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Varje år när VIntermörkret känns som 
tristast går jag på studentspex. Det brukar 
vara ett effektivt sätt att få fart på livsandarna. 
Nedsjunken i den gamla biografsalongen är 
det lätt att glädjas över halsbrytande intriger, 
fyndiga ordvitsar och kluriga scenlösningar. 

Och när ensemblen får in en riktig fullträff, 
så stiger ropen »omstart, omstart, omstart«. Då 
gör de om det hela – fast på ett nytt och annor-
lunda sätt. 

nU är det dags för en omstart för LiU maga-
sin. Vi har förnyat en del i uppläggning och 
form, men mycket känns säkert igen. Som 
tidigare berättar vi om vad våra tidigare stu-
denter har för sig idag och ger inblickar i vad 
som sker inom forskning och utbildning vid 
Linköpings universitet. Från och med detta 
nummer medverkar även LiU:s rektor Mille 
Millnert med en egen krönika. 

Vi ger åter ut fyra nummer per år. Tid-
ningen är normalt något tunnare än tidigare, 
men ambitionen är fortfarande att den ska vara 
välmatad med intresseväckande läsning. Om vi 
lyckas eller inte kan bara du som läsare avgöra. 
Därför är jag tacksam för allt från glada tillrop 
till idéer om förbättringar. Att göra tidning är 
inget fixt och färdigt, utan en ständig process 
med massor av små och stora beslut.

I detta nUmmer handlar en hel del om entre-
prenörskap. Vi berättar bland annat om det 
entreprenörskapsprogram som drivs vid LiU 
sedan mer än tio år. Drygt tusen personer har 
deltagit i programmet som lett till att mer än 
500 nya verksamheter har etablerats. Du får 
möta några av dem som gått programmet.

Bland alumniporträtten hittar du också ett 
par entreprenörer – ett par grabbar som driver 
en lite annorlunda reklambyrå och en tjej som 
är choklad- och vinexpert! Vi har också varit 
på besök i riksdagen och träffat Louise Malm-
ström som pluggade till gymnasielärare i Lin-
köping i början av 90-talet. 

Dessutom kan du 
läsa om en miljövetare i 
Australien, om »kravall-
forskning« och om ett 
spännande möte mellan 
elektronik och biologi. 

Trevlig läsning!

P.S. Med denna tidning följer också en bilaga 
om året som gick på LiU. Riv ur och spara den. 
Här finns mycket läsning för den vetgirige.

sVenskt närIngslIVs mäktIgaste kvinna 
enligt Veckans Affärer, Gunilla Nordström, 
SonyEricssons Kinachef, och årets företagare i 
Mjölby, Tobias Ahl, förenas av att de båda har 
sin examen från Linköpings universitet. Det 
är alltid roligt när våra alumner uppmärksam-
mas, det må sedan vara nationellt, internatio-
nellt eller lokalt. 

För mig är det också en stor källa till inspiration när jag i 
många olika sammanhang träffar alumner som kanske inte får 
den här publika uppmärksamheten, men som kan berätta om ett 
spännande yrkesliv, utmaningar och erfarenheter. Det blir lite av 
ett kvitto på hur vi lyckas med det som är vår viktigaste uppgift: 
att ge studenterna en utbildningsplattform som ger goda förut-
sättningar att utvecklas i sitt yrkesliv. 

Jag hade nyligen tillfälle att äta en lunch med tillträdande 
koncernchefen för Handelsbanken Pär Boman. Själv LiU-eko-
nom hade han mycket gott att säga om LiU-studenterna. De är 
kunniga och ambitiösa, men inte minst är de oftast duktiga lag-
spelare som kan se till helheten och jobba för densamma menar 
Boman.

när HögskoleVerket i slutet av förra året kom med en under-
sökning om studenternas etablering på arbetsmarknaden kom 
LiU ut som en klar vinnare bland de stora universiteten. Arbets-
marknaden har varit tuff för nyutexaminerade de senaste åren, 
men vi hade färre studenter som stod utanför arbetsmarknaden 
ett år efter examen.  

Hur arbetsmarknaden tar emot våra studenter är inte den 
enda men en av de viktigaste indikatorerna på utbildningens kva-
litet. Och det är vår bestämda ambition att det även fortsättnings-
vis ska vara en fördel att ha gått på LiU.

Vårt universitet har en styrka i att kunna kombinera hög aka-
demisk nivå med närhet till världen »där ute«.  Anställningsbar-
het (employability) är ett nyckelord i den europeiska reformering 
av högre utbildning som kallas för Bolognaprocessen. Här ligger 
vi långt före flertalet av våra kontinentala kollegor. Men vi kan bli 
ännu bättre och vi har nyligen internt initierat en diskussion om 
hur vi stärker utvecklingen av den professionella identiteten i våra 
utbildningar. Samtidigt gör vi också en satsning på att utveckla 
området entreprenörskap, inte bara inom teknik, ekonomi där 
det traditionellt hört hemma, utan inom utbildningar vid samt-
liga fakulteter, 

Våra studenter ska känna att den tid och de pengar de satsar på 
sina studier inte bara ska ge dem en fantastisk studietid. Det ska 
även vara en investering som ger mycket tillbaka under lång tid.

Mille Millnert, rektor vid Linköpings universitet • mille.millnert@liu.se
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text lennart falklöf

foto VIbeke matHIesen

Entreprenörer spänner bågen

samVerkan 

 

  entreprenörskap

mans med tre andra biokemister och civilin-
genjörer bioteknikföretaget Dynamic Code.

– Det fanns så mycket mer man kunde 
göra av tekniken som användes på SKL. Jag 
såg många möjligheter med den, möjlighe-
ter som låg utanför SKL:s kriminologiska in-
riktning. Om jag inte hade testat dem skulle 
jag ha ångrat mig.  

Idag är anne kIHlgren en mycket upptagen 
person. Ringer man henne på jobbet är det 
någon annan som svarar i hennes ställe 
och meddelar att hon är på möte. En tid för 
intervju är inte helt lätt att få till. När vi väl 
träffas i företagets ljusa, moderna lokaler i 

det gamla Wahlbecksom-
rådet är intervjutiden be-
gränsad, snart väntar nästa 
sammanträde.

Dynamic Code gör 
DNA-analyser. Uppdragen 
handlar om liv och död, bok-
stavligt talat. Faderskapsprov 
är en specialitet. Kunderna 
är kommuner som utreder 
faderskapsärenden, men 
också privatpersoner som 
via juridiska ombud vill ha hjälp med släkt-
skapsbestämningar, det kan till exempel 
handla om arvsfrågor och släktforskning.

– Vi levererar lättförståeliga resultat. 
Ingen grekiska, alla ska förstå vad som står. 

Anne är mån om att framhålla att före-

Entreprenör. Smaka på ordet. För många 
går säkert tanken till idérika och driftiga 
personer som oförskräckt drar igång nya 
verksamheter. Ständigt på väg mot nya ut-
maningar.

– Visst fi nns det människor som om 
och om igen är med och bygger nytt – men 
det är ändå inte särskilt vanligt. Man kan ju 
vara entreprenör på så många olika sätt. Och 
kanske inte hela tiden, utan snarare till och 
från under livet.

Magnus Klofsten är innehavare av Inno-
vationsbrons professur i entreprenörskap. 
Sedan 1994 har han drivit ett utbildnings-
program för entreprenörer med Linköpings 
universitet som bas. Här får forskare, sista-
årsstudenter och andra under ett intensivt 
halvår lära sig hur man tar de första stegen 

när man drar igång teknikbaserade eller 
kunskapsintensiva företag.

Det kallas Entreprenörskaps- och Nyföre-
tagarprogrammmet (ENP) och täcker in det 
mesta från affärsutveckling och fi nansie-
ring till ledarskap, juridik och presentations-
teknik. Deltagarna får handfast hjälp att fi la 
på sina affärsplaner och mycket coachning i 
sin nya roll.

– Viktigast för de fl esta är nog att de blir 
del av ett nätverk, träffar andra som har 
gjort samma resa tidigare. Programmet 
innebär också att de utvecklas i entrepre-
nörsrollen och får en tydligare struktur på 
det de vill göra, berättar Magnus Klofsten.

Genom åren har över tusen entreprenö-
rer gått programmet. 

– En erfarenhet är att personen nästan 

alltid är viktigare än 
själva idén för hur man 
kommer att lyckas. Man 
måste vara beredd att 
satsa helhjärtat, inte 
bara ha det som en liten 
bisyssla. Det är också bra 
om man testat sin idé 
mot potentiella kunder. 

Idéer är ofta bara ett råmaterial, de föränd-
ras över tiden. En del kommer hit med fi f-
fi ga tekniska lösningar, men vet inte riktigt 
vilka behov de egentligen ska möta, säger 
Magnus Klofsten.

bland deltagarna i programmet fi nns folk 
från en lång rad företag i Linköpings- och 
Norrköpingsregionen, som Kreatel, Dyna-

mic Code, Optimal Solutions, Nescit, Micro-
muscle, Optiplan med fl era (några exempel 
presenteras i särskilda artiklar). 

Programmet har även växt långt utanför 
regionens gränser. 

– Det började med att de kontaktade oss 

från TeknikByn i Västerås 1999 och sa att 
de ville göra en utbildningssatsning kring 
entreprenörskap och frågade vad det skulle 
kosta att köra vårt koncept. Vi gav ett pris för 
att ställa upp med programledning, en del 
workshops och coachning. Och de nappade.

Det blev inledningen på en kraftig ex-
pansionsfas för programmet. Sedan dess 
har utbildningar getts i Umeå, Örebro, 
Skara, Trollhättan och i Kista utanför Stock-
holm. De senaste åren har man även tagit 
klivet ut på den internationella arenan. 2003 
genomfördes ett program i Moldavien och 
2004 startade ett program i Ryssland. Dess-
utom ingår man i ett EU-projekt som syftar 
till att ge stöd åt regioner i Europa som vill 
bygga upp en infrastruktur för entreprenö-
riell utveckling.

totalt Har det blivit ett femtiotal entrepre-
nörskapsprogram genom åren, vilket lett till 
att nära 500 nya verksamheter kommit till 
stånd.

– I genomsnitt startar tre av fyra delta-
gare företag under programmets gång. Av 
dessa är det ungefär 70 procent som har 
överlevt efter tre år. Merparten är företag 
med ett fåtal personer, men ungefär 20 
procent av dem som överlevt har fl er än fem 
anställda, berättar Magnus Klofsten. 

– Samtidigt säger statistiken inte allt. I 
en del fall leder programmet visserligen inte 
till att man startar nya företag, men man 
använder ändå sina nya kunskaper för att 
utveckla den verksamhet man är inne i. Det 
är också mycket värt, konstaterar Magnus 
Klofsten.  

Personen	är	oftast	viktigare	än	själva	idén	för	hur	man	kommer	att	lyckas.	
Den	slutsatsen	drar	professor	Magnus	Klofsten	efter	mer	än	tio	års	erfaren-
het	av	att	utbilda	entreprenörer.

I nio år jobbade Anne Kihlgren på 
SKL, Statens kriminaltekniska labo-
ratorium i Linköping. Trivdes bra, 
hade mycket att göra, fi ck utmanande 
uppgifter. Egentligen hade hon kun-

nat fortsätta där. Leva ett bra liv med 
trygg statlig anställning, bra arbetsti-
der, hyfsad lön, semester och alltihop.

Men för snart fem år sedan sa hon 
upp sig. Istället startade hon tillsam-

Biokemisten	som	startade	eget
Hon	hade	ingen	tanke	på	att	bli	egen	företagare	när	hon	
läste	till	biokemist.	Tio	år	senare	var	hon	det	i	alla	fall.
–	Det	är	något	med	själva	skapandet.	Jag	ville	visa	att	det	
går	att	skapa	nytt,	säger	Anne	Kihlgren.

text eVa bergstedt

foto VIbeke matHIesen
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text & foto eVa bergstedt

Ex-jobb	gav	affärsidé		

Exjobbet ledde till att Jonas Åhlin fick en 
idé. Han fick med sig kompisen Christofer 
Rydvall. Nu driver de optimeringsföretaget 
Optiplan och räknar redan under första 
året med en omsättning på tre miljoner.

De har så mycket jobb så att de har anställt 
en kille till. Ytterligare en rekrytering är 
på gång.

Båda är 29 år och pluggade för några 
år sedan till civilingenjörer i Norrköping. 
Ingen hade då en tanke på att så snart efter 
studierna starta eget, om ens någonsin.

– Men jag har ett fruktansvärt driv 
i mig i det där med att bygga upp något 
eget, säger Jonas Åhlin.

–  Och jag är mer av strateg, påpekar 
Christofer Rydvall som är vd i företaget.

Jonas fick i sig entreprenörssjälen med 
modersmjölken.

– Mor och far är egna företagare, de 
driver ett bageri.

Det var när han höll på med sitt exjobb 
om att optimera snöröjning som grunden 
till ett företag växte fram.

– Exjobbet gjorde jag delvis för Väg-
verket. Sen fick jag en förfrågan från en 
kommun om jag ville titta över deras 
fordonsanvändning, om det skulle gå att 

ta bort ett par tjänstebilar inom hem-
tjänsten.

Jonas började inse att det 
han höll på med skulle 
kunna leda till 
något större. Här 
fanns ett behov.

optImerIng Handlar om 
att matematiskt hitta den lös-
ning som ger bäst resultat i en 
viss situation. Det kan gälla varu-
distribution till kunder – hur den 
ska se ut för att vara så effektiv som 
möjligt både för kunder och företag. El-
ler skolskjutsar – hur de ska organiseras så 
att både barn, föräldrar och kommun ska 
vara nöjda med utförandet. Effekten av en 
optimering handlar oftast om att uppnå 
både en besparing och en hög kvalitet.

Optiplan har hittat en nisch. Genom 
enträget arbete med att leta upp möjliga 
kunder och erbjuda sina tjänster har 
Christofer och Jonas fått en rad uppdrag, 
både från kommuner och privata företag.

De har lokaler i företagsparken Pro-
Nova i Norrköping, tillsammans med ett 
gäng andra unga entusiaster som är i olika 
stadier av nyföretagaretableringar. Just nu 

läser de också entreprenörskapsprogram-
met på universitetet.

Tre ingredienser behövs för att ha 
en chans att lyckas bygga upp företaget, 
menar de. En rejäl dos envishet – de vet 
vad de vill. Lika mycket ödmjukhet – de 
vet att de har mycket att lära. Och så en 
riktigt bra affärsidé förstås – de vet att de 
har något att erbjuda och att det finns en 
efterfrågan.

Målet om tre år är att ha en omsättning 
på 20 miljoner.

– Realistiskt, tycker de.
Men med ödmjukhet i rösten.  

samVerkan 

 

  entreprenörskap

text & foto lennart falklöf

Slingrig	väg	
för	mikrorobot

Att ta steget från forskningslabbet ut på 
marknaden visade sig vara svårare än vad 
folket bakom Micromuscle AB kunde ana. 
Men idag ser de åter ljust på framtiden.

Det väckte en hel del uppmärksamhet 
när det för några år sedan blev känt att 
tre fysikforskare vid Linköpings univer-
sitet – doktoranden Edwin Jager tillsam-
mans professorerna Ingemar Lundström 
och Olle Inganäs – höll på att utveckla en 
sorts mikrorobotar att använda i medici-
nens tjänst. De små guldglänsande verk-
tygen uppmärksammades bland annat av 
den amerikanska TV-kanalen Discovery 
och i flera andra medier. 

Det handlade om mikroverktyg av 
guld och ledande polymerer som kunde 
styras med hjälp av mycket små elektris-
ka spänningar. Verktygen förväntades få 
stor betydelse inom mikrokirurgin.

Ett bolag – Micromuscle AB – bildades 
år 2000 för att kommersialisera idén. Man 
riktade i första hand in sig på att ta fram 
ett verktyg för att hålla ihop små blodkärl i 
samband med kirurgiska ingrepp. 

Men steget till fullskalig produktion 
av »konnektorn« visade sig vara alltför 
stort. 

– Vi insåg i början av 2004 att vi inte 
mäktade med att göra en egen produkt 
med allt vad det innebär, berättar Gert 
Kindgren, som då nyligen tillträtt som vd 
för företaget.

I stället bytte man strategI. Numera 
samarbetar Micromuscle med andra 
företag och bidrar med komponenter i 
större system.

– För närvarande är kranskärlskirurgi 
hetast för oss. Vi har ett utvecklings-
samarbete med ett par större medicin-
tekniska företag, som båda tillhör topp 

fem i världen inom sina respektive områ-
den, berättar Gert Kindgren.

Sakta men säkert har också intäk-
terna börjat strömma in. 

– Men det dröjer innan vi garanterat 
vet om det här bär. I den här branschen 
är det många år av utveckling, tester och 
klinisk prövning innan vi vet om vi kom-
mer att ta hem några större royalty-intäk-
ter, säger Gert Kindgren.

Ändå ser han ljust på framtiden, lik-
som övriga på Micromuscle.

– Det känns som att vi är tillbaka på rätt 
spår, konstaterar Edwin Jager, som varit 
med under bolagets upp- och nergångar. 

– Nu söker vi oss fram till vad mark-
naden behöver.  

taget är kvalitetssäkrat och att det inte bara 
gör traditionella labanalyser, utan även har 
utvecklat provtagningarna. Istället för att 

ta ett intravenöst 
blodprov för att 
säkerställa ett 
faderskap, räcker 
det med att gnug-
ga med en liten 
tops på insidan av 
kinden för att få 
tillräckligt med 
DNA-material. 
Dessutom lämnas 
svaren snabbt, på 
några dagar. Tidi-
gare tog det flera 
månader.

 Forensiska analyser (som görs i sam-
band med brottmål) är en annan specialitet, 
speciellt på djur. Det kan till exempel handla 
om renar som blivit rivna. Är det av en varg 
eller av grannens hund? Här kan Dynamic 
Code genom analyser ta reda på svaret. El-
ler om det ligger ett jaktbrott bakom den 
välfyllda frysen med älgstekar. Genom att 
analysera blod från slaktplatsen och från ste-
ken i frysen kan företaget hjälpa en utredare 
med svaret.

– Djurforensiska analyser har blivit lite 
av en nisch för oss.

Numera jobbar inte Anne själv särskilt 
mycket i labben. Det gör de andra fyra an-
ställda istället. Hennes uppgifter ligger mer 
på att hålla i kund- och marknadskontakter. 
Helt enkelt att ragga kunder.

– Vi måste visa vad vi erbjuder. Medverka 
i konferenser, ha mycket telefonkontakter, ta 
emot besök och ha koll på vad som händer i 
omvärlden inom vårt område. 

Dynamic Code har en del uppdrag i de 
övriga nordiska länderna, sakta men säkert 
börjar nu kundkretsen också utökas till en 
del andra europeiska länder.

tVå stora utvecklingsarbeten pågår. Ett av 
dem handlar om farmakogenetik.

– Det handlar om att man undersöker de 
gener som står för hur väl en person bryter ner 
ett läkemedel i kroppen. Om de här generna 
skiljer sig från normalbefolkningens så kan de 
inte alltid bryta ner läkemedlet på rätt sätt. Då 
finns det risk för biverkningar eller att medi-
cinen inte har någon verkan. Idag är ju biverk-

ningar ett jättestort bekymmer. Men med ny 
teknik och ett kindgnuggsprov kan man iden-
tifiera den här gruppen, berättar Anne.

Det andra utvecklingsområdet rör själv-
testmarknaden; att folk i större utsträckning 
ska ta egna prover och ha gjort analyser 
innan första läkarbesöket äger rum.

– Borreliaprover som görs hemma kommer 
starkt i USA. Om folk i större utsträckning kan 
göra analyser själva så sparar det en massa tid 
och pengar för både patienter och sjukvård.

Det här vill Dynamic Code vara med om 
att utveckla.

Planerna tycks obegränsade, 
möjligheterna många. Drivkraften 
handlar inte bara om att skapa nå-
got nytt utan också om att faktiskt 
hjälpa människor till ett bättre liv. 

– Om tio år har vi etablerat oss interna-
tionellt, hoppas Anne.

Hårt arbete blir det. Periodvis ligger ar-
betstiden långt över 40 timmar. 

– Vi jobbar mycket här, allihop. Det är 
ett otroligt pepp när vi gått i land med ett 
jobb för en kund. Lite som i ett handbollslag 
– YES, vi gjorde mål! 

samtIdIgt är det VIktIgt att hitta den omta-
lade balansen i tillvaron. Det gäller att hålla, 
både privat och i arbetslivet.

– Jag försöker verkligen sätta upp ramar 

för mig själv men lyckas väl inte alltid så bra. 
Då blir jag påmind av min man att stänga av 
datorn. Det är bra att ha en familj som sätter 
gränser för en.

Dessutom kopplar hon av med sport av 
olika slag. Skidor, cykel, löpning och golf, 
beroende på säsong.

– Morgongolf är härligt. Då börjar vi 
klockan sex och är lagom på jobbet till 
klockan 9.

Det låter verkligen disciplinerat!
Jo, hon skrattar och håller med, rycker 

lite på axlarna. 
– Visst blir det lite inrutat och det är ju 

för- och nackdelar med det. Men så är det ju 
med allt, konstaterar Anne, ser glad ut och 
försvinner ut i korridoren för att ta emot folk 
som ska vara med på nästa möte.  

I labbet på 
Micromuscle 
AB huserar 
tre civilingen-
jörer från LiU, 
fr v Daniel 
Carlsson, 
teknisk bio-
logi, Magnus 
Krogh, tek-
nisk fysik och 
elektroteknik 
samt Mia 
Skoglund, 
teknisk bio-
logi. 

Det 
behövs 

både envishet 
och ödmjukhet 

när man bygger upp 
ett nytt företag – förutom 

en bra affärsidé förstås. Jonas 
Åhlin och Christoffer Rydvall vet 

vad som krävs.

Anne Kihlgren gick entrepre-
nörskapsprogrammet 2000. 
»Det var jättebra, lyfte fram 

kärnfrågorna i företagandet.«
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Sälar mumsar i sig mer fisk än man tidi-
gare trott – till fiskerinäringens förtret. Det 
konstateras i en ny doktorsavhandling från 
Linköpings universitet.

En vuxen gråsäl  äter 4-7 kg fisk om 
dagen. På menyn står oftast ström-

ming, skarpsill och vitfisk, men också lax 
och öring. De beräkningar som gjorts av 
näringens förluster har legat mer än en 
tredjedel för lågt, visar nu Arne Fjälling, 
doktorand i biologi vid 

LiU och forskningsenheten vid Kolmår-
dens djurpark.

Fjälling har utvecklat och testat meto-
der som även uppskattar de dolda förlus-
terna – fisk som sälen tagit utan att lämna 
några rester i fångstredskapen. Bland 
annat har uppgifter från en fiskedatabas 
använts för att jämföra fångster under 
intilliggande fiskedygn med och utan 
besök av säl. 

Sälarnas matvanor ställer till bekym-
mer för fiskerinäringen. De beräknas ge 
ett avbräck motsvarande en femtedel av 
fångstvärdet. Samtidigt drunknar varje 
år i den svenska delen av Östersjön 
omkring 500 sälar som fastnat i fiske-
redskap.  

Avhandlingen lanserar nu olika 
metoder för att lindra denna konflikt. 
En är att utveckla sälsäkra redskap, 
en annan att skrämma bort säl från 
områden där fiske pågår. Ett test 
av sälskrämmor som arbetar med 
starka ljud under vattnet visade god 
effekt.

Förtjusta	i	fisk	–	det	ger	förluster	för	näringen

lInköpIngs UnIVersItet 

 

  noterat

Nätverk för filosofiska  
forskaralumner 
Filosofiska fakulteten startar ett webbaserat 
alumninätverk för före detta forskarstude-
rande. Nätverket står också öppet för fakul-
tetens nuvarande doktorander.

På www.liu.se/ffk/aktuellt/faff.html 
ska forskaralumnerna få information om 
intressanta seminarier, publikationer, dispu-
tationer och mycket annat. Tanken är också 
att alumnerna via webbplatsen ska kunna få 
kontakt med varandra eller berätta om sina 
erfarenheter efter disputationen.

För frågor om alumninätverket, kontakta 
fakultetsinformatör Camilla Smedberg, tel 
013-28 57 38 eller e-post camilla.smedberg@
kfu.liu.se.

Nu byggs det studentbostäder i direkt 
anslutning till Campus Valla. I februari gick 
startskottet för det nya studentboendet på 
den utrymda delen av koloniområdet.

Totalt handlar det om 369 lägenheter i 
åtta hus. Mest blir det ettor, men även 
tvåor och kollektivlägenheter med sex 
rum och gemensamt kök. 

Idéerna har hämtats från amerikanska 
campus, framför allt University of Washing
ton i Seattle. På olika sätt ska den sociala 
tillhörigheten stärkas för att minska risken 
för utanförskap. Bland annat finns idéer 
om att utveckla ett fördjupat fadderskap för 
nybörjarstudenterna som pågår under hela 
året, att ha stödundervisning i husen och 

att ha kvällsaktiviteter av olika slag, som 
konst- och filmkvällar.

– Det är spännande att få göra detta i 
nära samarbete med University of Washing
ton i Seattle, framhöll rektor Mille Millnert 
när det första spadtaget togs. Det hör till våra 
grundläggande strategier att vi ska utvecklas 
som campusuniversitet och erbjuda studen
terna en stimulerande helhetsupplevelse som 
går utanför de rena studiemomenten.

Inflyttning kommer att ske i tre etap
per med början september 2006. Då ska 
de 75 första lägenheterna vara klara enligt 
planerna.

Bygget av det nya området sker i samar
bete mellan LiU, ByggVesta Bo och Aka
demiska Hus. 

Höga krav på pedagogisk kompetens hos 
lärarna, storinstitutioner som främjar 
ämnesöverskridande samarbete och en 
tydlig lednings- och styrningsstruktur 
– det är några fördelar med civilingenjörs-
utbildningarna på Tekniska högskolan vid 
LiU. 

Det anser en grupp bedömare som 
Högskoleverket anlitat för en granskning av 
civilingenjörsutbildningarna i landet.

Bedömargruppen har detaljgranskat 

alla de tolv civilingenjörsprogrammen vid 
LiU. Det allmänna omdömet är positivt. 
Nya undervisningsformer med mer pro-
jektinriktade kurser anpassade till den 
yrkesverksamma civilingenjörens verk-
lighet får beröm, liksom även inslag med 
problembaserat lärande. Bedömargruppen 
anser dock att begreppet hållbar utveckling 
bör slå igenom tydligare i utbildningarna.

– Jag är väldigt glad för de positiva 
omdömena, som att vår lärarkompetens 

och veten-
skapliga 
nivå är hög, 
och att vi har 
nyskapande 
idéer kring 
pedagogiken, 
säger Tekniska 
högskolans 
dekan Helen 
Dannetun.

notiser

Studentboende på Campus Valla

Gott betyg till civilingenjörsutbildningarna

Så här kommer det att se ut när det blir studentboende intill Campus Valla. Vy från Märkesbacken.

LiU-professorn Ingemar Lundström 
(bilden) har valts in i nobelkommíttén för 
fysik. Han har tidigare varit adjungerad 
ledamot men är nu invald som ordinarie 
under perioden 2006 - 2008.

Uppdraget innebär bland annat att 
han deltar  i proceduren med att utse årets 
nobelpristagare i fysik.

– Nobelpriset är förmodligen det mest 

välrenommerade 
vetenskapliga pris 
som delas ut. Det 
känns hedrande 
att jag får vara 
med i det arbetet, 
kommenterar 
Ingemar Lund-
ström.

Utser nobelpristagare

Högskoleverket ger LiU:s statistikerutbild-
ning högt betyg i en utvärdering. Bedömar-
gruppen noterar även »en imponerande 
insats för att erhålla externa medel för det 
stora antalet forskningsprojekt«.

Forskarutbildningen är mycket populär 
med en forskning i gränsytorna mot andra 
vetenskaper och med profilerna trafik och 

miljö. Senast fanns 21 sökande till en dok-
torandanställning och det internationella 
intresset är stort.

Däremot har det varit svårare att fylla 
platserna på statistikerutbildningen. Hög-
skoleverket rekommenderar LiU att priori-
tera rekryteringsarbetet.

På institutionens hemsida läggs nu 

bland annat in intervjuer med examinerade 
statistiker för att ungdomar ska få reda på 
vad jobben kan innebära. 

– Våra statistiker har en ganska bra 
arbetsmarknad jämfört med många andra 
akademikergrupper. Löneläget är också 
ganska gott, säger biträdande professor Eva 
Leander.

... och till statistikerutbildningen

ISO-certifiering motsvaras ofta inte av 
någon verklig förändring i företagens 
arbetssätt. Det visar Bozena Poksinska 
(bilden) vid Avdelningen för kvalitetsteknik 

i en aktuell doktors-
avhandling.

– Papperet i 
sig har blivit det 
viktiga. Kunderna 
kräver ett dokument 
av sina underleve-
rantörer trots att alla 

borde inse att det inte är någon garanti för 
hög kvalitet, säger Bozena Poksinska.

Hennes fallstudier visar att det främsta 
motivet för införande var kundernas krav. 
Företagens inställning var att nå upp till 
minimikrav som de påstod att de redan 
hade uppfyllt. Företagen »standardiserade 
praktiken« i stället för att praktisera stan-
darden.

Ingen garanti för kvalitet

   
 

Vem stökar i mitt kök?
Den 8 april öppnar Arbetets museum i 
Norrköping en utställning om åldrande 
och äldreomsorg. Utställningen görs i 
samarbete med LiU-forskare verksamma 
inom det tvärvetenskapliga forsknings-
temat om äldre och åldrande.

En av de centrala frågeställningar i 
utställningent är hur hemmet och vård-
arbetet ömsesidigt påverkas av att vården 
förläggs till hemmiljön. Utställningen 
finns kvar till och med april 2007.

 Bilden är borttagen i webbupplagan av copyrightskäl.
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text åke Hjelm 

foto göran bIlleson m fl

»Cellerna älskar våra transistorer«

Att	bygga	elektroniska	prylar	av	organiska	molekyler	med	vilka	man	kan	styra	och	övervaka	
biologiska	processer	inne	i	cellerna	–	det	är	ett	av	målen	för	ett	nytt	centrum	som	drivs	i	
samarbete	mellan	forskare	från	Linköpings	universitet	och	Karolinska	Institutet.

– Levande celler hatar kisel, säger Magnus 
Berggren.

Han är inte den förste fysiker som kän-
ner dragningen från den döda materien till 
den levande. Och han har något i bakfickan 
som kan hjälpa honom in: elektroniska 
prylar byggda av organiska, kolbaserade 
molekyler.

– Cellerna älskar våra transistorer efter-
som de själva är gjorda av samma grund-

material. Dessutom förstår de varandras 
signaler!

I vanlig elektronik är det elektronerna 
som bär information. Negativt laddade små 
energipaket som strömmar genom tråden, 
i ett rätlinjigt nätverk av transistorer och 
dioder.

I en levande organism utförs signale-
ringen i stället med joner och proteiner. Om 
man nu har en transistor, tillverkad av ett 
organiskt material som ledande plast och 
som fungerar med både elektroner och jo-
ner, då borde man kunna styra och övervaka 
biologiska skeenden inne i cellerna. Och det 
har man.

Magnus Berggren är professor i orga-
nisk elektronik. Hans labb vid Campus 
Norrköping är ett av flera vid LiU där man 
utforskar möjligheterna med den nya 
tekniken. Vägg i vägg ligger forskningsin-
stitutet Acreo som utvecklar industriella 
tillämpningar. Specialiteten är att trycka 
enkla komponenter på papper, till exempel 
displayer och smarta etiketter.

det nya spåret växte fram när Magnus 
Berggren träffade Agneta Richter-Dahlfors, 
universitetslektor i cellulär mikrobiologi vid 
Karolinska institutet. De bägge fanns med 
bland 21 unga forskare som av Vetenskaps-

rådet valdes ut som »framtidens forsknings-
ledare«.

– Vi kände att det fanns något gemen-
samt i våra forskningsintressen som vi 
ville utveckla. Det är intressant att skapa ett 
interface där olika ämnesområden kan möta 
varandra, säger Agneta Richter-Dahlfors.

Efter ett par års förberedelser har de nu 
tillsammans bärgat två rejäla anslag från 
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) att 
jobba vidare med. Bio-X-anslaget från våren 
2005 har fokus på att utveckla en artificiell 
jonpump, och i det strategiska forsknings-
centret OBOE som ska verka i fem år 
handlar det om att applicera den tekniken i 
biologiska system.

kalcIUmjonen är en av de allra viktigaste 
signalsubstanserna i kroppen. Många 
sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjuk-
domar, orsakas av att kalciumsignaleringen 
inte fungerar. Genom att på elektronisk 
väg styra jonströmmarna i en cellodling 
kan forskarna skaffa nya kunskaper om 
signalvägarna och på sikt lära sig bota sjuk-
domarna.

I de försök som nu pågår används en 
prototyp till en elektrokemisk jonpump, tre 
centimeter i diameter. I en reservoar finns 
kalciumjoner, i en annan en cellodling som 

forsknIng 
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– elektronikforskare i nära samarbete med medicinska biologer

Bättre infektionsskydd, smartare proteser och verktyg till stamcellsforskningen ...

OBOE (Organisk BiOElektronik) är 
något av ett högriskprojekt, men om 
det håller vad det lovar öppnar det för 
ett systemskifte med många tillämp-
ningar i både forskning och klinisk 
verksamhet. Flera projekt är i sin linda.

mIkrobIologI: Agneta Richter-Dahl-
fors vill utveckla tekniken för att 
studera signaleringen från slemhin-
nor som skadats av bakterietoxin, till 
exempel hemolysin som frisätts vid 
urinvägsinfektioner. Toxinet utlöser 
en signalering av kalciumjoner vars 

uppgift är att kalla på hjälp från im-
munförsvaret.

Elektroniken kan också utnyttjas 
för att híndra bakterieinfektioner i 
katetrar: en kateter fodrad med en 
speciell sorts ledande plast spolas ren 
med ett tryck på strömbrytaren.

neUrologI: I hjärnan är de elektriska 
signalerna särskilt kritiska. Neuroki-
rurgen Hans von Holst vill koppla ner-
vändar via elektrokemiska transistorer 
till proteser, som på så vis kan fungera 
mer som naturliga lemmar.

stamcellsforsknIng: Kemiska till-
växtfaktorer påverkar stamceller att 
utvecklas till olika celltyper. Forskar-
gruppen har redan uppnått lovande 
resultat att styra processen med elek-
tronikens hjälp.

forskare I oboe är Magnus Berggren, 
Robert Forchheimer, Olle Inganäs, 
Peter Konradsson, Anders Ynnerman 
(LiU) och Ernest Arenas, Jonas Frisén, 
Ola Hermansson, Hans von Holst, 
Urban Lendahl och Agneta Richter-
Dahlfors (KI).

Agneta Richter-Dahlfors forskar inom cellulär 
mikrobiologi vid Karolinska Institutet.  

Bilden ovan:
Magnus Berggren, professor i organisk elektronik, är 

entusiastisk över samarbetet med KI-forskaren Agneta 
Richter-Dahlfors. Tillsammans har de fått 37 miljoner 

kronor av Strategiska stiftelsen till ett nytt centrum.
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växer direkt på den aktiva ytan. När ström-
men slås på transporteras jonerna till kam-
maren där cellerna finns. Eftersom cellerna 
är behandlade med ett fluorescerande ämne 
som aktiveras av kalcium kan man genom 
mikroskopet följa jonernas vandring i form 
av gröna ljuspunkter. En känslig kamera 
registrerar vad som händer och ritar upp en 
graf på datorskärmen.

Detta är en efterapning i grov skala av 
jonsignaleringen i en organism. Nästa steg 
är att krympa komponenterna ner till mikro-

meterskalan och bygga större system. En 
annan utmaning är att kunna adressera jon-
strömmen till ett specifikt cellkluster.

en leVande cell som söker kontakt med 
omgivningen skickar ut en dusch av sig-
nalmolekyler. Den som uppfattar signalen 
börjar då röra sig i den riktning där koncen-
trationen av molekyler ökar, för att till sist nå 
källan. Samma princip gör att en levnads-
glad fjärilshanne hittar den hona som kilo-
metervis därifrån sänt ut locktoner i form av 
feromoner, sexuella doftmolekyler.

Traditionell elektronik däremot är mer 
byråkratisk till sin natur och arbetar med 
kontrollerade strömmar av elektroner som 
följer ledningar i exakta koordinatsystem. 
Här finns en avgörande systemskillnad som 
måste överbryggas.

– Klarar vi ut det problemet inom de fem 
åren så har vi kommit riktigt långt, säger 
Magnus Berggren.

Mötet mellan elektronik och biologi är 
löftesrikt. Men på båda sidor finns mycket 
att lära.

– Jag vet inte hur många celler vi dödat 

under de första experimenten, säger Mag-
nus Berggren. Till exempel när vi tvättade 
komponenter i lösningsmedlet toluen . . .  

forsknIng 
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doktoranderna jobbar IHop parVIs, 
Ingenjörer ocH medIcInare. 
För Joakim Isaksson, 29-årig civilingenjör på LiU:s In-
stitution för teknik och naturvetenskap (bilden längst 
till vänster) och Peter Kjäll, 27-årig biomedicinare på 
KI:s Mikrobiologiska och tumörbiologiska centrum 
var det inte konstigt alls. Joakim läste teknisk biologi 
och inledde doktorsutbildningen på biomedicinska 
forskarskolan vid LiU. Peter å sin sida har ett brin-
nande teknikintresse, bygger datorer och mekar med 
turbomotorer.

Än finns mycket att lära. »Jag vet inte hur många 
celler vi dödat under de första experimenten«, 

säger Magnus Berggren.

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) 
finansierar 18 strategiska forskningscen-
trum i landet under fem år. Vid Linköpings 
universitet finns Centrum för organisk 
bioelektronik som beskrivs i artikeln och 
ytterligare två:

fUnktIonella tUnnfIlmsmaterIal 

Tillämpningsinspirerad grundforskning 
speciellt inom det framväxande området 
nanoytteknik. Industriellt kan tekniken 

användas till platta bildskärmar och 
DVD-skivor, medicinska implantat och 
magnetiska minnen. Centrumet består 
av ett 40-tal forskare inom materialfysik, 
kemi och fasta tillståndets elektronik 
vid LiU och Uppsala universitet. Forsk-
ningsledare: professor Lars Hultman.

modellerIng, VIsUalIserIng 

ocH InformatIonsIntegratIon

Utvecklar verktyg och tekniker för de 

komplexa beslutsstöd som krävs för 
olika typer av autonoma funktioner, 
till exempel obemannade flygplan och 
kollisionsundvikande system.  Centru-
met omfattar forskare inom områdena 
reglerteknik, sensorinformatik, fordons-
system, artificiell intelligens och veten-
skaplig visualisering. Forskningsledare: 
professor Lennart Ljung.

Inblick

Titta in i BT och en värld full av möjligheter öppnas för dig som 
strävar efter personlig utveckling och möjlighet till internationell 
karriär.  Utsikten sträcker sig nämligen betydligt längre än 
kontorsfönstret – vi ägs av japanska Toyota och är verksamma 
i 80 länder jorden runt. 
  Om du är bra på att skapa kontakter, utveckla relationer och 
känner att du kan bidra till vår fortsatta utveckling som världens 
ledande leveran tör av lagertruckar – hör av dig. Arbetet sker i 
en-spännande och innovativ miljö, oavsett om du vill förstärka 
oss inom teknik eller om du har specialkunskaper inom andra 
områden.
  Hos oss är du aldrig bara en i mängden.

BT Industries
595 81 Mjölby
Telefon 0142-860 00
www.bt-industries.com

En värld full 
av möjligheter
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Ytterligare två strategiska centra vid Linköpings universitet

Vid Linköpings universitet har du alla möjligheter att vidga din verklighet – 
som student, forskare eller samarbetspartner.
 LiU Norrköping har skapat unika förutsättningar för expanderande forskning 
och idéutveckling genom satsningen Forskning & Framtid, som har inbringat 
över 60 miljoner kronor i fi nansiellt stöd. Här forskas det idag inom högaktuella 
områden som Papperselektronik, Framtidens boende, Klimatpolitik och miljö, 
Kulturindustri och regional utveckling, Logistik och Medieteknik – i nära kontakt 
med såväl grundutbildningen som näringslivet och samhället.

Välkommen hit!

Kampanjen Forskning & Framtid stöds av följande bidragsgivare och donatorer:
PLATINA Norrköpings kommun • Fastighets AB L E Lundberg • HyresBostäder • Kungsleden AB • Karl Erik 
Önnesjös stiftelse   
GULD Föreningssparbanken/Sparbanksstiftelsen Alfa • Katrineholms kommun • Luftfartsverket • Peab AB
SILVER Henry Ståhl Fastigheter AB • ProNovum i Norrköping AB   
BRONS Henry Björklund • Handelsbanken i Norrköping • HSB Östra Östergötland • Mattssons Fastighets-
utveckling AB • Norrköpings Tidningars AB • TP Group • Östgöta Enskilda Bank

www.liu.se/utbildning          www.liu.se/forskning           www.samverkan.liu.se

Med bioelektronik kan man bland annat studera hur 
kroppens vävnader signalerar vid infektion. I försöken 

används E. coli-bakterier som odlas på plattor.
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Annons	i	LiU	magasin?

Kontakta	Gunilla	Bergstrand,	tel	013	-	28	40	38	
eller	e-post	gunilla	bergstrand@liu.se,	
för	information	om	priser	och	produktionsplan.
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Misstro trappar upp konflikter
Hur	skapas	misstro	respektive	tilltro	mellan	poliser	och	demonstranter?	
Den	frågan	har	följt	en	grupp	beteendevetare	sedan	Göteborgskravallerna	2001.	
Numera	försöker	polisen	undvika	att	provocera,	konstaterar	LiU-forskarna.

»Vid tvåtiden har många svartklädda ungdo-
mar samlats. Många har nitar, är försedda 
med piercing och har spretiga frisyrer. An-
dra har säckiga byxor och tröjor, färgat hår, 
rastafrisyrer. En flicka skriker »alla häråt« 
och springer upp i uppgången som är före 
pendeltågsperrongen mot Rönninge. Två-tre 
personer upprepar uppmaningen och cirka 
20 ungdomar hinner uppför trappan innan 
polis blockerar den. Ungdomarna beordras 
backa utanför glasdörrarna in mot stora hal-
len på nedre plan. En polis talar i megafon: 
»Det är polisen som talar, backa bakåt«.

en ögonblIcksbIld från ett Sverige som de 
flesta av oss inte känner till. Men just den 
här sortens demonstrationer och ibland 
sammandrabbningar har fångat forsknings-
intresset hos en grupp beteendevetare vid 
Linköpings universitet.

Det började med Göteborgshändelserna 
2001, de stora demonstrationerna och oro-
ligheterna i samband med EU-toppmötet.

– Vi hade tidigare forskat om grupper, 
och vad som händer i och mellan grupper. 
Men vi hade bara tittat på små grupper, nu 
ville vi fånga tillfället att undersöka både au-
tentiska och stora grupper, berättar Ingrid 
Hylander, psykolog och docent vid Institu-
tionen för beteendevetenskap.

De gjorde en enkät bland demonstranter 
och poliser som var med i Göteborg, både 
före och efter. Resultaten förvånade dem. 
Före händelserna i Göteborg var poliserna 
mer rädda än demonstranterna för att det 
skulle spåra ur. Denna farhåga fick de också 
besannad i hög grad. Demonstranterna 
däremot ansåg att demonstrationerna i stort 

sett gått bra. De kravaller som uppstått var 
fristående från demonstrationerna, ansåg 
de, medan polisen inte gjorde någon åtskill-
nad mellan demonstrationer och kravaller.

forskarna bleV fascInerade av denna 
motsägelsefulla bild. Hur kunde människor 
som varit på samma ställe vid samma till-
fälle ha så olika bilder av vad som hänt?

De beslöt sig att gå vidare i vad de halvt 
på skämt döpte till kravallprojektet. De bör-
jade observera och analysera händelseför-
loppen vid andra typer av manifestationer, 
som Reclaim the streets-fester och de stora 
årliga demonstrationerna i Salem. Fokus i 

forskningen ligger på samspelet mellan po-
lis och demonstranter. Forskarna har identi-
fierat några processer som får en avgörande 
inverkan på om det hela ska avlöpa fredligt 
eller inte.

En sådan process är kategorisering, dvs. 
hur mycket av stereotypt vi-dom-tänkande 

som präglar de motsatta grupperna. Det här 
är ett välkänt fenomen i freds- och konflikt-
forskning.

– Vi har tänkt i termer av freds- och 
krigsskapande, det var visat sig väldigt 
fruktbart, säger Michael Rosander, filosofie 
doktor i psykologi och medlem i forsknings-
gruppen.

En stereotyp kategorisering innebär att 
demonstranterna ser poliserna som en enda 
ondsint hop som är ute för att bråka, medan 
poliserna har en motsvarande bild av de-
monstranterna.

– Det fascinerande är hur lika de beskri-
ver varandra, fast från motsatta utgångs-
punkter. 

Den här kategoriseringen underlättas av 
uniformering, dvs avidentifiering. Ett exem-
pel är om poliserna gömmer sig bakom visir 
och sköldar och demonstranter är svartkläd-
da och bär huvor. Enskilda individer går inte 
att urskilja, det är lätt att dra alla över en kam.

en annan aVgörande process som fors-
karna har identifierat är organiseringen. 
Hur man organiserar sin insats bidrar till 
att skapa kaos eller ordning, till att trappa 
upp eller ner en konflikt.

Organisering handlar mycket om kon-
takt, information och kommunikation.  På 
demonstranternas sida sprids rykten lätt 
via mobiltelefoner. Plötsligt får man veta att 
man ska gå eller springa åt ett annat håll än 
överenskommet. Rykten går om att »alla ska 
dit« för det är där det händer. Poliserna har 
en motsvarande situation, där dialog och 
kommunikation kan förbättra insatsen och 
minska risken för kaos.

Bemötandet, slutligen, lyfts fram av 

forsknIng 

 

  kravaller

forskarna som en tredje avgörande process 
för hur en demonstration ska utvecklas. När 
poliser rycker fram i täta led med lyftade 
sköldar och möts av stenkastande ungdomar 
är chansen till en fredlig utgång mycket 
liten. Om demonstranterna plocka bort sina 
masker och stenar, och om poliserna vand-
rar runt två och två utan att ha skyddsutrust-
ningen på sig, ökar den chansen betydligt.

Göteborgshändelserna granskades av 
Göteborgskommissionen som 2004 kom 
med en kritisk rapport. Inte minst polisens 
uppträdande kritiserades skarpt. Polisen 
hade vid flera tillfällen helt i onödan trappat 
upp en konflikt genom sitt beteende och sin 
organisation.

polIsen Har tagIt krItIken på allvar och 
arbetar idag med en helt annan taktik, en 
taktik som ser ut som en blåkopia av vad 
kravallforskningsgruppen i Linköping kom-
mit fram till.

– Vi kan inte ta åt oss äran av det, säger 
Gunilla Guvå, som också är disputerad psy-
kolog och knuten till forskargruppen, Det 
här är parallella spår. Men visst har polisen 
använt en del av våra rön.

Gunilla Guvå har fått den unika möj-
ligheten att följa polisens taktikplanering 
inifrån. Hon beskriver hur man idag mycket 
medvetet går in för att inte provocera. Skydds-
utrustningen finns undanstoppad i piketerna 
och tas bara fram om det verkligen behövs. 
Poliserna uppträder inte i täta led om det inte 
blir nödvändigt. Istället vandrar de runt två 
och två, med båtmössor på huvudena.

En sak som också har betydelse för hur 
ingripandet kommer att se ut är hur händel-
sen klassas. Om exempelvis en Reclaim the 
streets-fest klassas som »störande av allmän 
ordning«, så kräver lagen att polisen griper 
in och bryter upp den. Det skapar i sig kaos. 
Om festen däremot klassas som »allmän 
sammankomst« behöver den inte stoppas, 

det räcker med att man ser till att den inte 
urartar.

Det här är också exakt vad som hänt på 
senare år. 

– Det går lugnare till idag, säger Ingrid 
Hylander. Polisens nya rutiner ger effekt. De 
låter sig inte provoceras lika lätt, och det ger 
ett lugnare förlopp.

Det som emellertid oroar forskarna är 
det kommande maskeringsförbudet, som 
kan bli ett dilemma för polisen. Om det blir 
ett lagbrott att maskera sig måste polisen 
ingripa och då ökar återigen risken för våld-
samma konfrontationer. Dessutom kommer 
gränsdragningen att bli svår. Var går grän-
sen för maskering? Räcker det med att ha 
en polokrage som går att dra upp över näsan 
när det börjar hetta till?

Rustade med friska forskarpengar går 
gruppen nu vidare och vidgar perspektivet 
till att omfatta även andra grupper och göra 
internationella utblickar.  

Bilden borttagen i webbupplagan av copyrightskäl. 
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Hela kravallforskningsgruppen samlad, 
fr v Ingrid Hylander, Michael Rosander, Gunilla 

Guvå och professor Kjell Granström.
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På andra 
sidan klotet
För	ett	år	har	Johanna	Brunge	bytt		
Norrköping	mot	Australien.	Hon		
pluggar	till	miljövetare.

Allas ögon är riktade mot Johanna när hon 
förklarar skillnaden mellan svensk och aus-
traliensisk pedagogik. Som utbytesstudent i 
Australien vet hon vad hon talar om.

Det är en het dag i Brisbane. Palmer 
och jakarandaträd står orörliga under den 
glödande solen, inte en bris kan förnimmas. 
Såväl människor som djur har sökt skydd 
i skuggan med undantag för blixtsnabba 
geckoödlor som pilar över marken. 

Inne i den luftkonditionerade universi-
tetslokalen är det desto svalare där en intres-
serad publik lyssnar på Johanna Brunge 
som förklarar grunderna i PBL, problem-
baserat lärande. På det största av Griffiths 
fyra campus har internationaliseringsansva-
riga, lärare och studenter samlats för att lära 
sig mer om svensk högre utbildning. 

När presentationerna är över, tar minglet 
vid och jag får en pratstund med Johanna 
som till vardags pluggar Miljövetenskap vid 
LiU Norrköping, ett av de första program-

men på LiU 
som anpassats 
till Bologna-
systemet.

– En inter-
nationell master-
utbildning öppnar 
dörrarna mot värl-
den. Miljöproblem 
är ju globala till sin 
natur och bland 
de största utmaningar världens länder har 
att hantera, konstaterar Johanna.

– Visst är det lätt att bli uppgiven när 
man studerar miljöfrågor. Ju mer man lär 
sig, desto mer komplexa och oöverstigliga 
tycks problemen vara. Men jag vägrar ge 
upp. Tror fortfarande att det går att vända 
utvecklingen rätt. Om inte annat blir man 
sporrad av medier, lärare och kurskamrater.

Griffith University har en stark miljö-
profil och, sedan flera år tillbaka, ett aktivt 

samarbete med LiU och Miljövetarprogram-
met. På Griffith läser Johanna kurser som 
hon inte kan välja hemma, t.ex. miljökom-
munikation och miljöekonomi. Det är 
kurser hon ska tillgodoräkna sig i sin ma-
gisterexamen.

– Det var tufft i början, särskilt med 
språket. Nästan alla mina kursare är aus-
traliensare. Inte nog med att dialekten är 
speciell, de använder också ord som inte 
finns i brittisk engelska. Men nu går det bra, 
skrattar Johanna.

natUrIntresset kom med modersmjölken, 
hemma i Sollentuna. Yrkesvalet var därför 
på något sätt utstakat från början. Ett jobb 
som bidrar till att förbättra miljön, en utbild-
ning som gav henne kunskap att påverka. 
Det var målet när Johanna orienterade sig 
bland tusentals svenska högskoleutbild-
ningar och fann Miljövetarprogrammet i 
Norrköping.

– LiU:s hemsida beskrev utbildningen 
som bred och anpassad för såväl globalt som 
nationellt och lokalt miljöarbete. Själv är jag 
intresserad av globala frågor och internatio-
nella överenskommelser, gärna inom EU 
eller FN. Programmet verkade perfekt för 
mig, säger Johanna och tillägger att hon inte 
blivit besviken.

Det problembaserade, målinriktade upp-
lägget har varit jättenyttigt, tycker hon, men 
också den breda ansatsen. Utbildningen 
rör sig mellan offentlig och privat verk-

samhet, mellan lagtexter och laborationer. 
C-uppsatsen skrev hon för Centrum för 
klimatforskning där hon studerade hur för-
säkringsbolagen anpassat premiesystemen 
efter klimatförändringarna. 

– Ju större risker, desto högre premier. 
Miljöförstöringen och klimatförändringarna 
står nu helt klart på försäkringsbolagens 
agenda. Miljön kommer tyvärr alltid i kläm 
där det finns ekonomiska intressen.

att stUdera I aUstralIen är mångas dröm 
och det krävdes en hel del målmedvetenhet 
och planering innan Johanna kom iväg. 
Som utbytesstudent har man sedan det mes-
ta ordnat men hur mycket man än förbere-
der sig uppstår alltid frågor som måste lösas 
på plats. I Johannas fall var det boendet. 

– Jag bodde först på campus men det 
passade mig inte alls. Nu delar jag ett hus, i 
en finare förort, med min pojkvän 

och fem andra internationella studenter. 
Tillsammans representerar vi sex olika 
nationaliteter från jordens alla hörn, ler 
Johanna men tillägger att hon snart måste 
hitta nya sambos. 

De flesta stannar bara ett halvår, medan 
hon har valt ett helt år för sina utbytesstu-
dier. Och hon tänker inte resa hem till Sve-
rige en enda gång under året.

Australiensarna är mycket hjälpsamma, 
så även hennes kurskamrater, men det är en 
helt annan konkurrens mellan studenterna 
än vad Johanna är van vid hemifrån. Alla 
kämpar för höga betyg och proven duggar 
tätt. Bortsett från det stortrivs Johanna med 
sina utbytesstudier.

– Jag känner mig oerhört privilegierad 
som fått chansen att studera här. Många 
vill till Australien men utbytesplatserna är 
få. Det här är en upplevelse för livet som jag 
tänker ta vara på.  

Johannas  

Australien Top 5:

1. Människorna
2. Naturen
3. Värmen
4. Shoppingen
5. BYO*

* BYO betyder Bye your own 

wine vilket många restau-

ranger i Australien tilläm-

par och innebär att gästerna 

får ta med sitt eget vin.

Studier i Australien?

LiU har utbytesavtal med följande 
universitet i Australien.
 
University of Adelaide
Griffith University
La Trobe University (LTU)
Monash University
Macquire University
Queensland University of Technology
Royal Melbourne Institute of Technology
University of South Australia (UNISA)
University of Technology, Sydney (UTS)
University of Western Sydney (UWS)

UtbIldnIng 

 

  miljövetare
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alumni
tobIas aHl är årets företagare i 
Mjölby. Han driver företaget Rala 
AB där han arbetar tillsammans 
med sambon karIn gUstaVsson, 
som utsetts till en av Östergötlands 
tio största IT-profiler. Tobias, som 
också varit engagerad i starten av 
alumniverksamheten vid LiU, har 
läst elektroingenjörslinjen med exa-
men 1993 medan Karin har en pol 
mag-examen från 2003.

pär boman 
tillträder i 
slutet av april 
som vd och 
koncernchef 
i Handelsban-
ken. Han har en ekonomexamen 
från 1986. 

melker becker är en av två pro-
gramledare för SVTs hårdrock-
program Rundgång. Melker läste 
utbildningsprogrammet för Kul-
tur, samhälle och mediegestalt-
ning med examen 2003.

 

 

HenrIk carlsson har en civil-
ingenjörsexamen från D-linjen 
från 1994 och är nu produktchef 
på Kreatel, där han jobbar med 
mjukvara för IPTV. Hans hustru, 

ylVa langemar, har en magister-
examen i biologi från 2001 och en 
gymnasielärarexamen från 2003. 
Hon jobbar på Kunskapsgymnasiet 
i Norrköping.

joHanna englUnd (tidigare Svens-
son) jobbar med konstruktion på 
Skandinaviska byggelement AB. 
Hon har en högskoleingenjörsexa-
men i byggnadsteknik från 2003.

Doktorshatt till Svanberg 
Ericssons koncernchef Carl-Henric Svanberg har utsetts 
till hedersdoktor vid Linköpings universitet. Han promove-
ras den 13 maj.

Carl-Henric Svanberg läste i mitten av 1970-talet till ci-
vilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik på Linköpings 
universitet. Efter examen 1977 har han varit verksam på 
olika positioner inom ABB, Securitas och Assa Abloy inn-
an han 2003 blev vd och koncernchef för Ericsson.  

Gunilla Nordström, SonyEricssons 
Kina-chef, är näringslivets mäktigaste 
affärskvinna enligt en ranking av Veck-
ans affärer.  Hon presenteras som en 
»globetrotter som lämnade Sverige 1985 
och jobbat ca två år i varje land sedan 
dess. Har vänt Sony Ericssons verksam-
het i Kina och tagit över produktions-
ansvaret«.

I botten har hon en civilingenjörs-
examen i industriell ekonomi från Lin-
köping på 80-talet.

 Flera före detta LiU-studenter har 
tagit plats bland de 125 affärskvinnorna 
på rankinglistan. Här återfinns bland 

andra Eva 
Lindqvist, 
chef på Telia 
Sonera, civil-
ingenjör i 
teknisk fysik 
och elektro-
teknik, Lena 
Herrman, vd 
för Dagens 
Nyheter och 
civilingenjör i industriell ekonomi samt 
Kristina Thurée, affärsansvarig på Saab 
Aerostructures och civilingenjör i data-
teknik.

LiU-alumn mäktigaste affärskvinnan

Sugen på godis? Om folk

Gunilla Nordström

Carl-Henric Svanberg

Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Gunilla Bergstrand
013 - 28 40 38
gunilla.bergstrand@liu.se
Externa relationer, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

fester över landet. Under en period var hon 
vinexpert i TV 4 och hon skriver om choklad 
och vin i flera tidningar.

Steget från att plugga kulturvetenskap i 
Linköping till att bli nationellt känd choklad-
provare och vinexpert är inte så långt som 
man kan tro, tycker hon.

– En hel del av det jag lärde mig på utbild-
ningen har jag nytta av idag. Vin och choklad 
bygger mycket på kulturhistoriska grunder.

Intresset för choklad började när Maja 
pluggade i Linköping, ofta gick på bio, köpte 

godis och med stor njutning och inlevelse 
upptäckte nya chokladsmaker. När hon var 
klar med utbildningen var det svårt att få jobb. 
Dessutom hade tanken väckts om att satsa pro-
fessionellt på det nya intresset. Så hon tog jobb 
på Vetekatten i Stockholm, lärde sig allt hon 
kom över om choklad och läste sedan vidare 
på Restaruangakademin för att komplettera 
med vinkunskap.

På den vägen är det. Affärerna går bra.  
Folk kommer i massor.

Varför detta folkliga intresse för choklad?
– För att det är en billig lyxprodukt som 

alla har en relation till. Dessutom har vi influ-
erats av den importerade mörka chokladen de 
senaste åren. 

Nu ökar också intresset för arrangerade 
resor till kakaodistrikten ute i världen.

Hur mycket choklad och vin vräker du 
själv i dig?

– Mycket, speciellt choklad. Jag tröttnar ald-
rig. Men det är klart – lite knäpp blir man ju.

eVa bergstedt

Hur smaskigt det än är med Cloetta center 
och Marabou mjölkchoklad så får de inte 
vara med på kulturvetartjejen Maja Berthas 
Havervalls chokladprovningar. Nej, där er-
bjuds betydligt exklusivare varianter.

Hennes personliga favorit just nu är en 
liten chokladbit kallad Maralumi, tillver-
kad av Michel Cluizel (chokladproducent i 
Frankrike) med kakao från Papua Guinea.

– Chokladsmaken är mörkt fruktig med 
inslag av russin, körsbär och citrus, berättar 
Maja med total träffsäkerhet över telefon.

Och eftersom hon inte bara är choklad-
provare utan även vinexpert, eller som-
melier, som det heter har hon också ett 
favoritvin till maralumichokladen:

– En flaska Dulce från Spanien. Det är 
sött men strävt och passar utmärkt i kom-
bination med chokladen.

Numera driver hon eget företag och har 
massor av uppdrag som choklad- och vin-
expert på mässor, restauranger och firma

LiTH-alumner gick på spex
Att titta på spex och mingla – det tycks vara ett lyckat 
koncept för en alumnträff. Nära 200 LiTH-alumner kom 
farande från olika håll i Östergötland en kväll i mitten av 
februari för att tillsammans titta på spexet »Tulpanfeber«. 
Det blev en kväll med mycket skratt och hög stämning.

Maja Berthas är idag expert 
både på choklad och viner.

– Växer du inte så krymper du.
Det konstaterar entreprenören Martin 
Moström som tillsammans med vännen och 
kollegan Casten von Otter driver en lyckosam 
reklambyrå i Stockholm.

De lärde känna varandra under studieåren i 
Linköping på 90-talet. Martin gick ekonom-
programmet, Casten läste internationell eko-
nomi med spanskainriktning. Studenternas 
festeri blev mötesplatsen. Första gemensam-
ma projektet var att ge ut en reklamfinansie-
rad sångbok »Cantare«.

– Vi sålde tvåtusen ex per år till studen-
terna och tjänade pengar, berättar Martin.

Ett betydligt roligare sätt att finansiera stu-
dierna på än att sitta på Statoil varje helg som 
kompisarna gjorde, tycker han.

Det där roliga har fortsatt sedan dess. 
Första gemensamma företaget startade i Lin-
köping -95.

– Det sista året läste jag en kurs på Tema 

Teknik och social förändring – om indu-
strisamhällets framtidsproblem. Den fick in 
mig på tankegångar om miljöfrågor. Casten 
var också inne på samma linje. Så vi startade 
en konsultfirma för att hjälpa företag att han-
tera miljöfrågan kommersiellt, att få dem att 
se den ekonomiska nyttan med miljöhänsyn.

Sedan gick flytten till Stockholm. Idag 
driver de företaget Retail House, inriktat på 
butiksmarknadsföring, med stor framgång. Nu 
handlar det om att göra reklam för varor som 
säljs i livsmedelsbutiker och i detaljhandel. Det 
kan t.ex. handla om att, via butiken, lansera en ny 
yoghurt från Arla eller ett tvättmedel från Via. 

 – Inom reklamvärlden ses vissa saker som 
fint och tjusigt och dit hör inte det här området. 
Men för oss är det här vår viktigaste affärsidé, 
säger Martin.

Inkomstbringande är det också. Företaget har 
bortåt 80 anställda i Stockholm, Oslo, Helsingfors 
och Tallinn. Och cirka tusen lösare anställda, de 
som t ex demonstrerar nya varor i butikerna. Om-

sättningen ligger på ca hundra miljoner per år.
Drivkraften? 
– Att det är roligt att bygga företag, anställda 

folk och skaffa nya kunder, svarar Martin 
Moström som absolut räknar med ett fortsatt 
växande.

I första hand i Danmark där de snart öppnar 
ett nytt kontor.

eVa bergstedt

De struntar i vad som anses fint
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foto anna molander

Med riksdagen som arbetsplats
Första	gången	i	talarstolen	var	nervöst.	Men	nu	är	hon	varm	i	kläderna,	
Louise	Malmström,	som	sitter	i	riksdagen	sedan	förra	valet.	Och	hon	

kan	knappast	tänka	sig	ett	mer	omväxlande	arbete.

Det är moddigt framför riksdagshuset. Dip-
lomatbilarna står uppkörda på snedden mot 
husfasaderna och vanligt folk får zickzacka 
fram mellan rökande chaufförer i svart.

Sändningsbilen från Sveriges Radio lu-
rar i utkanten mot Gamla Stan.

Det är direktsänd utrikespolitisk debatt 
och minister Freivalds står i talarstolen.

Här är gymnasielärare Louise Malm-
ströms arbetsplats.

Hon står inne Riksdagshusets entré och 
pratar i mobilen. Hon har knappt fyra års 
erfarenhet av jobbet som riksdagsledamot 
(s) och får väl snart inte längre vara med i 
RUS, riksdagens unga socialdemokrater. 
Åldersgränsen är 35 och Louise född -72.

borde Hon Inte suttit i plenisalen och 
lyssnat?

– Jo, i alla fall på Leila Freivalds, säger 
Louise Malmström senare på väg till riks-
dagens matsal där multinationella Sodexo 
står för käket.

Men denna morgon kom hon direkt från 
Östergötland och gårdagskvällens lokala 
årsmöte för (s) i Åby. Väl framme stod en 
grupp särskoleelever från Norrköping och 
ville se Sveriges Riksdag, med Louise som 
guide.

– Så debatten fick stå över.
Louise Malmström är ordinarie ledamot 

i utbildningsutskottet, inriktad på förskole-
frågor och vuxenutbildning.

Dessutom är hon ersättare i justitie- 
och kulturutskottet. På hemmaplan sitter 
hon i kommunfullmäktige i Norrköping, 
i styrelserna för Symfoniorkestern och 

alUmnI 

 

  porträttet

Östgötateatern och sitter på ABF-mandat 
i styrelsen för Arbetets museum. Och så 
är hon ledamot i styrelsen för Linköpings 
universitet.

Det låter mycket?
– Allteftersom blir det en del samord-

ningsvinster. Jag har gått igenom några 
budgetprocesser och läst några omgångar 
verksamhetsberättelser vid det här laget. 
Jag kan jämföra hur olika organisationer 
jobbar, se sammanhang och bidra med de 
bästa bitarna från olika håll.

I universitetsstyrelsen har hon rege-
ringens uppdrag att bevaka samhällets in-
tressen. Men hon ska också företräda LiU 
åt andra hållet. 

– Hittills har jag inte agerat så mycket 
i själva styrelsen, det har inte behövts 
eftersom både den och ledningen verkar 
fungera så bra. Beatrice Ask är suverän 
som ordförande.

Trots att hon är moderat? Louise Malm-
ström ler snabbt:

– Allt handlar inte om partipolitik.

för en rIksdagsledamot finns inga »ty-
piska arbetsdagar«.

– Det är väldigt omväxlande. Det bästa 
är att jag träffar så många olika grupper av 
människor. Det ger mig inblick i mångas 
vardag.

Den här dagen fortsätter med ut-
skottsmöte, en tvärgrupp politiker ska slå 
huvuden ihop för att hitta lösningar på 
ungdomskriminaliteten. Det får gå raskt, 
en halvtimma senare börjar nästa möte 
med partikamrater, om två förslag från 
mp och de borgerliga partierna som ställts 
direkt till lagrådet.

– Det är ovanligt. De vill bland annat att 
det ska bli fri etableringsrätt för förskolor, 
berättar Louise Malmström med tydligt 
ogillande. Det här är hennes område och 
hon är engagerad.

– Kraven för att få starta en förskola 
är luddigt skrivna, det kan räcka med att 
man har »erfarenhet av barn« och det kan 
betyda vad som helst.

Voteringen i kammaren fyra till halv 
fem får hon inte missa.

Har du aldrig tryckt fel?
– Jo, en gång i början klämde jag till på 

avståknappen.

	 Namn	 Louise	Malmström
	 Arbete	 Riksdagsledamot	sedan	

förra	valet
	 Bor	 Utanför	Norrköping
	 Familj	 Två	döttrar	i	för-

skoleåldern.
	 Fritid	 Läser,	skriver	gärna,	

pular	med	hus	och	
sätter	självgående	
växter	i	rabatterna,	
typ	solrosor	...	

	 Utbildning	 Gymnasielärarexamen	-93
	Favoritlärare	 Göran	Collste
	Bästa	minne	 En	resa	som	kulturve-

tarna	fixade	till	Salz-
burg.

Efteråt kom utskottets ordförande fram 
och frågade allvarligt om hon drev en egen 
linje i frågan? Det blev lite kallsvettigt.

– Har man tryckt fel, kan man anmäla 
det till riksdagsprotokollet. Men det ändrar 
inte beslutet.

Nervöst var det också första gången i 
talarstolen.

– Hade du inte skrivit dina repliker i för-
väg, frågade folk. Jag hade ingen aning om 
att man skulle det, jag trodde att man skulle 
svara på de frågor man fick. 

Härmed passar hon på att förstärka en av 
våra vanligaste fördomar om politiker, att de 
aldrig svarar på frågor utan bara går upp och 
säger det de vill ha sagt.

annat kan Hon däremot aVfärda: det är 
inte meningslöst att stå i plenisalen och 
prata för tomma bänkar. Också denna dag 
syns där bara ett halvdussin huvuden.

– Det är de utskottsledamöter vars debatt 
pågår som sitter i salen. Vi andra måste 
hinna med att jobba och får följa debatterna 
från tv:n i arbetsrummen. Dessutom finns 
stenograferna, säger hon med en nick nedåt 
podiet.

Efter voteringen blir det nog en sväng till 
arbetsrummet på andra sidan Norrström 
innan nästa punkt på arbetsdagen, rättare 
sagt arbetskvällen: samtalsmöte med äldre 
riksdagskollegor.

Kanske hinner hon upp till sitt övernatt-
ningsrum på sådär 15 kvadrat, en takkupa 
med utsikt bort mot Tegelbacken.

Den syns genom fönstret på den in-
glasade bron som leder från riksdagshuset 
till Gamla stan och arbetsrummen. Den ku-
pan blev hem också för hennes sambo och 
två barn, då hon kom som nybliven riksdags-
politiker efter förra valet.

En vanlig arbetsdag handlar om mycket mer än att 
sitta i riksdagssalen. Louise Malmström mellan-

landar på arbetsrummet en kort stund.
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Urban falk är civilekonom med 
examen 2001. Han jobbar som con-
troller på Green Cargo som erbjuder 
logistiklösningar inom bl a järnväg, 
lastbil och lager.

tomas franZén är vd och koncern-
chef för Eniro. Han har tidigare varit 
vd i konsultbolaget AU-System samt 
försäljningsdirektör i Nokia Data/
ICL Data AB. Han läste Industriell 
ekonomi i slutet på 80-talet.

anders Hoberg har en chefspost på 
Atlas Copco i Detroit, USA. Han är 
civilingenjör i industriell ekonomi, 
med internationell inriktning, med 
examen 1992.

åsa larsson är sektionschef på ABB 
Process Automation. Hon har en 
civilingenjörsexamen i maskinteknik 
från 1994.

sVenoloV lIndgren fick Kungliga 
Vetenskapsakademiens stora pris 
för lärare 2005 för sitt arbete med att 
utveckla biologiundervisningen på 
Lundsbergs gymnasium i Storfors. 
Svenolov har tidigare varit forskare på 
Stockholms universitet, men har även 
en folkhögskollärarexamen från Lin-
köpings universitet 1987 i bagaget. 

gUnIlla e magnUsson är nytillträdd 
chef för forskning och utveckling 
inom Stockholms stad. Hon kommer 
närmast från uppdraget som kompe-
tensutvecklingschef på Utbildnings-
departementet. Under perioden 
1982-2004 läste hon, parallellt med 
ordinarie arbete, in en fil kand i 
pedagogik och en högskolexamen 
i strategiskt arbete vid Linköpings 
universitet.

Tipsa oss!
Vi vill gärna veta vad tidigare studen-
ter vid Linköpings universitet har 
för sig idag. Kontakta redaktionen, 
e-post lennart.falklof@liu.se.

vattenskydd. Men exjobbet har hon kopplat 
till Etiopien:

– Det handlar om implementering av FN-
konventionen mot ökenspridning.

med 50 mIl mellan sIg har de båda i första 
hand telefonkontakt. Men det blir timslånga 
samtal, säger de båda och skrattar.

– Vi har till och med varsin tre-åring som 
heter nästan lika, jag har en sladd som heter 
Alida, berättar Caroline.

– Och min flicka heter Alina, fyller Aster i.
Idag är Aster ivrig att få höra vad Caroline 

har att säga om hennes chanser till ett jobb 
hon sökt.

– Det handlar om hur länsstyrelsen ska 
hantera klimatfrågor i framtiden, berättar 
Aster.

Hon vill förstås gärna ha det, men är inte 
den som bryter ihop om hon inte får det. Och 
hon skulle definitivt inte tänka på att hennes 
ursprung skulle ligga henne i fatet.

– Även om det skulle vara så, väljer jag att 
inte se det. Det mesta hänger på mig som per-
son, säger hon övertygat.

– Hm, säger Caroline, så är det nog när 
det gäller dig. Jag har själv känt av hur man 

utanför Sverige genast placerar mig i ett et-
niskt fack, Rosenberg är vanligt judiskt namn 
där.

– Folk kommer alltid att placera mig i ett 
fack, men om det råkar vara negativt för mig 
skadar det mig först om jag själv börjar tro 
på det. Jag väljer att tro på det jag vet i mitt 
hjärta. Det borde alla göra, förtydligar Aster.

Karriärplanering är ett ämne för deras 
samtal.

– Det är bra att få hjälp att se yrkeslivet 
långsiktigt och få resonera om hur jag steg för 
steg kan nå mina mål, säger Aster.

Och drömjobbet?
– Det vore ett FN-jobb kring ökensprid-

ning.

programmet »Mångfald för akademiker« 
avslutas i nu i juni. Under ett år har 20 frivil-
ligt anmälda mentorer och adepter deltagit i 
seminarier och däremellan haft individuella 
möten. Tanken är inte bara att ge adepterna 
erfarenhet och ett användbart nätverk. Pro-
grammet betraktar mentorerna som nyckel-
personer med målet att minst hälften av dem 
i sin tur ska återkoppla med någon åtgärd för 
mångfald på sin arbetsplats. 

Mentorer stärker  mångfalden Om folk– Min yngsta var fyra månader och jag 
ammande fortfarande.

Vanligtvis är hon på riksdagen tre da-
gar i veckan och barnen följer med någon 
gång i månaden. 

– De tycker det är spännande, lite som 
semester. Dessutom har riksdagen ett bra 
dagis de kan vara på.

för loUIse malmström innebar universi-
tetslivet mest föreläsningar.

– Jag hade redan ett etablerat socialt liv 
och hade dessutom jobbat några år med 
allt möjligt, som vårdbiträde, städerska 
och postsorterare när jag började läsa.

Hon tog 60p i religionsvetenskap,  
fyllde på med litteraturvetenskap och 
svenska språket 80p och avslutade med 
ett års pedagogik och blev gymnasie-
lärare.

– Fast jag kände mig aldrig hemma 
i lärarrummen. Jag kom uppfylld av de 
nya läroplanerna – medan lärarna mest 

tycktes bekymrade över att eleverna hade 
kepsarna på.

Hon tog istället jobb på ABF, med 
invandrarundervisning och Kunskapslyf-
tet tills kommunstyrelsens ordförande i 
Norrköping erbjöd henne jobb som poli-
tisk sekreterare. Bland annat för att hon 
visat att hon kunde skriva.

– Jag hade gått en kurs på Poppius 
Journalistskola och skrev krönikor i Folk-
bladet.

De kom till efter en demonstration i 
kommunfullmäktige.

– Dit kom fritidsledare och skrek. 
Vem vill bli kallad jävla nolla? Vem vill 
engagera sig politiskt då? Jag skrev en de-
battartikel och blev sedan krönikör.

polItIkerföraktet tillhör avigsidorna. 
Mejlen är full. Ibland blir hon arg, tänker: 
gör det själva då, för fan! Ta ansvaret!

– Jag tycker politiker lyckas förvå-
nansvärt bra med att ta tillvara så många 

olika intressen. Man kan 
alltid fråga sig om vi ska 
satsa på »onödiga« saker, 
planteringar och symfo-
niorkestrar. Men vem vill 
leva i ett samhälle utan? 

Louise Malmström 
vill gärna fortsätta i riks-
dagen en period till. Och 
i framtiden kanske få ett 
jobb som skolledare.

– Jag har perspektivet 
underifrån, som utbild-
ningspolitiker har jag 
fått ett övergripande per-
spektiv. Det vore roligt 
att få jobba på nivån där-
emellan, säger hon. 

Missa	inte	LiTH:s	alumnigolf
lördagen	den	30	september	2006	i	Linköping

Mer	information	kommer	under	april	på	www.alumni.liu.se.
Frågor?	Kontakta	Anica	Nordfeldt,	LiTH:s	alumnikoordinator,	
anino@tfk.liu.se,	tel	013/28	28	30.

Ett EU-projekt för ökad mångfald i arbets-
livet, vad går det egentligen ut på?

Frågan avslutar lunchen på restaurang 
Laxholmen på Arbetets museum i Norr-
köping, där maten kallnat medan samtalet 
gått varmt.

– Det är väl just det här som är me-
ningen? Att få tillfälle att mötas människor 
emellan och dela upplevelser, säger mentorn 
Caroline Rosenberg.

– Jag ser det också som en chans att 
bygga nätverk, säger Aster Asgedom Reda, 
adept.

– I den kultur jag kommer från är det en 
självklarhet att ta råd av äldre. Deras erfa-
renheter gör jag till mina, för det är ändå jag 
som tar besluten i slutändan. För mig har 
det här programmet stärkt min självkänsla.

För Caroline har det betytt ren och skär 
glädje, för så är det att möta Aster, säger 
hon:

– Jag blir bara glad varje gång!

Innan första träffen visste de inget om 
varandra. Caroline Rosenberg var nyfiken 
nog att slå på hennes namn på nätet innan 
första träffen i slutet av september förra året.

– Jag fick upp en amerikansk författare 
med samma efternamn och han var från 
Etiopien, så där hade jag en ledtråd.

Rätt gissat, visade det sig. Fast Aster tog 
omvägen om ett aupairjobb i Saudiarabien, 
träffade en svensk man och hamnade i Fin-
spång. I Sverige har hon varit i nio år.

Bägge jobbar med miljöfrågor.
Caroline Rosenberg, i grunden maskin-

ingenjör från LiTH, är miljö- och kvalitets-
chef på Samhalls industriorganisation, 
jobbar i Stockholm. Aster Asgedom Reda 
går miljövetarprogrammet vid LiU Norrkö-
ping, och har själv fixat en praktik på Läns-
styrelsen i Göteborg där hon jobbar med 

LiU-alumner	är	mentorer	för	
studenter	med	annan	etnisk	
bakgrund.
text gUnIlla praVItZ 
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Aster Asgedom Reda och hennes mentor Caroline Rosenberg har mycket gemensamt. Båda 
jobbar med miljöfrågor – och de har dessutom varsin tre-åring som heter nästan lika!

Louise Malmström har flera styrelseposter vid sidan om riksdagsarbetet. 
Bland annat sitter hon i styrelsen för Linköpings universitet.




