFTA INTENSIVT och kräver mäng-
der av energi – något som Carina Milde 

har gott om. Men det har inte alltid va-
rit så. Tidigare arbetade hon som tapet-
serare och hade en egen verkstad. Men 
när hon var 27 år blev hon svårt sjuk. 
Hon var nära döden men klarade sig. 
Sjukdomen gjorde att hon blev tvungen 
att släppa taget om sitt företag och 
yrke. 

– Jag var 32 år och tvungen att börja 
om på nytt. Jag hade rasat som en fura.  
Jag tog mig upp ur rullstolen och fick 
lära mig skriva och läsa på nytt igen ef-
ter ett trauma. 

Funderingarna på hur hon skulle gå 
vidare och bygga upp sitt liv igen ut-
mynnade i studier på Linköpings uni-
versitet.

– Jag tänkte att nu ska jag göra något 
som är roligt. Det blev kulturvetar- 
programmet enbart för att det är ämnen 
jag älskar. När jag klarat första tentan i 
vetenskapsteori – det var en fantastisk 
känsla – tänkte jag att mitt huvud fort-
farande fungerar. Jag satt och tjöt i kor-
ridoren och var så lycklig. 

Hon var en engagerad student och 
berättar att många skrattade åt henne 
och tyckte att hon pratade för mycket 
och tog plats. Men hon tänkte att ut-
bildningen är det dyraste hon kommer 
att köpa, ja förutom ett hus då i fram- 
tiden. Hon ville få valuta för pengarna 
och ställde krav på föreläsare och un-
dervisningen.

– Jag hade tusen frågor, så jag låg på 
alla föreläsare och lärare om allt. Jag är 
kunskapsknarkare så det här är ju jor-

dens bästa undervisningsforum. Alla 
de här kulturvetenskaperna som är  
jätteintressanta fick jag på ett bräde, 
snyggt serverade.

I SLUTET AV STUDIERNA fick hon chansen att 
själv börja undervisa i konstvetenskap 
och visuell kommunikation på LiU. 
Hon har bland annat föreläst på tu-
rismutbildningen och lärarprogram-
met. Föreläsningarna handlade om 
byggnader som maktspråk, kultur- 
historia med föremålsanalys och om 
tatueringar och piercing och huden 
som kommunikationsyta. Även i sitt 
nuvarande yrke blir hon ofta tillfrågad 
om att föreläsa om olika ämnen.

– Jag har bland annat blivit inbjuden 
på Regnbågsveckan för att berätta om 
hur det är att vara öppet homosexuell i 
arbetslivet. Jag har valt att inte vara 
sparsam med informationen om att jag 
är en regnbågsperson. Om det är nå-
gonting som kan vara ett stöd för an-
dra, så tycker jag att det stöttar mig.  
Det ger lika mycket kraft till mig som 
det ger till dem. Det är häftigt. 

Hon tycker att det lyxigaste hon har 
varit med om, är att få plugga i fyra år 
– plugga konstvetenskap, jordens roli-
gaste ämne. 

– Jag är kroniskt sjuk efter det som 
hände för tjugo år sedan så för mig är 
bonusar så lätta att fånga. Att få sitta i 
en bänk och få ta del av alla de här bril-
janta människorna. Det är som värsta 
pralinen, som räcker livet ut!

Carina Milde är 
intendent och 
ansvarar för 
EWK-museet på 
Arbetets museum.
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