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Att Christer Fuglesang är KTH-alumn 
och numera också adjungerad profes-
sor i rymdfysik där, är det kanske 
inte så många som känner till. Att 
han är en rymdkändis vet de flesta. 

Det blev han när han i en hastighet av 
27 000 kilometer i timmen reste upp i det 

blå med rymdfärjan Discovery. Det var 2006, och i och 
med den resan blev han den förste svensken i rymden. 
Året därpå fick han KTH:s Stora pris för att han bidra-
git till ett ökat intresse för naturvetenskapens och tek-
nikens mångskiftande uttryck. Bidrar gör också alla 
andra alumner från samma eller andra kunskaps-
områden. Ingen har kanske gjort en lika spektakulär 
färd som Christer Fuglesang, men alla har gjort någon 
form av resa. I olika sammanhang fungerar ni alumner 
som goda förebilder och fantastiska inspiratörer för 
kommande generationer. Oavsett vilket lärosäte ni 
kommer ifrån. 

TIDIGARE I HÖSTAS träffades över hundra alumner som är 
bosatta i Singapore och lyssnade till Christer Fuglesangs 
berättelse. Det var sex lärosäten i Sverige – Chalmers, 
KTH och universiteten i Linköping, Lund, Stockholm 
och Uppsala som hade bjudit in till ett gemensamt  
evenemang för sina respektive alumner – som under en 
kväll knöt nya och värdefulla kontakter med varandra. 
Det gjorde de i samband med att konsortiet SACF 
(Swedish Academic Collaboration Forum), som består av 
de nämnda lärosätena, hade konferens i Singapore för att 
utveckla forskningssamarbeten och marknadsföra 
svensk forskning. En resa till Sydkorea i våras inledde 
denna stora satsning och efter en resa till Kina i novem-
ber blir det under våren besök i Indonesien och Brasilien. 
Konkurrensen om världens studenter är knivskarp, 
det finns nämligen över 20 000 universitet att välja 
mellan. I dessa sammanhang måste man se hela Sverige 
som »en region« och vi måste hjälpas åt för att på  
olika sätt knyta till oss ledande forskare och rekrytera 
morgon dagens studenter. Det här är det första samar-
betet i sitt slag mellan så många svenska lärosäten och 
deras alumner. Det ska bli spännande att se vilka  
resultat det blir. 

SPÄNNANDE HOPPAS JAG också att det blir att läsa detta nya 
nummer av LiU magasin, som bland mycket annat hand-
lar om de två som utsetts till årets LiU-alumner. 

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se

Innehåll
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Håll lågan levande
ETT JÄTTEGARV PÅ JOBBET varje 

dag är ett måste! Att 
våga visa glädje gör det 
så mycket lättare att 
orka även tuffa och krä-

vande uppgifter.
Framgångsreceptet kommer från den kloka 
grundskolerektorn Kajsa Andersson, en 
av Årets alumner vid Linköpings univer-
sitet. I mitten av november hyllades hon 
tillsammans med Mihai Aldén inför en 
fullsatt sal med studenter, lärare och  
andra intresserade. 

De kommer från olika håll, men har 
beröringspunkter. Kajsa Anderson är 
peda gogen som tog med sig erfarenheterna 
från det akademiska livet och blev rektor 
för Skäggetorpsskolan i Linköping. I en 
skola där 97 procent av eleverna har 
svenska som andraspråk och som ständigt 
fylls på med nyanlända elever lyckas hon 
manövrera på ett sätt som väckt stor upp-
märksamhet och gett henne flera priser. 

Medieteknikern Mihai Aldén, som själv 
har erfarenhet av att komma som invand-
rare till Sverige, arbetar idag i Los Angeles 
med att utveckla ett verktyg som används 
för avancerade specialeffekter i stora film-
produktioner. I våras belönades han med 
en teknisk Oscar för detta. Mihai Aldén 
arbetar på Dreamworks Animation – och 
både han och Kajsa Andersson verkar ha 
hittat sina drömjobb.

UTANFÖR WALES KUST håller en annan LiU-
alumn på att göra verklighet av en idé 
som han var med och förfinade i ett ex-
jobb under sin studietid. Det handlar om 
en sorts undervattensdrakar som visat sig 
vara effektiva när det gäller att krama  
energi ur tidvatten och havsströmmar. 
Idén fanns med på Time Magazines lista 
över världens bästa uppfinningar år 2010

I detta nummer berättar vi även om ett 
nytt stort forskningscentrum som byggs 
upp i gränsområdet mellan medicin och 
teknik vid Linköpings universitet. Ni kan 
också läsa om klimatforskare som stöttar 
Musikhjälpen, om segregerade skolor och 
dess effekter och om ett nytt centrum som 
samlar kunskap om övergrepp och våld mot 
barn och ungdomar. Missa inte heller litte-
raturprofessorn som varnar för läspanik.

NÄR DET HÄR LÄSES är julen inte långt bort.  
I en tid som förmörkas av flyktingkris  
och terrorhot behöver vi envist hålla med-
känslans låga levande. Så tänd ett ljus,  
ta hand om varandra och ta spjärn mot 
misstänksamhet och rädsla.  Ett gott sam-
hälle bygger på generositet och tillit 
människor emellan.

 Och glöm inte att ett jättegarv varje 
dag också gör livet lättare att leva.
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ETT MAGASIN FÖR ALUMNER
LiU Magasin är Linköpings universitets tid-
skrift för sina tidigare studenter (alumner) 
och andra som är intresserade av univer-
sitetets verksamhet. Den berättar om stort 
och smått som händer på universitetet, 
gör nedslag i forskningens värld och söker 
upp gamla studenter i de miljöer de lever 
och verkar i idag.

Innehåll
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ALUMNI  •  ÅRETS ALUMNER

Att ha roligt på jobbet är en gemensam nämnare för Årets alumner:  
Mihai Aldén, Oscarsbelönad utvecklare på Dreamworks Animation, och Kajsa Andersson, 

 rektor för Skäggetorpsskolan med målet att utbilda framtida Nobelpristagare.

TEXT MARIA KARLBERG FOTO GÖRAN BILLESON

F
irandet av Årets alumner bör-
jade redan på morgonen den 
10 november, då pristagarna 
Mihai Aldén och Kajsa  
Andersson avtäckte en ny, 
skinande blank platta med 
sina namn. Alumnernas egen 

Walk of fame på Campus Valla omfattar 
nu fem plattor med namnen på alla Årets 
alumner sedan 2011, då LiU delade ut ut-
märkelsen för första gången.

Prorektor Karin Fälth-Magnusson gjorde 
sitt bästa för att överrösta den friska 
höstvinden och förbipasserande Jasplan.

– Det är viktigt att våra studenter får se 
vad man kan bli när man blir stor. Nu 
kommer vi att tänka på dig, Mihai, varje 
gång vi ser en film med häftiga effekter – 

det är tack vare honom och han är vår 
alumn. Och du, Kajsa, inspirerar oss ge-
nom ditt fantastiskt goda ledarskap, där 
du bemästrar kaos och får saker att funka. 

VID LUNCHTID samlades studenter, med arbetare 
och alumner i C-huset och Karin Fälth -
Magnusson och alumniansvarig Camilla 
Smedberg hälsade välkomna till ceremo-
nin. Sedan intog Kajsa Andersson scenen.

– Först av allt ett stort och varmt tack. 
Tack för att jag har fått studera vid LiU, 
tack för att jag har fått arbeta här och tack 
för att jag får stå här i dag.

Hon tycker det är fint att hon som skol-
ledare uppmärksammas som Årets alumn 
men var noga med att påpeka att det inte 
handlar om någon »one-woman-show«. 

Det illustrerades med en bild på Skägge-
torpsskolans 101 medarbetare. Varje dag 
möter de 360 elever från jordens alla 
hörn – bara 3 procent av dessa har svens-
ka som förstaspråk.

Hon talade om ledarskap och hur vik-
tigt det är att se medarbetarna.

– Människor och möten är min livsnerv 
och för mig betyder engagemang att ha en 
stark närvaro. Att ta sig tid även om man 
har ett pressat schema.

Ett sätt att maximera tiden och samti-
digt få in erfarenheter från forskningens 
värld är att ha möten i form av fokus-
gruppssamtal. Det blir effektivt och ett till-
fälle till lärande för såväl medarbetarna 
som Kajsa själv. En annan möjlighet till 
forskningsanknytning är att arbeta i pro-

»Ett jättegarv varje  
dag är ett måste«
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ÅRETS ALUMNER  •  ALUMNI

MIHAI ALDÉN, ÅRETS ALUMN 2015
Mihai Aldén är alumn från Civilingenjörs- 
programmet i medieteknik och arbetar  
som utvecklare på Dreamworks Animation i  
Los Angeles. 2015 fick han en teknisk Oscar 
(Technical Achievement Award) för att ha 
varit med och utvecklat verktyget OpenVDB 
som används för att skapa avancerade 
specialeffekter i filmer.

KAJSA ANDERSSON, ÅRETS ALUMN 2015
Kajsa Andersson är alumn från Lärar-
utbildningen och Pedagogiskt arbete och 
arbetar som rektor för Skäggetorpsskolan 
i Linköping. Hon har fått flera priser för sitt 
ledarskap, bland annat Årets ledarskaps pris 
vid LiU 2012 och Delta Kappa Gamma Society 
Internationals pedagogiska pris 2015.

jekt och hon berättade om ett samarbete 
med Apple för att utveckla användandet av 
lärplattor i undervisningen.

Ytterligare en framgångsfaktor är att 
våga visa glädje för uppgiften. Då är det 
så mycket lättare att nå långt – kanske 
ända till skolans vision att utbilda framti-
dens Nobelpristagare.

– Ett jättegarv på jobbet varje dag är  
ett måste!

MIHAI ALDÉN INLEDDE också med att tacka LiU.
– Utan min utbildning härifrån skulle 

jag inte vara där jag är i dag.
Han berättade hur hans gymnasieklass 

var på studiebesök på medieteknikpro-
grammet och han blev så inspirerad av 
studentprojekten att han var tvungen att 

komma tillbaka redan dagen efter, då det 
var öppet hus, för att få se dem igen.

– Det jag minns allra mest från LiU är 
alla engagerade och hjälpsamma lärare. 
Man kunde alltid gå till dem och fråga 
och få hjälp. Det var en ovärderlig resurs 
som jag utnyttjade väldigt mycket. 

Under studietiden byggde han upp en 
stor portfolio av projekt som öppnade 
dörrar när han sökte sig till Dreamworks 
Animation i Los Angeles för att göra  
examensarbete. Där fick han sedan fast 
jobb som utvecklare och var med och tog 
fram verktyget OpenVDB, som bland  
annat har använts i alla de filmer som 
Oscars nominerades för bästa visuella  
effekter 2015.

Tidigare i år uppmärksammades Mihai 

Aldéns insats med en teknisk Oscar.
– Det var ett bevis på att vi har gjort  

något som många finner användbart.  
Väldigt kul, men vi är inte klara.

Nya utmaningar väntar. Bland annat 
den att artisterna belastas mer och mer 
med datahantering.

– Vi behöver utveckla verktyg som fri-
gör dem och låter dem vara mer kreativa. 
Hoppas det finns några studenter på LiU 
som vill komma och hjälpa oss att lista ut 
hur det ska gå till.

En gissning är att det är många som är 
sugna på det och många som känner sig in-
spirerade av Årets alumner. Det blev i alla 
fall fullt framme vid podiet när Kajsa och 
Mihai fått sina diplom, av folk som ville pra-
ta med, ställa frågor till och gratulera dem.

Vill du nominera 
till Årets alumn?
Skicka ditt förslag till camilla.smedberg@liu.se. 
De ska innehålla alumnens namn, utbild-
ning, en kort beskrivning av vad personen 
har gjort och en motivering till varför hon 
eller han förtjänar att bli Årets alumn. 

Läs mer på www.liu.se/alumni/arets-alumn 
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Fortsatt uppåt på världsrankning

Augustpris till LiU-student

Pusselspel 
tog priset

Linköpings universitet klättrar till plats 
24 bland världens yngre universitet i 
årets rankning från QS World University 
Rankings.

Den aktuella QS-rankningen listar uni-
versitet i världen som är yngre än 50 år. 
De sex första platser innehas av asiatiska 
lärosäten, med Nanyang Technologival 
University i Singapore i topp. 

Det har gått snabbt uppåt för LiU som 
för bara tre år sedan gjorde entré på  
topp-50-listan i världen.

– Det är glädjande att vi stadigt klättrar 
uppåt, säger rektor Helen Dannetun.

Bland de unga universiteten i Europa 
tar Linköpings universitet en sjunde plats.

QS-rankningen baseras på indikatorer 
som lärosätets status, lärartäthet, cite-
ringar av forskare och grad av inter-
nationalisering. 

Den fullständiga listan – oavsett läro-
sätets ålder – domineras av amerikanska 
och brittiska universitet. Här ligger  
Linköpings universitet på plats 286. 

Den brittiska QS-listan räknas som en 
av de tre stora och tunga rankningslistorna, 
vid sidan av likaledes brittiska Times  
Higher Education-listan och den kinesiska 
Shanghai-listan.

Totalt beräknas det idag finnas över 
20.000 universitet i världen, varav 
16.000 yngre än 50 år. 

Rasmus Bjerkander, psykologstudent 
vid Linköpings universitet, tog hem Lilla 
Augustpriset 2015.

– Jag har inte riktigt vågat satsa på att bli 
författare, men nu ska jag nog göra det, 
kommenterade Rasmus Bjerkander priset. 

Han prisas för sin novell »Den på intet 
vis speciella« som handlar om släkt-
relationer, dolda strukturer och döden.

Lilla Augustpriset är på 15 000 kronor och 
delas ut till skribenter mellan 16 och 20 år.

Varje år skickas det in runt 600 bidrag 
till Lilla Augustpriset, facktexter, prosa 
och lyrik. Med åren har priset blivit ett 
slags plantskola för unga författare; sedan 
1994 har minst åtta av dem som varit no-
minerade eller vunnit priset debuterat 
som författare.

En fyrklöver studenter med ett pusselspel 
för fyra tog hem segern i LiU Game Award 
2015, som detta år fick en särskild jubil-
eumsprägel med bland annat ett forskar-
spår kring spelutveckling som het nyhet.

Bakom pusselspelet Blanda finns studen-
terna Henrik Vik, Teodor Vik, Oscar 
Westberg och Mikael 
Zackrisson som alltså 
fick ta emot priset för 
årets bästa spelprototyp 
och därtill 20 000 
kronor till fortsatt  
spelutveckling.

– Det var kul att vinna 
med något vi jobbat så 
mycket med, säger Oscar Westberg (bilden).

Det vinnande laget består av tre 
LiU-studenter och en bror till en av dem, 
en hejare på programmering, berättar 
han. Men eftersom de tre går sista året 
på civilingenjörsutbildningen i medie-
teknik väntar exjobben, så än har de inte 
ens hunnit fundera på hur de ska använ-
da vinnarpotten på 20 000 kronor i  
utvecklingspengar.

– Men vi kommer att försöka utveckla 
idén vidare och lansera en produkt vad det 
lider, säger Oscar Westberg, som själv nu 
siktar på att göra sitt examensarbete i USA.

Vinnaren Blanda är ett samarbetsspel 
för alla, från tre år och uppåt.
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Arbetsterapeuter firade 50 år

Jubileums konferens med  
forskningsfokus 
När LiU:s rektor i mitten av november bjöd 
in till konferens på Campus Norrköping 
som en del i 40-årsfirandet, så blev det 
en dag fylld av vetenskap, nya lärdomar, 
mycket glädje och många möten.

Sällan har väl företrädare från universite-
tets olika spjutspetsområden varit samla-
de på detta sätt för att dela med sig av sina 
forskningsrön i vitt skilda områden.

– Vi vill visa forskningens bredd och 
djup, men också vår samhällsrelevans, sa 
rektor Helen Dannetun när hon hälsade 
gästerna välkomna.

Och så blev det. Åhörarna fick exem-
pelvis lyssna på presentationer om hante-
ringen av naturresurser och klimat, om 

Arbetsterapeututbildningen firade 
nyligen 50-årsjubileum, med bland annat 
föreläsningar om yrkets och utbildningens 
utveckling.

Mycket har förändrats under årens lopp.
– Men grunden är densamma. Vi job-

bar för att människor ska kunna vara ak-
tiva och delaktiga och klara av sin vardag. 
Idag utgår vi mer från personens egen 
vardag – i hemmet, skolan och på arbetet 
– och gör också mer utredningar och be-
dömningar av individens förmågor och 
förutsättningar när det till exempel gäller 

Framgångar  
i futsal
Damerna tog guld och herrarna brons när 
årets upplaga av Student-SM i futsal – eller 
innefotboll – nyligen avgjordes. 

– Det här betyder väldigt mycket både för 
våra fotbollslag och för föreningen som 
helhet, säger Jonathan Eriksson, IT- och 
kommunikationsansvarig i LiU AIF. 
 Vi gör något bra resultatmässigt samti-
digt som vi har roligt ihop. Jag tror att 
fotbollsframgångarna kom-
mer att stimulera de 
andra sporterna 
inom föreningen.

Linköpings 
Universitets 
Akademiska 
Idrottsförening 
engagerar om-
kring 300 stu-
denter. Förutom 
fotboll ägnar man  
sig åt innebandy, tennis, 
squash, simning, basket och handboll.  

– Föreningen fyller en viktig integra-
tionsfunktion bland studenterna, säger 
Jonathan Eriksson. Det finns inte så 
många olika bryggor mellan LiU:s  
utbildningar. Här kan också studenterna 
idrotta på sina egna villkor. I ett student-
lag finns det förståelse för att alla lag-
medlemmar inte alla gånger kan delta 
eftersom studierna alltid måste gå först.

svensk teknik i jakten på tjuvskyttar, om 
nya metoder att bota alkoholism, om nya 
material, om hur vår djurhållning påver-
kar djurens arvsmassa, om TV-spel för 
hjärtsjuka, om hjärnforskning och om  
utvecklingen av nya hornhinnor. 

I samband med lunchen visades i  
domen i Visualiseringscenter lite av vad 
forskningen inom visualisering har betytt, 
bland annat inom medicin. Med tekniken 
har även flertusenåriga mumier kunnat 
packas upp och blottläggas för veten-
skapen, lager för lager, utan att något rörs.

Bland konferensdeltagarna fanns  
representanter från flera av LiU:s samarbets-
partners världen över.

personer som ska ut i arbetslivet igen. Där 
har arbetsterapin utvecklat en stark posi-
tion, berättar Annika Lindh Falk (bilden), 
som är programansvarig.

Utbildningen är tre-årig och ges i 
Norrköping.

TILL VÄNSTER Mats Eklund, professor i industriell 
miljöteknik, visade med tomater hur ett 
resurssnålt kretslopp kan skapas.

TILL HÖGER Anders Ynnerman och Anders 
Persson fascinerade åhörarna med berät-
telser om datavolymer, uppackade mumier, 
virtuella obduktioner och medicinska  
landvinningar i spåren av visualiserings-
teknikens utveckling.
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KLIMAT  •  MUSIKHJÄLPEN

Det finns mycket vi kan göra för att förebygga och lindra effekten av klimatrelaterade katastrofer.  
LiU-forskaren Björn-Ola Linnér slår an en optimistisk ton när Musikhjälpen sätter klimatet i fokus. 

 

TEXT GUNILLA PRAVITZ FOTO GÖRAN BILLESON

INGEN SKA BEHÖVA  
FLY UNDAN KLIMATET
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D
et är den 6:e oktober och 
klockan är exakt 14.14. 
Björn-Ola Linnér, profes-
sor på Tema Miljöföränd-
ring, slutar knacka på tang-
entbordet där han sitter på 
Radio Östergötland och 

klimatchattar med P3-lyssnarna. 
Årets tema, »Ingen ska behöva fly  

undan klimatet«, har just avslöjats och 
P3-lyssnarna hejar på i radions 
kommentars fält på sociala medier. 

Björn-Ola Linnér har medverkat som 
sändningens klimatexpert och är överras-
kad och lite tagen av gensvaret. Musik-
hjälpens producent har fått förlänga chat-
tiden med en halvtimme. Frågorna rasat 
in och chatten har gett honom närkontakt 
med en helt ny målgrupp.

– Det var riktigt roligt. Lite svettigt att 
behöva svara på så många frågor snabbt 
men ändå korrekt. Tangenterna glödde, 
säger han och skrattar.

Och riktigt, riktigt glad hade han ju blivit 
när Musikhjälpens redaktion på tidigt sta-
dium hörde av sig just till Linköpingsfors-
karna för att få input och bakgrundsfakta 
till årets klimattema, inspirerat av FN:s nya 
mål för hållbar utveckling där anpassning 
till klimatförändringarna ingår.

Nu ska de insamlade pengarna använ-
das bland annat till förebyggande insatser 
för att mildra konsekvenser av klimat-
relaterade katastrofer. Forskarna har fått 
bidra med konkreta idéer om vad som 
kan göras, så här i smått.

– Det är viktigt att förstå att alla alltid 
kan göra något. En 50-lapp kan räcka  
till cementsäckar för att säkra en toalett, 
en brunn eller en pump som annars  
skulle haverera vid ett skyfall, säger 
Björn-Ola Linnér.

TVÅ VECKOR SENARE, dagarna innan klimat-
mötet i Bonn, hinner Björn-Ola Linnér 
knappt börja en diskussion om klimat-
flyktingar för LiU magasins räkning. 
SVT:s Vetenskapens Värld får gå emellan 
och vill höra hur han bedömer förhandlings-
läget inför FN-mötet. Björn-Ola Linnér  
svarar engagerat: han är rätt optimistisk, 
väldigt mycket är faktiskt på gång redan 
… men allt kan stupa på uppgörelserna 
om finansieringen, påpekar han. 
Det ska visa sig att han får rätt. Först efter 
förlängd förhandlingstid lyckas Bonnför-

handlarna enas om skrivningarna i de 
kritiska dokumenten.

Över huvud taget har Björn-Ola Linnér 
länge valt att ta optimismen som utgångs-
punkt för synen på klimatarbetet.

– Worst case scenario måste vi ta fram 
för få spännvidd i beslutsunderlagen, 
men att de finns innebär inte att de kom-
mer att förverkligas. 

Men människor är nu bättre på att före-
ställa sig katastrofer och världens under-
gång än de är på att aktivt förebygga dem. 

Absolut värsta scenariot, menar Björn-
Ola Linnér, är alltså att människor blir så 
uppgivna att de inte tror att de vare sig 
kan eller måste åstadkomma förändring.

INGEN SKA BEHÖVA FLY undan klimatet – men 
begreppet klimatflyktingar vill Björn-Ola 
Linnér helst inte använda. Det etablera-
des runt 1990 och ljöd då lika genom-
trängande hotfullt som flyglarm i krig.

– Jag vill minnas att man som mest för-
utspådde en miljard människor på flykt 
på grund av klimatförändringar, säger 
Björn-Ola Linnér.

Höjda havsnivåer som gör kustområden obeboliga och intensiva skyfall som ger översvämningar 
– det är några effekter av ett förändrat klimat. Här från översvämningar i Bangladesh i höstas.

Musikhjälpen är i Linköping 13–19 december.

MUSIKHJÄLPEN  •  KLIMAT
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Guide för 
klimatanpassning  
på hemmaplan 
Även i Sverige behöver vi anpassa 
oss till kommande klimatförändringar. 
LiU:s klimatforskare har tillsammans 
med SMHI tagit fram en guide på 
nätet, www.visadapt.se, för vad som 
vi behöver göra och hur. Den som vill 
kan också gå in på webben och kolla 
vad som kan vara bra att göra just där 
man bor.

Mer tips och information finns på 
Klimatanpassningsportalen,  
www.klimatanpassning.se. 

– Faktum är att det också är den siffran 
som UNHCR idag ger som sitt högsta 
spann om temperaturökningarna stiger 
uppåt 3,5 till 5 grader från dagens nivåer.
FN:s klimatpanel är försiktigare med att 
ange siffror, men räknar med att det kan 
handla om folkomflyttningar på hundra-
tals miljoner till år 2100 på grund av 
översvämmade kuster och erosion.

– Också den uppskattningen är osäker, 
förstås. Och vi ska komma ihåg att det säl-
lan bara ligger orsak bakom människors 
flykt – krig och konflikter spelar också in.

OAVSETT HUR DET GÅR med de globala klimat-
förhandlingarna och insatserna för att 
hålla de kommande temperaturhöjning-
arna nere, kommer människor att be-
höva flytta från områden som inte längre 
blir beboliga eller brukbara, det får vi 
räkna med.

Men förändringarna kommer sällan över 
en natt och det finns väldigt mycket som 
kan göras för att förebygga eller lindra  
effekterna av klimatrelaterade katastrofer.

– Till exempel bygga upp varningssystem, 
bygga vallar, dammar eller gräva kanaler  
för att leda vatten, enkla uppsamlings-
anordningar för att ta tillvara nederbörd, 
säkra infrastruktur, säkra vattentillgångar 
och skydda avloppsledningar, ta fram tork-
tåliga grödor, nya odlingstekniker och se till 
att förbereda människor.

EN MUSIKBUR PÅ Stora torget i Linköping – 
vilken skillnad kan den göra?

– Alla insatser som ökar medveten-
heten om klimatförändringarna och  
behovet av klimatanpassning gör nytta.  
Musikhjälpen 2015 ger mig som forskare 
möjligheten att sprida kunskap genom  
en ny kanal, det känns fantastiskt i sig.  
Men det viktigaste bidraget är nog att ge 
människor insikten om att deras egna 

Klimatforskaren Björn-Ola 
Linnér fick svara på  

P3-lyssnarnas frågor.

KLIMAT  •  MUSIKHJÄLPEN

»Vi står inte  
maktlösa«

handlingar betyder något för klimat -
arbetet, även på ett större plan. Vi står  
inte maktlösa. 

– Och, framför allt, varje människa vi 
kan hjälpa att bli mindre sårbara för  
extremväder är en framgång i sig.
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UNDERVATTENSDRAKAR  
KRAMAR ENERGI UR 

En uppfinning av en LiU-alumn, vidareutvecklad av ett par ex-jobbare, hamnade på tidskriften  
Time Magazines lista över bästa uppfinningar i världen 2010. Fem år senare håller »Deep Green«  

– en teknik som kramar energi ur havet – på att bli verklighet utanför Wales.

TEXT ÅKE HJELM  GRAFIK/FOTO MINESTO & ÅKE HJELM
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Det var LiU-alumnen Magnus Landbergs idé som satte igång det hela.

E
lektriskt, det är nåt konstigt 
med det … Havens strömmar 
till exempel, hur kan de få en 
lampa att lysa? Ja, i Linkö-
ping kom några kloka huvu-
den på hur det kan gå till.  
I Wales projekteras nu värl-

dens första kommersiella tidvattenkraft-
park med deras uppfinning, under-
vattensdraken Deep Green.

Tidvatten är det gott om kring de brit-
tiska öarna. Vattenmassorna som med 
hjälp av solens och månens dragnings-
kraft (och några andra faktorer) rullar in 
och drar sig tillbaka innehåller mängder 
med förnybar rörelseenergi.

– Tekniken bakom Deep Green lämpar 
sig bra för långsamma tidvatten och havs-
strömmar vilket gör att elproduktionen 
blir förutsägbar, säger LiU-alumnen 
Magnus Landberg, idag systemingenjör 
på Saab Aeronautics och industridokto-
rand vid Linköpings universitet.

För drygt ett decennium sedan jobbade 
han med stora vindturbinblad i kolfiber-
teknik. Det ledde till ett intressant sido-
spår. Med ett lätt och mycket hållfast  
material som tål saltvatten, varför skulle 
det inte gå att bygga ett »flygande«  
kraftverk i havet?

Han engagerade bland annat två 
examens arbetare vid LiU, Lina Roos och 

Arne Quappen, för att utveckla idéerna. 
Resultatet blev en undervattensdrake 
som svävar i strömmarna med en turbin 
under magen. 2006 kunde den första lilla 
prototypen, byggd av kolfiber, frigolit och 
plywood i universitetets maskinverkstad, 
sjösättas i Motala hamn.

NU ÄR ARNE QUAPPEN projektledare i bolaget 
Minesto som bildats för att utveckla 
uppfinningen till produkt. Han har haft 
ansvaret för testning av två större proto-
typer i havsmiljö utanför Portaferry i 
Nordirland.

– Sommaren 2011 genomförde vi de 
första testerna i riktigt havsvatten. Det 
gick väldigt bra, allt fungerade precis som 
vi tänkt.

Det lilla kraftverket med sin 1,20 meter 
långa vinge levererade ström under hela 
testperioden och stötte inte på några 
större problem annat än lite vattenläckage 
och en och annan nyfiken säl.

– Vi hade gått en kurs om sälar och 
dykfåglar och deras leverne, för att i möj-
ligaste mån undvika problem. Vi såg sälar 
men aldrig någon som simmade för nära, 
säger Arne Quappen.

Efter den framgångsrika debuten var 
det dags att skala upp Deep Green. Den 
nya prototypen hade tre meters spänn-
vidd och en vikt på 120 kg och används 

för kontinuerlig testning och produkt-
utveckling.

– Här kunde vi vänta oss större pro-
blem med säl, så vi hade specialutbildade 
per soner för övervakning. Men vi behövde 
aldrig stoppa driften.

NU ARBETAR ARNE QUAPPEN med sina kolleger 
med uppbyggnaden av den första 
fullskaliga anläggningen i havet utanför 
Holyhead, en hamnstad i norra Wales. 
Där fanns allt som behövdes: ett vatten-
djup på minst 80 meter, en tillräcklig 
strömningshastighet, en lämplig hamn 
för servicebåten och närhet till elnäts-
anslutning.

Full skala innebär ett vingspann på 
tolv meter och en vikt inklusive turbin 
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En stor prototypvinge sänks ner i havet 
utanför Nord-Irland där tekniken testats.  

I båtens för syns projektledaren Arne Quappen, 
och bakom honom Theres Wolgast. 

Undervattensdrakar kan bli en viktig pusselbit i  
omställningen till ett hållbart energisystem.

»Vi kommer att 
kunna erbjuda billig 

el med en produktion 
som inte förstör 

vår jord.«

och generator på 7–8 ton. Under hösten 
2015 rekryteras personal till den lokala 
organisationen och skrivs avtal med un-
derleverantörer. Tillverkningen startar 
2016 och året därpå ska kraftverket vara 
installerat och körklart.

– Det känns väldigt bra. Vi kommer  
att kunna erbjuda billig el med en pro-
duktion som inte förstör vår jord, säger 
Arne Quappen.

Magnus Landberg är inne på samma 
linje.

– Om vi får fram en tillräckligt robust 
vinge så kan Deep Green-tekniken bli en 
viktig pusselbit i omställningen till ett 
hållbart energisystem, säger Magnus 
Landberg.

• På undervattensdraken sitter en turbin. 
När draken rör sig flyter vattnet genom 
turbinen och elektricitet produceras 
i generatorn. Vajern som förankrar 
kraftverket leder ner strömmen till en 
kabel på havsbottnen.

• Deep Green styrs automatiskt i en åtta-
formad bana. På så sätt uppnår vingen en 
hastighet tio gånger högre än vatten-
strömmen (på samma sätt som en drake 
flyger snabbare än vinden). 

• En park med 20 tidvattenkraftverk med 
tolv meter långa vingar skulle ge tio 
megawatts effekt – nog för att försörja  
8 000 brittiska hushåll med el.

• Förutom i tidvatten är tekniken också 
användbar i permanenta havsströmmar. 

Den stora Kuroshio-strömmen skulle 
till exempel kunna förse Japan med ny 
baskraft när kärnkraften fasas ut.

• Havsmiljön är aggressiv med risk för rost-
angrepp och påväxt av till exempel alger 
och havstulpaner. Det finns en farhåga för 
att sälar och andra stora havsdjur skulle 
kunna skadas, men tester har hittills visat 
att de undviker den svängande vingen.

• Bolaget Minestos aktie är på väg in på 
Nasdaq-börsen. I en nyemission till all-
mänheten och professionella investerare 
i Sverige har 145 miljoner kronor tillförts 
bolaget. Under 2015 har bolaget också 
säkrat en investering på cirka 122 miljoner 
kronor från de europeiska regionala 
utvecklingsfonderna.

Mer om Deep Green

DEEP GREEN  •  FORSKNING
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Nytt centrum förenar 
medicin och teknik

Just nu pågår rekrytering av 15 forskningsledare till nytt forskningscentrum inom molekylär-
medicin på Linköpings universitet. Här samlas bland annat forskning om nya biomaterial,  

om medicinsk bildbehandling och om hur stora medicinska datamängder kan hanteras.

TEXT ELISABET WAHRBY FOTO THOR BALKHED
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K
nut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse (KAW) är den 
största privata forsknings-
finansiären i hela Europa. 
När stiftelsen beslöt att 
göra en storsatsning på 
den medicinska forskning-

en i Sverige vände man sig först till uni-
versiteten i Göteborg, Umeå och Lund 
där man ville skapa tre nya forsknings-
centra – Wallenberg Centers for Molecular 
Medicine (WCMM).

Linköping fanns inte med i detta första 
skede. Men stiftelsen tittade ett varv till, 
konstaterade att LiU var på stark fram-
marsch inom medicin och bjöd därför 
även in LiU att komma med ett förslag för 
ett center i Linköping. 

– Vi grunnade lite på inbjudan här på 
Medicinska fakulteten. Men ganska om-
gående kom vi fram till att vi borde göra 
en satsning inom gränsområdet mellan 
medicin och teknik. LiU har länge haft en 
stark teknisk fakultet där en del av styr-
kan i forskningen har legat inom just 
medicinsk teknik. Även den medicinska 
fakulteten växer starkt i sin forsknings-
aktivitet. Dessutom finns de båda fakul-
teterna under samma universitetstak, en 
stor fördel för samverkan. Forskningen är 
också tvärvetenskaplig i sin natur, något 
som LiU har stor erfarenhet av. 

Det säger Stefan Thor, professor i ut-
vecklingsbiologi, som är den som fått 
uppdraget att bygga upp det nya centret. 
Förebilden finns på Stanford University  
i Kalifornien. 

– När Stanford för tio år sedan startade 
Bio-X, ett forskningscentrum dedikerat 
till forskning i gränsytan mellan medicin 
och teknik var det många här vid LiU, 
framförallt vid teknisk fakultet, som tänkte 
att »precis det där gör ju LiU redan«.  
Men inte samlat och inte under ett namn. 

Stefan Thor var också med i ett skede och 
utredde frågan om att bygga upp ett liknande 
centrum på LiU för några år sedan.  

Det fanns till och med planer på en ny 
byggnad. Men pengar saknades och pla-
nerna lades i malpåse. 

– När det så kom en propå från 
KAW-stiftelsen i november förra året var 
det bara att ta fram och putsa av den gam-
la idén. Det går inte många sådana här 
tåg i Sverige, att inte vara med hade varit 
mycket illa. 

TOTALT HANDLAR HELA SATSNINGEN i Sverige om 
1,8 miljarder kronor. På Linköpings uni-
versitet landade 150 miljoner kronor från 
stiftelsen. Tillsammans med tillskott från 
LiU och från Region Östergötland ger det 
Stefan Thor 320 miljoner att, under tio 
års tid, bygga upp LiU:s eget Bio-X – 
»Wallenberg centrum för molekylärmedi-
cinsk forskning«. 

Med sig har han en grupp av nio forskare 
från Linköpings universitet och Region 
Östergötland. Dessutom fem meriterade 
internationella forskare, som rådgivare. 
Vidare ansluter ett 60-tal redan existe-
rande grupper vid Linköpings universitet 
och Region Östergötland. Man bildar 
också partnerskap med ett antal företag, 
både i regionen och nationellt. 

En viktig kick-off är rekryteringen av  
15 nya forskningsledare; fem inom bio-
medicin, sex kliniska forskare och fyra tek-
niskt orienterade forskare. Bred annons-
ering görs i samverkan med de tre andra 
lärosätena, ett krav från KAW-stiftelsen. 

– Vi ser helst en internationell rekryte-
ring. Sverige behöver en vitamininjektion 
av forskare utifrån för att återta positio-
nen som världsledande inom medicinsk 
forskning, menar Stefan Thor. 

DET ÄR ETT BRETT FORSKNINGSFÄLT man griper 
sig an. Tre exempel på specifika forsk-
ningsområden som ska drivas vid Linkö-
pings universitet är medicinsk bild-
behandling (det som idag görs framförallt 
inom Centrum för medicinsk bildveten-
skap, CMIV), biomaterial (både mjuka 

material som hornhinnor och hårda ma-
terial som höftproteser) samt data och 
medicin (hur man ska hantera stora med-
icinska datamängder kring en människa). 

– Vår målsättning är att gruppera vår 
starka medicin-tekniska forskning på ett 
sätt så att vi syns utåt och ger lyskraft åt 
LiU, fortsätter Stefan Thor. 

Men det handlar inte bara om en 
PR-paketering utan även om substansen i 
själva forskningen. Något som det nya 
centret hoppas kunna lyfta både genom 
rekryteringen och genom samverkan med 
de redan existerande forskargrupperna. 

Hur ser det ut om tio år? 
– Då har vi alla 15 forskargrupperna på 

plats och de är så starka att vi får fortsatt 
finansiering. Samverkan mellan dessa 
grupper och existerande miljöer är stark. 
Det här är en välförankrad LiU-satsning 
på högre nivå än en vanlig forsknings-
miljö, mer som en femte fakultet, och det 
är nationellt välkänt. 

– Vår forskning är tillämpad och pa-
tientnära, fortsätter Stefan Thor. Den kan 
gå rakt ut i sjukvården. Det här tror jag vi 
lyckats med inom tio år. 

»Det går inte många sådana 
här tåg i Sverige, att inte vara 
med hade varit mycket illa.«

Läs mer om Wallenberg centrum för molekylär-
medicinsk forskning på www.liu.se/wcmm

Stefan Thor, professor i utvecklingsbiologi, leder 
det centret för forskning i gränsområdet mellan 
medicin och teknik.
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Varning för 
LÄSPANIK

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR

Bristande läskunnighet bland unga 
ska tas på stort allvar. Men se upp för 
läspanik och moralistiska fallgropar. 
Sådana har vi redan haft för många 
av genom historien, varnar litteratur-
professorn Bengt-Göran Martinsson.

LIU MAGASIN #4 201516

P
isaresultaten talar sitt tyd-
liga språk. Lärarna i skolan 
ser det också, liksom uni-
versitetslärare. Läskunnig-
het och läsförståelse sjun-
ker. Den statliga 
litteraturutredningen från 

2012 markerade allvaret med den kraftigt 
nedåtgående kurvan, främst bland pojkar. 
I den utredningen konsta terades det än 
en gång att skillnaderna i läsvanor är  
stora beroende på var på samhällsstegen 
barnen befinner sig. Ju mer välutbildade 
föräldrar, desto mer läsning. Utan läs-
kunnighet och förståelse för det man läser 
blir det svårt att klara sig bra i samhället, 
läsbristen blir ett demokratiproblem.

Bengt-Göran Martinsson, litteratur-
vetare och lågmäld professor i pedagogiskt 
arbete, håller med. Han sitter i sitt med 
böcker och ord belamrade arbetsrum, talar 
varmt om många lärares professionella 
arbete med att komma tillrätta med läs-
svårigheterna, men hans budskap är ändå 
att varna för det han kallar läspanik.

– Möjligen är det jag som har grundat det 
uttrycket, jag har en historisk blick i min 
forskning och tycker mig kunna se ett histo-
riskt mönster i den lite upphetsade diskus-
sion som uppstått efter Pisaresultaten.

HAN HAR FÖLJT ANDRA FORSKARES STUDIER kring 
moralpanik och läsning. Nick Carter-
diskussionen i början på 1900-talet är ett 
exempel. Många ungdomar flyttade då in 
till städerna, de hade folkskolebakgrund 
och kunde läsa och skriva. I den här vevan 
kom den första populärlitteraturen till 
Sverige. Symbolen för den var en serie 
deckarberättelser om agenten Nick Carter, 
de var billighetsböcker, motsvarande  
dagens pocket böcker. Arbetare och 
ung domar slukade böckerna, på samma 
sätt som vi idag konsumerar teve-serier 
och Netflix.
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»En del av paniken 
handlar om att 
konstruera en bild 
av att Sverige som 
kunskaps nation är 
i fritt fall.«

I samband med denna Nick Carter-våg 
startades en stor aktion mot smutslitte-
ratur. Det ansågs att böckerna var våld-
samma, att de var ytliga och inte innehöll 
djupa tankar.

– En nationell kommitté tillsattes med 
biskopar, professorer och lärare.

Bengt-Göran Martinsson hänvisar till 
andra europeiska forskares iakttagelser 
om så kallad moralpanik.

– De visar på ett mönster. När folk-
massorna börjar ägna sig åt kulturyttringar 
som inte är kända sedan tidigare så utbry-
ter panik mot kulturfenomenet bland de 
etablerade grupperna. Här ska förbjudas, 
insatser måste till. Det etablerade sam-
hället måste få kontroll över något de är 
rädda för. En samhällsklass säger till en 
annan vad som är rätt och riktigt i fråga 
om kultur.

Psykiatern Nils Bejerots varningar på 
1950-talet om serietidningarnas fördärv är 
ett annat exempel. Idag är synen på dem 
en helt annan i de finkulturella rummen.

– Han menade att de var estetiskt 
under måliga, förråande, skapade dålig 
smak och tog tid från skolarbetet.

SEDAN DESS HAR DISKUSSIONER KOMMIT och gått, 
kring hårdrock, femböcker, videovåld,  
internet och datorspel, till exempel. Alltid 
med samma höga tonläge av moralisk 
panik, tycker Bengt-Göran Martinsson.

Det här är något vi bör hålla i minnet 
när lösningar nu diskuteras kring hur 
läskunnigheten ska förbättras, framhåller 
han. En förenklad problembeskrivning 
där ett etablissemang av tyckare, som 
ledar skribenter och politiker, har åsikter 
om åtgärder – ja, det leder alltför lätt in i 
fällan av panikdebatt.

– En del av paniken handlar om att 
konstruera en hotbild, som i det här fal-
let att Sverige som kunskapsnation är i 
fritt fall.

Bengt-Göran Martinsson håller inte 
med om den bilden. Han lyfter istället frå-
gan om det kan vara så att definitionen av 
läsförståelse är för fyrkantigt »skolaktig«. 
Skolan är av tradition inriktad på ett for-
mellt skriftspråk som i flera avseenden 
inte är funktionellt i många människors 
vanliga liv. Det kan vara så att skolans 
skriftspråk inte är anpassat efter de ungas 
egen snabbt föränderliga verklighet,  
resonerar han. 

– Skolan och forskare behöver ta reda 
på mer om hur skriftspråket faktiskt an-
vänds idag i vårt mediesamhälle. Ofta vi-
sar det sig till exempel att de med skrala 
skolbetyg klarar körkortets teoridel bra, 
precis som de ungdomar som arbetar vid 
maskiner klarar läsinstruktionerna där 
bra. För då används skriftspråket på ett 
sätt som är funktionellt i deras eget liv. 

Här behövs både mer kunskap och 
ödmjukhet inför de komplexa  
frågeställningarna kring den  
bristande läsförmågan. 

– Vi behöver hitta en undervisning 
som tar alla ungdomars sociala och  
kulturella verklighet på allvar. Jag vet  
att många lärare verkligen gör det.  
Dem vill jag uppmuntra.

De politiskt förenklade lösningarna, 
däremot, som att till exempel införa mer 
tester och nationella prov, riskerar att 
leda in i en fälla där eleverna, istället för 
skolan, ses som problemet.

– Det är den problematiken jag vill  
diskutera och nyansera.

Bengt-Göran Martinsson ser mönster som 
går igen i debatten om ungdomars läsande 
efter Pisaresultaten.

Diskussioner om vad som är bra läsning har 
ofta haft en starkt moralistisk ton. Mycket har 
klassats som skräp, men har samtidigt varit 
viktiga ingångar till läsandet för barn och  
undomar. Idag är barns användning 
av läsplattor en vatten-
delare i debatten.
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Forskning

Nyheten att några LiU-forskare lyckats 
bygga upp nyckelkomponenterna i elektro-
niska kretsar inne i levande växter spreds 
som en löpeld över världen, bl.a. till New 
York Times och Washington Post.

– Nu kan vi börja tala om power plants på 
riktigt. Vi kan placera sensorer i växterna 
och utnyttja energin som bildas i klorofyl-
let, tillverka gröna antenner eller produ-
cera nya material. Allt sker naturligt och 
vi använder växternas egna mycket avan-
cerade och unika system, säger professor 
Magnus Berggren.

I en vetenskaplig artikel i Science  
Advances visar han och hans forskargrupp 
i organisk elektronik hur rosor kan tillver-
ka både analoga och digitala elektroniska 
kretsar, som i förlängningen kan utnyttjas 
för att exempelvis reglera växtens fysiologi.

Elektroniska växter  
blev världsnyhet

Redaktör för 
litteraturhistoria

Stoppar  
avgasfusket

Traditionell elektronik skickar och bear-
betar elektroniska signaler medan växter 
transporterar och behandlar joner och växt-
hormoner. I organisk elektronik, baserad på 
halvledande polymerer, kan både joner och 
elektroner fungera som signalbärare, vilket 
gör det möjligt att översätta växternas sig-
naler till traditionell elektronik. 

Med organisk elektronik integrerad i 
växter öppnar sig en lång rad möjligheter, 
som att ta till vara energi från fotosyntesen 
i en bränslecell eller att läsa av och styra 
växters tillväxt och andra inre funktioner.

Magnus Berggren ser ett helt nytt 
forskningsfält.

– Såvitt vi vet finns det inte några forsk-
ningsresultat tidigare publicerade kring 
elektronik tillverkad i växter. Ingen har 
gjort detta tidigare. 

Volkswagen-skandalen har skyndat på 
arbetet att ta fram nya lagkrav för utsläpp 
vid körning under verkliga förhållanden. 
Med LiU-forskarnas metod kan nya tillför-
litliga tester tas fram snabbt och enkelt.

Skandalen var ett faktum när det upp-
täcktes att Volkswagen lagt in en mjuk-
vara som gör att bilen känner av att den 
blir testad. Det är dock inget stort stycke 
ingenjörskonst eftersom de körcykler  
som används vid utsläppstester är hårt 
standard iserade, både i Europa och USA.  
Testet är väl känt och går till på samma 
vis varje gång – med givna accelerationer 
och inbromsningar. 

Att det tog åtta år att avslöja dem kan 
istället bero på att det också är väl känt att 
den körcykel som används i testet inte är 
speciellt realistisk. I en verklig körning 
bromsas och gasas bilen exempelvis betyd-
ligt oftare, vilket naturligtvis ger effekter 
på såväl bränsleförbrukning som utsläpp.

På grund av VW-skandalen har dock 
lagstiftarna, såväl inom EU som i USA, 
satt full fart för att ändra regelverket.

Vid Linköpings universitet ligger fors-
karna på Avdelningen för fordonssystem, 
med professor Lars Nielsen i spetsen, ste-
get före och har redan hittat lösningar på 
de problem de standardiserade testerna 
gett upphov till. Det är lösningar avsedda 
att underlätta en allt mer komplicerad 
designprocess men som också kan använ-
das för att ta fram nya körcykler för tester 
där resultatet motsvarar verklig körning. 

Forskningsresultaten publiceras nu i 
den vetenskapliga tidskriften IEEE Tran-
sactions and Vehiclar Technology. En ar-
tikel finns också i en doktorsavhandling i 
fordonssystem som Peter Nyberg försva-
rade i våras.

LiU-professorn Carin Franzén blir en av 
två redaktörer för ett nytt standardverk 
om litteraturhistoria. Det beräknas  
utkomma 2018 på Natur & Kultur.
Carin Franzén är professor i litteratur-
vetenskap och föreståndare för forskar-
skolan Språk och kultur i Europa. AN
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Nytänkare skippar djurförsök
I jakten på nya läkemedel mot typ 2-dia-
betes använder Gunnar Cedersund mate-
matiska modeller i stället för försöksdjur. 
Nu får han utmärkelsen »Nytänkaren« av 
Stiftelsen Forska utan djurförsök.

Förutom äran innebär utmärkelsen ett 
pris på 400 000 kronor.

– Ett roligt erkännande, säger Gunnar 
Cedersund (bilden) som är universitets-
lektor i systembiologi.

Nyligen godkände det amerikanska 
kontrollorganet Food and Drug Adminis-
tration en modelleringsmetod när nya in-
sulinpumpar för typ 1-diabetes skulle tas 
fram. Tiden för att ta fram en ny pump har 
med den matematiska modellen minskat 
från fyra–sex år till cirka två månader. 
Kostnaden har sjunkit från cirka en mil-
jard kronor till under en miljon kronor.

Gunnar Cedersund har lett ett model-
leringsarbete som vidareutvecklat denna 
modell för att beskriva den insulinresis-
tens som uppstår vid typ 2-diabetes.  
Med Cedersunds genombrott finns nu 
möjligheten att ta fram nya och mer effek-
tiva läkemedel.

– Vi har samarbetat med den experi-
mentella gruppen, ledd av professor Peter 
Strålfors, för att samla in data från enbart 
mänskliga celler. Sedan har vi utvecklat 
en matematisk modell baserad på dessa 
data. Vi kan idag till exempel beskriva hur 
insulinresistensen sprider sig i kroppen, 
säger Gunnar Cedersund.

Samarbete kring  
hållbar stads utveckling
Sedan drygt ett år pågår ett projekt mellan 
Linköpings universitet och Guangzhou Uni-
versity som syftar till att etablera ett gemen-
samt center för hållbar stadsutveckling. Må-
let är att centret ska etableras under 2016.  

Nyligen undertecknades en överens-
kommelse om fortsatt samverkan mellan 
de båda lärosätena.

Guangzhou är huvudstad i den expan-
siva Guangdong-provinsen i Kina. 

Populär vecka 
lockade många
Årets Populärvetenskapliga vecka lockade 
fler än 2000 gymnasieelever som under 
tre dagar fick inblickar i vad universitetets 
forskare håller på med.

Förutom ett välmatat program av föreläs-
ningar kunde besökarna även ta del av 
utställningar. Forskare, studenter och 
studievägledare fanns på plats för att visa 
upp sin forskning och svara på frågor.

Utställningarna bjöd bland annat på en 
dansande robot, ett dataspel som kan sty-
ras med kroppen, en formel 1-bil och ett 
experiment med flytande kväve och en 
ballong. Besökarna kunde även testa sina 
kunskaper kring djurförsök och prova  
visualiseringsbordet.

– Utställningarna fungerar lite som 
 en paus från föreläsningarna och ger 
även en chans att på ett mer handgripligt 
sätt få uppleva forskningen, förklarar 
Ann-Kristine Järrendahl, kommunikatör 
på Tekniska fakulteten.
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Rektorerna Helen Dannetun och Zau Cairong

En dansande robot väckte uppmärksamhet.
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Diagnos innan sjukdomen  
brutit ut

Gröna växter mot cancer

Bra samverkan 
ger LiU mer 
pengar

Många patienter med allvarliga sjukdomar 
blir inte bättre av sina mediciner efter-
som behandlingen påbörjas alltför sent. 
Ett internationellt forskarteam lett från 
Linköpings universitet lanserar nu en unik 
strategi för att med ett enkelt blodprov 
upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra 
tidigaste fas.

Den nya strategin bygger på att analysera 
T-celler, en typ vita blodkroppar som 
ständigt patrullerar i kroppen för att  
bekämpa mikrober eller läka skadad  
vävnad. Det innebär att de tidigt känner 
av förändringar vid ett stort antal olika 
sjukdomar.

– En allt tidigare diagnostik bidrar till 
effektivare behandling. I förlängningen 
kommer detta att öka intresset för regel-
bundna hälsokontroller med syftet att ti-
digt upptäcka och behandla eller förhindra 
sjukdom, på samma självklara sätt som vi 
ser när det gäller bilprovning och bilservi-
ce. Egentligen är det konstigt att vi har ett 
effektivare sätt att hantera bilars hälsa än 
vår egen, säger professor Mikael Benson, 
som lett studien tillsammans med univer-
sitetslektor Mika Gustafsson vid Centrum 
för individualiserad medicinering.

Studien har publicerats i tidskriften 
Science Translational Medicine.

Linköpings universitet hamnar högt på 
listan när Vinnova fördelar pengar efter 
en ny modell som bygger på lärosätenas 
samverkan med andra delar av samhället.

Vinnova, Sveriges 
innovationsmyn-
dighet, har i upp-
drag av regeringen 
att ta fram en mo-
dell för att värdera 
lärosätenas sam-
verkan med det 

omgivande samhället. Modellen ska kun-
na användas i ett framtida resursfördel-
ningssystem av basanslagen.

Nu har en första test med den nya  
modellen gjorts där 200 miljoner kronor 
avsatts för åren 2013-2016, och i den för-
sta utvärderingen 60 miljoner. LiU får  
3,2 miljoner av dessa 60 miljoner och 
hamnar därmed bland de fem lärosäten 
som får mest pengar. Vinnovapengarna 
har fördelats baserat på prestation och 
kvalitet i frågor som rör samverkan. 

– LiU har alltid varit ett samverkande uni-
versitet. Det här är en bekräftelse på att även 
andra tycker det och att vi är på rätt väg med 
vår strategiska samverkan, kommenterar 
Jan Axelsson, samverkansdirektör.

Giftfria kombinationer av kemiska ämnen 
från växter kan vara nyckeln till att 
stoppa obotliga och återfallande cancer-
sjukdomar. Det är slutsatsen efter en 
genomgång av olika studier.

180 forskare från 22 länder har gjort en 
genomlysning av studier som rör växt-
substansers effekter. Ett av projektets 
mångvetenskapliga team leddes av Lasse 
Jensen, kärlforskare vid Linköpings  
universitet och Karolinska Institutet.  
Teamet – där också Charlotta Dabrosin, 
professor i onkologi vid LiU, deltog – 
granskade omkring 500 arbeten med in-
riktning på blodkärlstillväxt. Denna pro-
cess krävs för att en tumör ska kunna växa 
och sprida dottertumörer.

Teamet identifierade mer än 100 växt-
baserade substanser – bland annat i vin-
druvor, soja och gurkmeja – som jämför-
des med traditionell kemoterapi.

– I dagens kemoterapi tvingas läkarna 
ofta ge maximal dos, nära gränsen för 
svåra biverkningar. Sannolikt behövs inte 
det med växtbaserade substanser, där 
marginalen mellan den effektiva dosen 
och den skadliga ofta är större, säger  
Lasse Jensen.

Forskning
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Ond spiral ger 
varmare klimat
Den globala uppvärmningen kan ske snab-
bare än man tidigare trott. Anledningen 
är att även de växhusgasutsläpp som är 
naturliga påverkas av en höjd temperatur. 
Genom mätning av naturliga metanutsläpp 
bekräftas detta i studier från Linköpings 
universitet.

– Allt pekar på att uppvärmning leder  
till större naturliga växthusgasutsläpp.  
I sjöar ser man ett klart mönster av större 
metan utsläpp vid högre temperaturer, 
säger Sivakiruthika Natchimuthu, dokto-
rand vid Tema Miljöförändring, och 
huvud författare till forskargruppens  
senaste publikation om ämnet.

En ond spiral framträder – växthusgas-
utsläpp från förbränning av fossila bräns-
len leder till uppvärmning som i sin tur 
ger ökade naturliga utsläpp och ytterligare 
uppvärmning.

Därmed får varje minskning av utsläpp 
orsakade av människan en dubbelt gynn-
sam effekt eftersom både den omedelbara 
direkta uppvärmningen och bieffekten 
med ökade naturliga utsläpp förhindras. 
Det menar professor David Bastviken vid 
Linköpings universitet.

– Resultaten om att naturliga växhus-
gasutsläpp påverkas är överraskande tyd-
liga. Det finns flera oberoende studier ba-
serade på både vår och andras forskning 
som stöder detta. Frågan är inte längre 
om de naturliga utsläppen kommer att 
öka utan snarare hur mycket, säger  
David Bastviken.

Integrera kunskap – men slå 
vakt om specialisterna
Smarta sätt att integrera kunskap är en 
förutsättning för näringslivets utveckling. 
Men var samtidigt rädd om specialisterna.

Det är en av flera lärdomar från ett åtta-
årigt forskningsprogram inom kunskap-
sintegration och innovation (KITE), som 
sysselsatt 14 forskare från Linköpings 
universitet och Högskolan i Gävle. 

Programmet har resulterat i fler än 
hundra vetenskapliga artiklar, ett tiotal 
böcker, mängder av bokkapitel och en 
populärvetenskaplig slutrapport.

– Vi har skapat en bred plattform för 
ledande forskning inom kunskapsintegra-
tion och innovation och vi har nu kompe-
tenta framtida forskningsledare som kan 
ta sig an nya utmaningar, konstaterade 
Fredrik Tell, professor i företags ekonomi 
vid avslutningskonferensen.

Han har lett programmet tillsammans 
med Christian Berggren, professor i indu-
striell organisation. 

Under konferensen presenterade Anna 
Bergek och Tomas Magnusson resultat 
från studier av teknikinnovation i mogna 
branscher, med exempel från fordons- 
och belysningsbranscherna med över-
gången till bussar med eldrift och led-
teknik i lamporna.  Djupa kunskaper om 
den äldre tekniken har varit en förutsätt-

ning för att kunna ta 
till sig och integrera 
helt ny teknik på ett 
kostnadseffektivt 
sätt. Men de har 
också hittat företag 
som inte förmått 
hänga med i teknik-
utvecklingen och 

som tvingats bort 
från hundraåriga kärnområden.

Karin Bredin och Cecilia Enberg höjde 
en annan varningsflagg: när specialister 
inom olika områden samarbetar länge i så 
kallade tvärfunktionella team urholkas 
specialistkunskapen sakta men säkert.

– Specialisterna lär av varandra och blir 
generalister och till slut har företagen 
ingen specialistkompetens att integrera, 
förklarade Cecilia Enberg.

De företag forskarna har studerat har 
också tagit dessa farhågor på allvar och 
infört olika metoder för att specialisterna 
ska kunna behålla sina djupa kunskaper.

Pontus de Laval, teknikchef på Saab, 
betonade hur viktigt det är att kunna in-
tegrera kunskap från många olika håll.

– Det är en svensk specialitet att sätta 
ihop komplicerade prylar. Systemintegra-
tion är en livsviktig kompetens för oss, 
sade Pontus de Laval.

David Bastviken

Fredrik Tell
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Skolorna har de senaste 20 åren blivit allt mer segregerade. Men hur  
ser skolsegregationen ut och vad får den för effekter för eleverna?  

Detta undersöker en grupp forskare vid Linköpings universitet.

FORSKNING  •  SKOLSEGREGATION

En segregerad skola 
ger inte sämre betyg

P
eter Hedström, skjuter sin 
dator till mitten av bordet 
och pekar på en världskarta 
– Se här, säger han. Han 
har ratat det överbelamrade 
skrivbordet för det blänk-
ande konferensbordet. 

Men inga länder syns under professorns 
finger, istället är kartan uppdelad i värde-
ringar, religion och självförverkligande. 
Där Sverige ligger står det självförverk-
ligande och protestantism, medan det 
över exempelvis Japan står konfusianism. 

Vi sitter i en av universitetets vackrast 
belägna byggnader. Hit tar man sig med 
hjälp av broar över en dånande Motala 
ström. Idag är bruset från strömmen 
öronbedövande och det letar sig upp på 
tredje våningen där Peter Hedström har 
sitt kontor. 

Hedström är föreståndare på Institutet 
för analytisk sociologi, IAS, och han  
forskar om ett ämne som berör de flesta 
människor och som många har åsikter 
om – skolan. Speciellt fokuserar han på de 
processer som bidrar till skolsegregering. 
Och där spelar just nu kartan i hans dator 

en alldeles särskild roll. Den är tillsam-
mans med stora mängder registerdata – 
som IAS är kända för att använda – en del 
av hans och kollegornas forskning om så 
kallade »tipping points«. 

– Det är den punkt där något plötsligt 
händer. Ett exempel kan vara att under 
lång tid blir en skola blir mer och mer 
segregerad – utan att någon bryr sig. 
Men, plötsligt börjar föräldrar till svensk-
födda barn ta sina barn ur skolan. Kanske 
tänker de att »segregationen kommer att 
påverka mitt barns betyg«. Då blir det 
ännu färre svenskfödda barn i skolan och 
fler tar sina barn därifrån. Då har man 
nått en tipping point, säger Hedström.

MED HJÄLP AV KARTAN räknas ett värde för en 
klass eller en skola ut på hur segregerad 
den är. 

– Man tar eleverna i en klass, samt  
deras föräldrar, och ställer dem på kar-
tan. Om ena föräldern är från Irak och 
den andra från Danmark, då drar man 
två linjer från eleven till de länderna. 
Irak ger då exempelvis fyra poäng,  
medan Danmark ger ett. Han pekar på 

Analytisk sociologi försöker förklara sociala 
makrofenomen, som segregationsmönster, 
genom att i detalj studera mekanismerna 
som ger upphov till problemet. I fokus står 
individers handlingar och samspel.

På Institutet för analytisk sociologi, IAS, 
spelar register en viktig roll. Man använder 
sig bland annat av utbildningsregistret, 
inkomst- och taxeringsregistret samt  
registret över totalbefolkningen.

Med hjälp av registerdatan undersöker 
IAS hur olika faktorer påverkar individers 
beteende. Dessa resultat används sedan  
för att skapa simuleringsmodeller. 

Analytisk sociologi
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Sverige och drar ett osynligt streck med 
fingret först till Irak och sedan till Danmark. 
Beroende på hur långt länderna är från 
Sverige räknas ett värde ut som tillskrivs 
eleven och i förlängningen kan detta göras 
för en hel skola. 

Finns det inga risker i att se på vem 
som har fötts av vem?

– Nej, det tycker jag inte. Det är ett för-
sök att förstå. Om man inte vill ha segre-
gerade skolor, utan en skolsamman-
sättning som ser ut som befolkningen i 
övrigt, är det väsentligt att vara medveten 
om den här typen av processer.

Med hjälp av kunskaperna om »tipping 
points« skulle man i framtiden kunna välja 
om man vill göra en insats på en skola, 
innan man börjar närma sig en stor för-
ändring. Än så länge har Peter Hedström 
bara studerat skolor i Stockholmsregionen, 
men Skolverket har redan visat intresse 
för forskningen. 

SKOLVERKET HAR BEDÖMT att det fria skolvalet 
som infördes för 20 år sedan sannolikt 
har bidragit till en ökad segregation. 
Man har också gett förslag på att det fria 

skolvalet i viss mån ska begränsas för att 
minska uppdelningen. 

Men en segregerad skola beror på 
många parallella processer. Även om det 
fria skolvalet är viktigt beror den också 
på att boendesegregationen har ökat, 
menar Maria Brandén, även hon forskare 
på IAS. Hon och hennes kollegor under-
söker hur niondeklassare i Sveriges  
skolor, med stor andel invandrade barn, 
klarar skolan.  

– Det finns en grupp elever som verkar 
påverkas av att gå i en segregerad skola 
och det är de som har svårt att klara behö-
righeten till gymnasiet. Vi tolkar detta 
som att dessa elever behöver extra stöd av 
skolan, men inte får det, säger Brandén.  

Då Hedströms forskning visar att  
föräldrar tar sina barn ur en segregerad 
skola när de tror att det kommer att på-
verka barnens betyg, visar Brandéns att 
en segregerad skola faktiskt inte leder  
till sämre betyg. 

– Jag blev förvånad. Men elevernas  
meritvärde påverkas inte av hur många 
invandrare det finns på en skola, säger 
hon och prasslar med sina papper.

Det absolut viktigaste för att klara  
skolan är istället ett starkt stöd hemifrån, 
till exempel hjälp med läxorna. Det gynnar 
också elevernas betyg hur välutbildade och 
informerade föräldrarna är. Det är även 
möjligt att det finns en vinst i att gå i en 
skola med många nationaliteter – 
människor som gått i etniskt blandade 
skolor kan till exempel tänkas få större 
förståelse för andra kulturer. 

MARIA BRANDÉNS FORSKNING är inte mer än 
drygt ett år gammal, trots det har hon re-
dan kommit fram till intressanta resultat. 
Nu ska hon och hennes kollegor fortsätta 
genom att se på de långsiktiga konsekven-
serna av skolsegregationen. 

– Även om det inte visar sig på elever-
nas meritvärde, hur ser det ut i framti-
den? Hur många av de elever som går på 
en segregerad skola söker sig vidare till 
universitetet?

Maria Brandén packar ihop dator och 
papper. Hon gör sig redo för en resa till 
Stockholm. Snart lämnar hon institutets 
ljusa rum, går nerför trapporna och ut 
över broarna.

Maria Brandén studerar effekter av skolsegregation. Till hennes förvåning påverkas inte  
elevernas betyg av hur många invandrare som finns på en skola.

Peter Hedström är föreståndare på Institutet 
för analytisk sociologi.
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FORSKNING  •  BARNAFRID

Ett nytt kunskapscentrum om 
övergrepp mot barn byggs upp vid 
Linköpings universitet. Det har en 
solid grund att stå på.

TEXT ÅKE HJELM FOTO CASARSA

Barnafrid samlar kunskap  
om övergrepp och våld
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BARNAFRID  •  FORSKNING

B
UP Elefanten. Barnahus 
Linköping. Stark forskning 
och utbildning. Linköping 
ligger i täten när det gäller 
barn som far illa, och ofta är 
det Carl Göran Svedin som 
hållit i trådarna. Nu bygger 

han upp Barnafrid, ett nationellt kunskaps- 
centrum om övergrepp mot barn.

– Jag är glad att vi lyckades få uppdra-
get i konkurrens med bra ansökningar 
från Uppsala och Stockholm. Vår starka 
forskningsprofil 
och våra nyskapan-
de kliniska enheter 
vägde tungt, och 
det ska hela Öster-
götland ha kredd 
för, säger Carl Gö-
ran Svedin som är 
professor i barn- 
och ungdoms- 
psykiatri vid Linköpings universitet.

Men själv kommer han inte att vara  
aktiv så länge till. Han har uppnått  
pensionsåldern och rekrytering av efter- 
trädare pågår.

Under ett par decennier arbetade han 
parallellt som kliniker och forskare. Från 
sin dubbla position har han kunnat följa 
hur barns utsatthet varierat över tid. För 
25 år sedan handlade det mesta om barn-
misshandel. Få sexuella övergrepp rap-
porterades på den tiden men medveten-
heten ökade så småningom och tio år 
senare, 2000, uppdagades det första all-
varliga fallet i Sverige där bilder på över-
grepp spreds via Internet.

– Myndigheterna blev tagna på sängen 
och polisen fick ett stort arbete eftersom 
det rörde sig om tiotusentals bilder lagrade 
på en dator. Få förstod mekanismerna 
bakom och hur man kunde hjälpa dessa 
barn. Idag ser vi barn och unga som lägger 
ut avklädda bilder på Internet och förövare 
som förmår dem att göra sexuella hand-
lingar på sig själva, filmade av en webbka-
mera. Övergreppens karaktär förändras, 
säger Carl Göran Svedin.

BEHOVET AV ATT SAMLA erfarenheter och 
forskningsresultat under en hatt blev  
uppenbart. Efter år av utredande upp-
drog regeringen hösten 2014 åt Socialsty-
relsen att utlysa värdskapet för ett natio-
nellt centrum med syftet att samla och 
sprida kunskap om våld och andra över-
grepp mot barn, inte minst för alla som 
jobbar i olika verksamheter.
 Sedan början på 1990-talet har antalet 
polisanmälda brott ökat kraftigt: idag 
görs under ett år cirka 19 000 anmälningar 
om misshandel och sexuella övergrepp 
mot barn under 15 år. Men det stöd och 
hjälp som erbjuds de utsatta skiljer sig 
mycket inom landet.
 – I Östergötland hade vi liksom landet i 
övrigt en kraftig ökning i statistiken om-
kring 1993. Det ledde till starten av BUP 
Elefanten, en behandlingsenhet i centrala 
Linköping. Där tar vi emot barn upp till 18 
år som varit utsatta för misshandel och 
övergrepp, eller själva förgripit sig på andra.
 Trots detta initiativ och det stora beho-
vet av specialistkunskap finns det fortfa-
rande bara två specialiserade behand-
lingsenheter, en i Linköping och en i 
Stockholm.
 – Sverige lever inte upp till FN:s barn-
konvention, men det gör Östergötland 
med Barnahus Linköping och BUP Ele-
fanten. Barn med traumatiska upplevel-
ser ska behandlas i tid, inte tvingas vänta 
på diagnos. De senaste årens prioriterings- 
tänkande har lett till att barn med diag-
noser är välkomna i barn- och ungdoms-
psykiatrin medan de som varit utsatta för 
övergrepp på många håll blir avvisade, 
säger Carl Göran Svedin.

HAN ÄR BEKYMRAD över den bristande jäm-
likheten mellan olika delar av Sverige. 
Det starka kommunala självstyret står  
i vägen för en jämlik vård, till exempel  
i de omkring 30 Barnahus som etable-
rats sedan starten i Linköping för tio  
år sedan. Här finns en tydlig roll för det  
nya centrumet som koordinator och 
kunskapsspridare.

TILL VÄNSTER Sexuella övergrepp och exploa tering drabbar en av fem 
tonåringar i Sverige, enligt en undersökning utförd av bland andra 
forskare vid Linköpings universitet. Resultaten som bygger på berät-
telser av 6 000 gymnasieelever redovisas i den nyutkomna rapporten 
»Det gäller en av fem« från Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Barnafrid samlar kunskap  
om övergrepp och våld

Carl Göran Svedin

LiU rankades 
högst av alla
Intresset att få ta hand om det nationella 
kunskapscentret var i första vändan stort. 
Men när dimmorna skingrats var det bara 
tre universitet som stod kvar som sökande. 
Av dem rankades LiU högst.

Bedömarna framhöll att LiU:s ansökan var 
den som bäst fyllde de uppsatta kriteri-
erna. Särskilt nämndes forskningen inom 
barn- och ungdomspsykiatri, samarbetet 
med Barnahus Linköping och BUP Elefanten. 
De existerande nätverken nationellt och 
internationellt hade också imponerat.

Staten finansierar centrumet, som döptes 
till Barnafrid, med fem miljoner kronor om 
året, med utvärdering efter tre år.

Verksamheten i Barnafrid inriktas på tre 
områden: barnmisshandel och mobbning, 
sexuella och internetrelaterade övergrepp 
samt bevittnat våld.

När detta skrivs i november 2015 är lokaler-
na i det nybyggda medicinhuset vid US 
tämligen tomma. Förutom Carl Göran Svedin 
har två medarbetare rekryterats: Therese 
Björn Johansson som administratör och 
Linda S Jonsson som forskare (postdoktor). 
På tur står fyra lärar- och forskartjänster, 
två adjungerade tjänster och tre dokto-
rander. Dessutom söks en lösning på hur 
insamlad kunskap ska kommuniceras –  
en central funktion i Barnafridsuppdraget.

Konceptet Barnahus innebär att alla 
berörda aktörer – socialtjänst, polis, åkla-
gare, barnsjukvård, barn- och ungdoms-
psykiatri – samlas på ett ställe med det 
drabbade barnet i centrum. I Danmark är 
verksamheten lagreglerad, och upplägget 
har kopierats i flera länder däribland Tur-
kiet. Nu pågår ett EU-projekt som ska ge 
skjuts åt en vidare spridning i Europa.
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LiU-alumner
JOHN AVENBERG är trainee på H&M. Han är 
civilingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 2015.
HELENE BERGGREN är förskollärare på Silver-
dalens förskola. Hon har utbildat sig på 
förskollärarprogrammet.
KAJSA BERGWALL är psykolog på Stress-
mottagningen. Hon har läst psykolog-
programmet, med examen 2014.
DANIEL FEMERSTRÖM är designingenjör på 
Saab. Han har läst till civilingenjör i  
maskinteknik, med examen 2012.
PHILIP GILCHRIST är junior varumärkesstrateg 
på Pond Strategy AB. Han har läst civil-
ekonomprogrammet, med examen 2015.
PATRIK HANSSON är projektledare på Swedavia. 
Han har läst en industriell teknik, med 
examen 1992.
PATRIK HALLSJÖ är doktorand på Glasgow 
University. Han har läst till civilingenjör 
 i teknisk fysik och elektroteknik, med 
examen 2014.
HELENA ILKE har tillsammans med några 
kompisar dragit igång hantverksbutiken 
Himnaverket i Linghem utanför Linköping. 
Hon är trähantverkare och har läst Slöjd, 
hantverk och design. 
PETER LEUNG är analytiker på Accenture 
ABN. Han är civilingenjör i industriell 
ekonomi, med examen 2015.
FREJA NILSEN är miljöinspektör i Järfälla 
kommun. Hon har läst miljövetar-
programmet, med examen 2015.
JESPER NY är controller på Scania. Han  
har läst civilekonomprogrammet, med 
examen 2015.
ELIN SEGERQUIST är samverkanskoordinator 
på Uppsala kommun. Hon har läst  
Samhälls- och kulturanalysprogrammet 
med magisterexamen 2007.
HANNA SKOGLUND är designingenjör på Dacat. 
Hon har läst till civilingenjör i design och 
produktutveckling, med examen 2015.
ELIAS STRANDELL är kundtjänstmedarbetare 
på DSV Road AB. Han har en kandidat-
examen i flygtrafik och gofistik från 2015.

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

Alumni

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

Prisat ex-jobb på lärarutbildningen

Blir finansdirektör på Boliden

LiU-alumnen Isabelle Anttila har fått pris 
för Sveriges bästa examensarbete med 
inriktning mot lärande och undervisning i 
matematik. 

Håkan Gabrielsson blir ny finansdirektör 
i Bolidenkoncernen och kommer att ingå i 
Bolidens ledningsgrupp.

Närmast kommer han från belysnings-
företaget Fagerhult, där han haft en lik-
nande roll. Han har dock tidigare varit 
chef för controllerfunktionen på Boliden 
och känner väl till gruv- och metall-
koncernen. Dessförinnan arbetade  
Håkan Gabrielsson på Electrolux,  
Ericsson och aluminiumföretaget Sapa. 
1991 tog han examen på internationella 
ekonomprogrammet vid Linköpings 
universitet.

Håkan Gabrielsson

I våras tog hon examen som lärare i svenska, 
engelska, matematik och SO-ämnena för 
årskurs 4–6. Sedan skolstarten i höstas 

arbetar hon på Kunskapsskolan i Linköping.
Examensarbetet handlar om mellan-

stadieelevers användning av mate-
matiskt språk.

Priset är instiftat av Nationellt centrum 
för matematikundervisning och är på 
25.000 kronor.
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ALUMNI  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET

Alumner i Singapore utforskade universum
LiU-alumner i Singapore träffade före detta 
studenter från fem andra svenska toppuni-
versitet vid en galamiddag där astronauten 
Christer Fuglesang talade om sina äventyr 
i rymden.

Christer Fuglesang berättade för alum-
nerna hur det var att resa ut i rymden,  
något som han har gjort vid två tillfällen. 
Han talade också om framtida trender, 
som planer för bemannade rymdfärder 
till Mars och privatpersoner som betalar 
enorma summor för att få resa med ett 
rymdskepp. 

Middagen ägde rum den 2 november 
på Concorde Hotel i Singapore. Ungefär 
120 personer deltog, 22 av dem från  
Linköpings universitet. Alumnerna fick 

möjlighet att återknyta bekantskapen 
med gamla vänner och att få nya kontakter. 
De fick även en uppdatering om vad som 
händer på deras respektive lärosäten.

– De uppskattade att LiU kom till  
Singa pore, ställde frågor om universitetet 
och ville gärna ta del av vårt senaste infor-
mationsmaterial. Och naturligtvis var möj-
ligheten att få träffa Christer Fuglesang ett 
dragplåster, säger Margareta Alfredson, 
internationell marknadsförare och alumni-
ansvarig vid Linköpings universitet. 

LINKÖPINGS UNIVERSITET  bjuder in till alumni-
träffar över hela världen, men det var för-
sta gången i Singapore. Träffen arrange-
rades inom ramen för projektet Swedish 

Academic Collaboration Forum, med 
syftet att underlätta internationella 
forskningssamarbeten genom semina-
rier i några utvalda länder. De deltagande 
universiteten är Chalmers, KTH,  
Linköpings universitet, Lunds universitet, 
Stockholms universitet och Uppsala  
universitet.

– Till våren blir det seminarier i  
Indonesien och Brasilien och vi diskuterar 
möjligheterna att ordna liknande alumni-
träffar i samband med dem, säger  
Margareta Alfredson.

TEXT  MARIA KARLBERG  
FOTO ZHISHENG WHO

Stort intresse för Linköpings universitet. Många sökte sig till LiU:s bord vid den gemensamma 
träffen för sex svenska lärosäten.

Den svenske astronauten Christer Fuglesang var 
kvällens dragplåster.
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Sara Magnusson,
LiU-alumn, grundare av Experimentfabriken  

och trainee på EF Academy i Schweiz.

Läs mer om LiU  
och folket här på  

www.liu.se/viarliu

Vi började 1975.  
Nu fortsätter vi.

”Om femton år 
är jag vd.”


