
Studier och forskning vid Linnéuniversitetet i Kalmar 
öppnar dörrar till framtida yrkeskarriärer.  Kalmar och 
Växjö kommun har tillsammans instiftat Stora Linné- 
stipendiet som varje år delas ut till doktorander som forskar 
inom ekologisk hållbar utveckling. För Fabio Kaczala och 
Elin Lindehoff – som mottog Stora Linnéstipendiet 2011 
respektive 2014 – blev stipendiet en språngbräda  
för karriären.

Kalmars akademiska värld är full av möjligheter.  
Studier på universitetsnivå leder till jobb och nya nätverk, och utvecklar 
både människor och det regionala näringslivet. Studerande som har 
avlagt mastersexamen kan anställas som doktorander och genomföra 
forskningsstudier. I slutskedet av studierna kan en doktorand ansöka 
om Kalmar och Växjö kommuns stora Linnéstipendium, ett stipendium 
på 500 000 kronor som sedan 2011 delas ut till forskning som bidrar till 
ekologisk hållbar utveckling. Fabio Kaczala och Elin Lindehoff berättar om 
hur Linnéstipendiet gjorde skillnad för deras forskning och karriärer.

Fabio Kaczala, processingenjör Sweco Environment AB
– Att få stipendiet var en riktig boost både professionellt och privat.  
Stipendiet instiftades 2011 och jag var den första som fick det.  
Då var jag i slutskedet av min doktorsavhandling om hantering av pro-
cess- och dagvatten i industriområden – en viktig fråga för samhället.

Tanken var att åka hem till Rio de Janeiro efter studierna, men stipendiet 
gav mig motivation att stanna kvar i Kalmar och fortsätta som forskare 
med fokus i process och dagvatten. Nu har jag bott här i 14 år och bildat 
familj. Karriärmässigt har stipendiet haft jättestor betydelse och hjälpt 
mig att bli docent i miljöteknik. Efter 18 år inom den akademiska världen 
fick jag anställning som LIFE SURE projektledare på Kalmar kommun och 
nu, sedan några månader tillbaka, på Sweco. Sedan 2016 jobbar jag för 
projektet där syftet är att demonstrera och testa en hållbar och innovativ 
muddringsteknik samt avlägsna och återvinna förorenat bottensediment 
från Malmfjärden i Kalmar.

Elin Lindehoff, projektledare ALGOLAND vid Linnéuniversitetet
– Linnéstipendiet var startskottet som möjliggjorde min dröm- 
forskning. Jag fick stipendiet 2014 för att undersöka hur mikroalger kan 
användas som ett biologiskt filter för att rena lakvatten. Nu är jag pro-
jektledare för ALGOLAND som i samarbete med KSRR och Kalmar Energi 
driver en pilotanläggning i Moskogen. Vi är en stor forskningsgrupp som 
studerar hur mikroalger återvinner näring ur lakvatten och koldioxid från 
rökgaser. Traditionell rening av processvatten görs med bakterier, 
men mikroalger är mycket effektiva och mer attraktiva för industrin.  
När vi skördar algerna får vi nämligen fram en grön kräm som kan  
användas som exempelvis biobränsle och djurfoder. 2018 fick projektet 
forskningsstöd från statliga forskningsrådet Formas som gör att vi kan 
fortsätta i minst tre år till.  Linnéstipendiet var en språngbräda för mig och 
min forskning, och jag uppmanar alla doktorander inom hållbar  
utveckling att söka det. Det är en otrolig möjlighet.
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Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium  
- En språngbräda för karriären

Jubileum 2020Linnéstipendiet

Stipendiet riktar sig till alla  
vetenskapliga discipliner och ska 
främja nytänkande forskning. Det kan 
handla om tekniska lösningar och 
innovation, men också om mänskligt 
beteende. Hur kan en förändrad  
livsstil bidra till ekologisk hållbarhet? 
Hur kan vi skapa bättre produktion 
och klokare konsumtion?

År 2020 är jubileumsår för  
Linnéstipendiet. Den 8 januari 
delas det 10:e stipendiet ut och 
under året kommer även de 
tidigare vinnarnas forskning att  
uppmärksammas. 

Håll utkik på www.lnu.se 


