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Jag sItter på trappan till torpet och njuter. 
Solen värmer, fåglarna kvittrar och kaffet 
smakar ljuvligt efter några timmars arbete på 
tomten. 

Här, i en enkel stuga i södra Östergötland 
har min hustru och jag hittat vårt andningshål 
i en emellanåt ganska intensiv vardag. 

Just växlingarna mellan anspänning och 
vila är det som ger livet sin rätta rytm. För det 
mesta är det kul att få brottas med kluriga upp-
gifter och ge sig i kast med olika utmaningar. 
Men utan vila och återhämtning, så tryter 
krafterna.

nU närmar sIg semestern och en tid att varva 
ner. För många är sommaren också ett tillfälle att 
vara med om nya häftiga upplevelser. Under de 
senaste 20 åren har turistandet ändrat karaktär, 
påpekar LiU-professorn Peter Aronsson i detta 
nummer av LiU magasin.  En del av de »nya« 
upplevelserna har sina rötter långt tillbaka i 
tiden. Det finns ett sug i historien som är lätt att 
använda i turistsammanhang menar Aronsson.

Ibland bryts sommardvalan av en annan typ 
av dramatik. Det kan handla om en värdetrans-
port som rånas eller ett mord som begås. I kam-
pen mot brottsligheten har Linköpings universitet 
dragit igång ett brett samarbete med flera olika 
myndigheter. Forskning och förmedling av kun-

skap är en hörnsten i samarbetet, nätverksbyg-
gande en annan. Vi berättar bland annat om hur 
nya rön inom molekylärbiologi, visualisering och 
IT ger dagens deckare hjälp på traven. 

Pratar gör vi året om, i alla möjliga samman-
hang. Med vad händer egentligen när vi samtalar? 
En forskargrupp vid LiU undersöker just detta.

I vanlig ordning får ni också träffa gamla 
LiU-studenter. Gymnasieläraren Bosse Adam-
zon har varit ute och seglat med Ostindiefararen 
Götheborg, Anna Lindh ser till att vi inte ska 
behöva trängas på flygplatsen, Ericson-vd:n Carl-
Henric Svanberg har fått en hedersdoktorshatt 
och tre tidigare LiU-studenter har debuterat som 
barnboksförfattare. En hel del att läsa när andan 
faller på.

så vIll Jag bara önska 
alla en skön sommar-
ledighet. För egen del blir 
det både bergsvandring 
i Dolomiterna och stilla 
kanotfärder vid torpet. En 
lagom dos av anspänning 
och vila, hoppas jag.

Trevlig sommar!

ett UnIversItet med internationell 
lyskraft i en kosmopolitisk kunskaps-
region. Så lyder den vision vi satt för 
universitetet. Den betonar medvetet vårt 
ömsesidiga beroende av vår egen när-
region. En stark region förutsätter ett 
framgångsrikt universitet, men det är 
också så att vi behöver en stark region 

för att fortsätta bygga ett framgångsrikt universitet. 
Nyligen skrev vi ett avtal med European Science Foun-

dation, ESF, som på ett intressant sätt visar på både univer-
sitetets lyskraft och att vi kanske ofta underskattar hur pass 
kosmopolitisk vår närmiljö är. 

avtalet gäller en femårIg satsnIng på toppkonferenser 
inom humaniora och samhällsvetenskap. ESF har till upp-
gift att stärka konkurrenskraften hos europeisk forskning. 
Ett sätt man vill göra detta på är att inom olika områden 
skapa nya mötesplatser, gränsöverskridande tvärvetenskap-
liga konferenser kring teman som är angelägna och viktiga 
både för akademi och samhälle. Ambitionerna är höga, det 
ska bli verkliga toppmöten som lockar de främsta från alla 
kontinenter, inte bara från Europa.  

För att genomföra satsningen har man sökt samverkan 
med en handfull universitet som bedömts som särskilt 
intressanta och som kan erbjuda stimulerande miljöer. 
Andra universitet som är aktuella är bland andra Cam-
bridge, Heidelberg och Barcelona. Vi har all anledning att 
vara stolta över att vi är med som en av ESFs partners.

Målet är fyra konferenser om året, det innebär att vi på 
ett tydligt sätt kommer att sätta LiU och Östergötland på 
kartan för Europas humanister och samhällsvetare. Inled-
ningsvis kommer konferenserna att äga rum i Vadstena, 
vars långa och djupa europeiska kontakter varit viktiga 
i sammanhanget. Längre fram kan både Linköping och 
Norrköping bli aktuella. 

De två första konferenserna äger rum i oktober i år 
under rubrikerna »Intersectionality, Identity and Power« 
respektive »Media and the City«.

Det här är naturligtvis et viktig satsning för oss och för 
regionen men det har också, som Riksbankens Jubileums-
fonds vd Dan Brännström påpekat, alla förutsättningar att 
bli en viktig injektion för svensk humaniora och samhälls-
vetenskap. 

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se

En kosmopolitisk 
mötesplats

Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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I april invigdes Resurscentrum för brotts-
prevention och brottsbekämpning (RBB). 
Centrumet är ett samarbete mellan LiU och 
en rad myndigheter inom rättsväsendet, 
däribland Polisen, Åklagarmyndigheten, 
Rättsmedicinalverket, Tullverket och Krimi-
nalvårdsstyrelsen. 

Det nya resurscentrumet ska utbilda per-
soner inom rättsväsendet, göra utredningar, 
bedriva utvecklingsarbete, forskning och 
bygga nätverk både nationellt och interna-
tionellt. Forskningen och förmedlingen av 
ny kunskap är en stor hörnsten, kontakt-
skapandet och samarbetet en annan.

– Behovet av kommunikation mellan de 
olika myndigheterna och yrkesgrupperna 
är stort. Därför är nätverksbyggande ett 
signum för RBB. Utbildning är ett sätt att 
skapa kontakter och få en gemensam kun-
skapsbas, påpekar initiativtagaren John-Olof 
Jonsson vid Avdelningen för externa relatio-
ner på Linköpings universitet.

Han nämner flera exempel på bristande 
kommunikation som rättsmyndigheterna 
själva pekat på:

– Ta detta med ett rättsmedicinskt utlå-
tande. Det kan ligga till grund för en dom. 
Men rättsmedicinare och jurister använder 
olika språk och tolkar ett skrivet material 
olika. Tolkningen handlar i hög grad om 
rättssäkerhet.

– Eller titta på IT-systemen på de olika 

myndigheterna, fortsätter John-Olof Jonsson. 
Hur skapar man till exempel säkra system 
som gör att man kan överföra material elek-
troniskt utan att riskera intrång? Överhuvud-
taget är IT-kunskapen bristfällig inom flera 
myndigheter. Hur ska man kunna utreda 
IT-brott om man inte förstår hur tekniken 
fungerar, frågar sig John-Olof Jonsson.

några av Intressenterna inom RBB har 
sedan tidigare ett samarbete inom ramen 
för Centrum för forensisk vetenskap. Nu 
vidgas det till nya områden och med fler 
inblandade. 

Forskningen spänner över breda fält: 
IT-brott och IT-säkerhet, spanings- och 
detekteringsteknik, ekonomisk- och miljö-
brottslighet, alkohol- och drogmissbruk, 
barnmisshandel och sexuella övergrepp, 
oblodiga obduktioner, tolkning och rätt-
säkerhet samt ledarskap och lednings-
strukturer i svåra situationer (mer om 
forskningen på sid 6-9).

– Forskningen är en styrka i samarbetet 
som också knyter LiU och de deltagande 
myndigheterna närmare varandra. Men det 
gäller att de kan ta till sig forskningen och 
se den som en resurs. 

– De som använder kunskapen kan också 
tydligare vara med och formulera relevanta 
frågor från början, säger John-Olof Jonsson.

Vidareutbildning blir en central del i 

RBB:s verksamhet. Däribland en omfattande 
påbyggnadsutbildning i forensisk vetenskap 
(som handlar om att med huvudsakligen na-
turvetenskapliga metoder försöka lösa brott), 
ett chefsförsörjningsprogram för polisen, 
kurser i olika ämnen som yrkesetik, data-
säkerhet, ekobrott och miljöbrott samt om 
barnmisshandel och sexuella övergrepp. 

maUd pIhlqvIst är UtbIldnIngschef på 
Åklagarmyndigheten, som hittills anlitat 
LiU i kurser om förhör med barn och brotts-
prevention. Hon har stora förhoppningar 
vad gäller samarbetet inom RBB och de för-
djupade kontakterna med LiU.

– Universitetet har forskning som ligger 
långt framme, inte minst inom det krimi-
naltekniska området. Här finns flera ämnen 
som lämpar sig för utbildning och som kan 
snabba upp processer och göra arbetet säk-
rare, konstaterar Maud Pihlqvist.

text eva bergstedt 

foto vIbeke mathIesen

Samling mot brottslighet
Att	förhindra	brott	och	att	lösa	brott	kräver	samarbete	över	strikta	yrkesrevir	och	
myndighetsgränser.	Ett	nytt	centrum	för	brottsprevention	och	brottsbekämpning	
ska	bidra	till	den	utvecklingen.	Linköpings	universitet	är	huvudman.

– linköpings universitet tar täten i nytt brett samarbete
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Nätverksbyggande är ett signum för det nya resurs-
centrumet säger initiativtagaren John-Olof Jonsson.

samverkan 

 

  kriminaluniversitetet
Fingeravtryck avslöjar 

brottslingen. Idag 
utnyttjas även gene-

tiska och elektroniska 
»fingeravtryck« för 

att lösa brott. 
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Hercule Poirot i all ära – 2000-talets deck-
are bjuder förutom kluriga hjärnor också 
på en rejäl portion vetenskap. Det är en 
bild som även speglar verkligheten ganska 
väl. En snabb utveckling inom bland annat 
molekylärbiologi, visualisering och IT har 
skapat möjligheter som för inte länge sedan 
var otänkbara.

Ord som »den oblodiga obduktionen« flög i 
luften när Rättsmedicinalverket (RMV) för 
några år sedan skulle formulera en fram-
tidspolicy. Man visste att det fanns en stark 
grupp kring visualisering och radiologi på 
universitetet och Universitetssjukhuset, 
men att framstegen skulle komma så 
snabbt hade ingen väntat. Datortomografen 
i kombination 
med avancerad 
bildbehand-
ling öppnar 
en människo-
kropp för 
granskning 
utan kniv och 
såg.

– Tekniken 
har blivit ett 
oerhört bra kom-
plement till traditionell rättsmedicin, säger 
Johan Ahlner, avdelningschef vid RMV i 
Linköping och adjungerad professor i kli-
nisk farmakologi vid LiU.

Inför sittande rätt kan nu rättsläkaren 

visa tredimensionella bilder av skadorna 
hos ett brottsoffer. Man kan också tänka sig 
att rekonstruera ett händelseförlopp genom 
att placera den virtuella kroppen i det rum 
där gärningen begicks.

Ett problem som uppstår är hur man 
ska säkerställa att ingen manipulerar med 
bilderna för att dupera domare och nämnde-
män. Här öppnas nya forskningsfält inom 
flera discipliner. Ett exempel är forensisk 
etik, där också DNA-tekniken är i högsta 
grad berörd. Idag används DNA-profiler som 
inte ger mer upplysning om individen än en 
unik sifferkombination, som gör att man kan 
matcha ett brottsplatsfynd mot en misstänkt 
person. En framtida möjlighet – om man ser 
på andra delar av arvsmassan – kan vara att 
ur ett blodspår avläsa en persons ungefärliga 
ålder, naturliga hårfärg, pigmentering och 
eventuellt etniskt ursprung, uppgifter som 
måste hanteras ytterst varsamt.

när det gäller forensisk tillämpning 
av DNA-tekniken placerar sig Linköping 
– representerat av RMV och närmaste 
grannen SKL, Statens kriminaltekniska 
laboratorium – i framkant. Utvecklingen 
går mot en alltmer förfinad teknik för att 
få fram användbart material från prov av 
dålig kvalitet och små mängder. Efter tsu-
namikatastrofen i Thailand arbetade RMV 
under stor press fram metoder att extrahera 
DNA ur bland annat lårben. På samma sätt 
utvecklar SKL metoder att få fram DNA-
profiler från ytterst små provmängder.

text åke hJelm 

foto peter modIn och vIbeke mathIesen 

DNA för dagens deckare

samverkan 

 

  kriminaluniversitetet

– analystekniken blir alltmer förfinad 

Johan Ahlner

– Jag är glad om flera inom rätts-
väsendet får samma kunskaper. Det ger 
en korsbefruktande effekt när man pratar 
med varandra. Idéer föds.

Björn Folkeson är chef för närpolis-
verksamheten i Östergötland och har 
redan sett goda resultat av vad mötet 
mellan olika yrkesgrupper kan ge. Han 
nämner en LiU-kurs i lokalt brottsföre-
byggande arbete där bland annat personal 
från polis, socialtjänst och åklagar-
väsende deltagit.

– Vi har fått en gemensam grund att 
bygga på och samverkar därför på ett helt 
annat sätt än tidigare. Det är viktigt att 
olika yrkesgrupper möts och jobbar med 
samma utgångsvärdering, säger Björn 
Folkeson, som också betonar vikten av 
akademisk vidareutbildning för poliser. 

Något han räknar med blir mer möj-
ligt med starten av brottscentrumet.

– Ett akademiskt tänkande befruktar 
polisarbetet. Poliser har mycket praktisk 
erfarenhet, men vi behöver också koppla 
på en vetenskaplig kunskap för att sätta 
in kriminalvård och brottsprevention i ett 
större sammanhang, betonar han. 

beatrIce ask, universi-
tetets styrelseordförande 
och tillika moderat leda-
mot i riksdagens justitie-
utskott, välkomnar också 
satsningen på ett brotts-
preventivt centrum och 
LiU:s centrala roll i den.

– En samordning mellan de här 
myndigheterna har saknats länge. Det 
här är ett jättespännande och viktigt steg 
framåt, tycker Beatrice Ask.  

Fotnot: Läs mer på RBB: hemsida  
http://www.ida.liu.se/~nahsh/RBB/

samarbetspartners. De myndigheter 
som på olika sätt har anknytning 
till RBB är Åklagarmyndigheten, 
Rättsmedicinalverket, Länsstyrelsen, 
Polisen, Statens Kriminaltekniska 
Laboratorium, Kriminalvården, Tull-
verket, Skattemyndigheten, Kronofogde-
myndigheten och Linköpings 
universitet.

Datoriserad	rättsmedicin,	men	också	rättsmedicin	
för	datorer.	LiU:s		datavetare	och	ingenjörer	och	
Rättsmedicinalverkets	forensiska	experter	är	viktiga	
hörnpelare		i	»kriminaluniversitetet«.

– Vi pulvrisrerar benet i fryskvarn och 
från pulvret kan vi sedan få fram tillräckligt 
mycket DNA för att göra en analys, förklarar 
Bertil Lindblom, professor vid RMV som nu 
tillsammans med bland andra en australisk 
kollega också fått uppdraget att ta vara på 
erfarenheterna från identifieringsarbetet 
efter tsunamin.

om en narkotIkamIsstänkt dyker upp med 
renrakad skalle till ett förhör ska en erfaren 
polis genast ana ugglor i mossen. Håret är 
nämligen ett pålitligt arkiv för droger och 
gifter – och det sträcker sig långt tillbaka i ti-
den. Det vi trycker i oss i den vägen inlagras 
dels via hårroten från tunna blodkärl i hu-
vudsvålen, dels via svett direkt till hårstråna.

Tekniken har fått stor användning. 
Från att avslöja förgiftningar – RMV hade 
nyligen ett sådant fall – till att kontrollera 

att patienter tar sina läkemedel som de ska. 
Till skillnad från ett urinprov bevarar håret 
substansen i långa tider, och ger en historik 
över intag av olika droger.

– Om en missbrukare dött av en överdos 
kan vi se hur konsumtionsmönstret varit bak-
åt i tiden. Personen ändrat sina drogvanor el-
ler gjort ett uppehåll som minskat toleransen, 
säger Robert Kronstrand, rättskemist som 
arbetar med utveckling av håranalyserna.

I två pågående studier kartläggs miss-
bruket hos avlidna från Stockholm, Lund 
och Budapest. Fem millimeter långa 
hårsegment – motsvarande 14 dagars till-
växt – analyseras med förfinade metoder 
och rigorös provtagningsprocedur. Ännu 
känsligare metoder krävs i ett annat projekt 
där man testar man om det går att upptäcka 
också enstaka doser, till exempel i samband 
med våldsbrott när man vill undersöka om 

förövaren varit drogpåverkad vid tillfället.
Ett ämne i håret som binder in de giftiga 

substanserna är melanin, det mörka pig-
mentet i hår och hud. Det gör att mörkhåriga 
personer har betydligt högre koncentration i 
stråna än blonda, även om de tagit lika stora 
doser. Robert Kronstrand har nyligen jämfört 
prover från gråhåriga patienter som står på 
en typ av neuroleptikum och bekräftat att 
det pigmenterade håret innehåller mer läke-
medel än det vita (grått hår är egentligen en 
blandning av vita och pigmenterade strån). 
Målet är att få fram en modell där man kor-
rigerar för melaninhalten och i nästa steg ett 
pålitligt samband mellan dos och koncentra-
tion – om man hittar x nanogram i provet, 
hur många milligram har personen då tagit?   

Forensisk, sammanhängande med    
rättsväsendet.

»Håret är ett pålitligt arkiv för 
droger och gifter – och det sträcker 

sig långt tillbaka i tiden.«

Beatrice Ask
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– Det här är rättsmedicin för datorer, säger 
Martin Karresand.

Han är forskningsingenjör på Totalför-
svarets forskningsinstitut (FOI) och indu-
stridoktorand på IDA. Hans handledare 
professor Nahid Shahmehri är ledande 
forskare inom IT-säkerhet och har nyligen 
intresserat sig för dataforensiska undersök-
ningar, ett ungt forskningsområde.

Projektet går ut på att identifiera data-
filer på raderade hårddiskar och även i 

arbetsminnet (RAM). 
Martin Karresand har 
skapat ett sökverktyg 
som tuggar sig igenom 
sekvensen av bytes och 
automatiskt sorterar 
dem efter innehåll.

När en fil sparas 
på en dator delas den 
upp i en mängd små 

fragment, placerade där det finns plats på 
hårddisken. När filen raderas är det bara 
sökvägen till den som försvinner, medan 
själva informationen fortfarande finns kvar. 
Eftersom de fragment som tillhör en viss fil 
kan vara utspridda över hela disken är det i 
praktiken omöjligt att plocka samman dem 
för hand.

– Bytesekvensen kan användas för att 
definiera filtypen, till exempel en bild. 
Verktyget sorterar ut bildfragmenten så att 
de kan sättas ihop igen, säger han.

strUktUren skIlJer sIg åt mellan olika 
filtyper. Genom att jämföra en bytesekvens 
med en mall kan man se vilken typ ett visst 
fragment tillhör. Martin började med att 
göra om några olika sorters filer till MP3. 
När han spelade upp dem kunde han både 
se och höra deras olika karaktäristik.

De fragment som undersöks innehål-
ler 4 096 bytes (4KB), men storleken går 

att variera. Med den senaste versionen av 
sökprogrammet tar det 14 timmar att söka 
igenom en hårddisk på 100 GB. Ett stort 
fall framåt för poliser när de jagar t.ex. 
barnporr eller olaglig spridning av musik 
och film. 

– Med dagens metoder går man en 
hopplös kamp mot tiden när man sitter 
med mängder av datorer som tagits i be-
slag, säger Nahid Shahmehri.

att bara söka i hårddiskarna är dock en 
alltmer trubbig metod för att avslöja IT-
brott. 

– I moderna datorer försiggår väldigt 
mycket bara i RAM-minnet. En hacker be-
höver inte längre spara någonting på hård-
disken, säger Martin Karresand.

Hans metod går även att använda för att 
upptäcka intrång i datorer, kontrollera otill-
låten aktivitet i ett nätverk och att återskapa 
förstörda filer. 

Lättare jaga barnporr och nedladdade filer

samverkan 
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Nahid Shahmehri

Datajournaler öppnas för rättsmedicinen
Mycket av det polisiära och forensiska ar-
betet handlar om att gräva i det förflutna. 
En människa dör, men vad var det som låg 
bakom? Nu öppnas datajournalerna för 
rättsmedicinen. 

– I de flesta fall finns ingen misstanke om 
ond bråd död, men om dödsorsaken är okänd 
så måste den klarläggas, säger Fredrik Bäck-
ström, läkare vid Rättsmedicinalverkets av-
delning i Linköping, som tillsammans med 
docent Patrick Lambrix vid LiU:s institution 
för datavetenskap forskar om informations-
hantering inför obduktioner. 

De har fått tillgång till östgötalandsting-
ets datoriserade journalsystem, det mest 
avancerade i landet. Där finns alla uppgifter 
om patienter som någon gång sökt sjukvård 
i länet, med diagnoser, labbvärden, medici-
nering och ingrepp.

Här kan man alltså snabbt få fram en 
mängd data som annars kräver ett tids-
ödande och omständligt jobb i pappersarkiv 
och telefonlur. 

Men alltför mycket information kan lätt 
skymma bilden och skapa en ohanterlig 
situation. Det blir nödvändigt att systemati-
sera informationen och sortera ut vad som 
är användbart och nyttigt. Allt är inte viktigt 
att veta.

– Blir det en tidsvinst? Vad betyder det 
för de anhöriga? Hur påverkas rättsläkaren 
av den ökade informationen? Sådana frågor 
vill vi ha svar på, säger Patrick Lambrix.

I detta skede tittar han bland annat på 
de tekniska problemen, vilket IT-stöd som 
behövs, hur gränssnittet ska se ut, hur data 
integreras. Senare kommer han i samarbete 
med professor Nahid Shahmehri att söka 
lösningar av säkerhets- och integritetsfrågor.

deras pIlotstUdIe bygger på 50 dödsfall 
sedan 2003. Körningar i databasen gav en 
stor mängd information. De inblandade 
rättsläkarna fick gå tillbaka till sina fall, stu-
dera informationen och fundera på om den 
skulle ha påverkat deras bedömningar.

I nästa steg har forskarna riktat in sig på 
tidsvinst och effektivitet, och om den infor-
mation som finns tillgänglig är heltäckande. 
De preliminära resultaten är att läkarnas 
bedömningar inte skulle ändrats, att det går 
att göra tidsvinster, och att informationen är 
relevant.

– En slutsats är att det är stor skillnad i 
informationens kvalitet. För en enda person 
kan det finnas 100 rapporter man skulle 
kunna gå igenom, men det räcker med om-
kring 20 för att ta fram vad man behöver, 
säger Fredrik Bäckström.  

»Här kan man snabbt få fram en mängd data som 
annars kräver ett tidsödande och omständligt jobb 
i pappersarkiv och telefonlur. Men alltför mycket 
information kan lätt skymma sikten och skapa en 
ohanterlig situation.«

Och det finns 
mer forskning ...
Bredden är stor när det gäller forskning med kopp-
ling till brott och brottsförebyggande vid Linköpings 
universitet. Se här, vilket smörgåsbord!

spanIngs- och detekterIngsteknIk. Om sensorer 
som bland annat kan användas för att detektera 
narkotika och sprängämnen. Och om obemannade 
självstyrande helikoptrar som kan användas vid spa-
ning efter flyende personer eller spaning på 
pågående terroroperationer. 

ekonomIsk brottslIghet och mIlJöbrotts-

lIghet. Exempel på forskningsområden är ekobrott 
och moral samt rättsekonomiska aspekter på miljö-
brottslighet.

alkohol- och drogmIssbrUk. Det här området 
omfattar bl.a. kunskap kring alkohol- och drogmiss-
bruk, alkoholens omsättning i kroppen och dess 
betydelse för tolkningen i rättsliga sammanhang.

barnmIsshandel och sexUella övergrepp. Här 
handlar det exempelvis om att skapa mer kunskap 
kring konsekvenser av olika former av övergrepp 
mot barn, bl.a. för att kunna förebygga dessa och 
ge den bästa möjliga hjälpen till de brottsutsatta 
barnen.

oblodIga obdUktIoner. Med avancerad rönt-
genteknik och tredimensionell visualisering utveck-
las möjligheterna att göra virtuella obduktioner. 
Segment i tvärsnitt slås samman till en komplett 
3D-presentation av en kropp, som går att vrida och 
vända och zooma in på detaljer.

tolknIng och rättsäkerhet. Tar upp frågor om 
rättsäkerhet för människor som kommunicerar via 
tolk i olika rättsliga sammanhang.

ledarskap och lednIngsstrUktUrer I svåra 

sItUatIoner. En inriktning handlar om att förstå 
socialpsykologiska mekanismer i samband med 
konfrontationer mellan polis och demonstranter. 
Vad gäller ledarskap i svåra situationer (t.ex. olyckor) 
handlar forskningen om vad som krävs av ledar-
skapet i ett decentraliserat beslutsfattande, t.ex. hur 
man bygger upp och förnyar medarbetarnas kom-
petens.

It-relaterad brottslIghet/It-kommUnIkatIon 

och säkerhet. Risker och hot förändras ständigt, 
och säkerheten i IT-systemen är beroende av stän-
dig vaksamhet och analys. Även forskning om 
databasteknik, hur man integrerar databaser och 
andra datakällor (t.ex. när flera organisationer ska 
samarbeta).
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Projektjobb	förbereder	för	ingenjörsarbete

Lotta Holme, lärare i samhälls- och kul-
turanalys samt i specialpedagogik, har 
blivit utsedd till Årets pedagog 2006 av 
studentkåren StuFF.

– Roligt och överraskande. Jag är inte 
särskilt tvärsäker och betraktar mig inte 
alltid som en superlyckad pedagog. Men 
tydligen uppskattas jag av studenterna 
och det blir jag väldigt glad över, säger 
Lotta Holme.

Hon får priset för sin pedagogiska 
bredd och sitt djup som »tillsammans 
med hennes engagerade och välkomnan-
de sätt gör henne till en förebild«.

Har du något pedagogiskt trick?
– Nej. Men vi är flera i Norrköping 

som tillsammans arbetat mycket med 

studenternas 
övergång till 
en akademisk 
utbildning. Det 
tar tid att lära sig 
detta med aka-
demisk reflektion och ett vetenskapligt 
förhållningssätt. 

Årets pedagog är studenternas pris 
för att uppmuntra inspirerande och 
strukturerade lärare som ställer sina äm-
nen i ett nytt ljus.

Två hedersomnämnanden delades ut 
till lärarna Jonas Hallström, Institutio-
nen för utbildningsvetenskap (IUV) och 
Otfried Czaika, Institutionen för religion 
och kultur (IRK).

LiTHe Blås har släppt en ny skiva –  25 år 
efter kuppen i radioprogrammet »Skivor 
till kaffet«. Det var då Bertil Perrolf sände 
sitt önskeprogram från 

Campus Valla och studenterna såg till att 
det blev LiTHe Blås-musik för hela slan-

ten. Då stormade det en del i radi-
ons klagomur från trogna lyssnare 
som inte kände igen sitt program.

Nu har LiTHe Blås spelat in 
lite låtar av just den sort som 
då gick ut i etern. Men »Skivor 
i kaffet« är förstås också en 
modern historia, Den som har 
tillgång till en dator att stoppa 
den i, får också se den tillhö-
rande baletten Blåsyran yra 
runt i de mest halsbrytande 
danssteg som setts.

Den ungefär 50 musi-
ker starka studentorkes-
tern spelade in skivan i 
slutet av mars i år.

För tidigt födda spädbarn upplever mer 
stress och smärta än friska nyfödda. Men 
varje barn reagerar på sitt eget sätt. 

Vården på neonatalavdelningarna bör där-
för i högre grad fokuseras på individen, vi-
sar barnsjuksköterskan Evalotte Mörelius i 
sin avhandling vid Linköpings universitet.

Ett spädbarns liv är fyllt av stress ända 
från födelseögonblicket. Han eller hon 
bombarderas med nya intryck från omgiv-
ningen och den dagliga omvårdnaden. 

För första gången har nu forskare lyck-
ats att vid upprepade tillfällen mäta halten 
av stresshormonet kortisol vid låga nivåer 
och i små mängder saliv från för tidigt 
födda barn. 

Tack vare det har man fått ett objek-
tivt mått på deras stressreaktioner under 

tiden i neonatal intensivvård. Resultaten 
visar på stora individuella skillnader hos 
dessa barn, som för inte så länge sedan 
betraktades som en homogen grupp utan 
förmåga att uppleva vare sig stress eller 
smärta.

– I stället för att ha fixa tider för exem-
pelvis blöjbyten måste vi vara flexibla och 
låta våra rutiner utgå från varje enskilt 
barns behov, säger Evalotte Mörelius som 
i maj lade fram resultaten i sin doktors-
avhandling.

Under de senaste 20 åren har dödlighe-
ten och sjukligheten bland för tidigt födda 
barn sjunkit kraftigt. Förutom de rent 
medicinska framstegen har man börjat 
inse vikten av kroppskontakt mellan bar-
net och mamman eller pappan, så kallad 
känguruvård. Avhandlingen visar att även 
föräldrarna mår bra av sådan kontakt. För 
varje gång mamma och barn träffades hud 
mot hud minskade mammornas stress och 
deras kontroll över situationen ökade.

Blåsiga skivor till kaffet

Stressigt för tidigt födda

Att genomföra stora projektarbeten i 
grupp har blivit ett viktigt inslag på flera 
utbildningar på tekniska högskolan. 

Det handlar om att ge studenterna tillfälle 
att pröva på de arbetsformer som används 
inom industrin. De tränas i samarbete, 
kreativitet och att driva projekt från idé till 
färdig produkt.

Det började för fem år sedan på Y-pro-
grammet och har sedan spridit 

sig till alltfler utbildningar. Ifjol arbetade un-
gefär tusen studenter med 150 olika projekt.

Några som prövat är studenterna på 
den nya högskoleingenjörsutbildningen i 
teknisk logistik vid LiU Norrköping.

– I början var det ganska överväldigan-
de. Vi fick verkligen sätta oss in i proble-
met själva, säger Susanne Johansson.

redan Under första termInen fick hon 
pröva på att arbeta i en projektmodell. Stu-
denterna ställdes inför uppgiften att för en 
kunds räkning utreda en lokalisering av en 
tänkt ny lagerbyggnad. Det var en uppgift 
som tvingade dem rakt in i några av logisti-
kens kärnfrågor: Hur frakta varor så att de 
på det mest ekonomiska sättet finns på rätt 
plats vid rätt tidpunkt? Vad betyder avstån-
det? Vilka transportmedel ska man välja? 
Vilka transportvolymer är optimala?

Studentgruppen fick en kravspe-
cifikation och en tydlig ram för vilka 
resurser de disponerade, exempelvis i 

handledningstid. Utifrån detta la de upp 
en projektplan.

– Det handlade mycket om att planera, 
strukturera och fördela arbetet, säger Ma-
lin Åhlander. Vi har delat upp ansvaret i 
gruppen och det har gått riktigt bra.

proJektet resUlterade i ett verktyg, ett 
litet dataprogram, som föreslår olika geo-
grafiska placeringar av en lagerbyggnad, 
utifrån de olika krav som kunden ställer. 

– Det är en bra erfarenhet, säger studen-
ten Sebastian Duchén. Vi fick snabbt en in-
blick i vad vi kommer att jobba med. Vi kom 
direkt in i det här med teknisk logistik. 

– Vi ska gå vidare med detta, säger 
Kenneth Bjerner, deras lärare. Nästa pro-
jektuppdrag kanske kommer att handla 
om att jobba ihop med studenter från 
andra program, lära sig utnyttja andras 
specialiteter och att hitta varandras roller. 
Man kan inte vara bäst på allt, det är också 
en viktig insikt för en ingenjör.

Bilden t.v.: Barnsjuksköterskan Evalotte Mörelius 
har gjort en avhandling om stress hos för tidigt 
födda barn. Hon betonar vikten av mer individuell 
behandling av dessa barn.

I mitten av maj fick LiU:s hemsida ett nytt 
utseende. Även struktur och innehåll har 
setts över. Gå in och titta på www.liu.se. 

Samtidigt var det premiär för en mer 
utvecklad nyhetstjänst, LiU-nytt på webben. 
Förutom nyhetsnotiser ges här bland annat 
utrymme för artiklar och längre reportage, 
intervjuer med aktuella personer och debatt 
om stort och smått i högskolans värld. 

LiU-webb i ny kostym

LiTHe Blås och baletten släpper loss. Från Kalas-
mottagningen för nya studenter hösten 2005.

Holme blev årets pedagog

Lotta Holme

En jordnära lärare som får omöjliga pro-
blem att framstå som självklara. En given 
kandidat för ett pedagogpris. 

Sixten Nilsson, universitetsadjunkt på 
Institutionen för teknik och naturveten-
skap vid LiU Norrköping, är en mattelärare 
som verkligen förtjänar att uppmärksam-
mas menar teknologkåren LinTek och ger 
honom pedagogpriset Gyllene moroten. 

Gyllene morot 
till Sixten Nilsson

Alumnigolf	i	september
Lördagen den 30 september är det åter 
dags för alumnerna från tekniska hög-
skolan att se vem som har bäst kontroll 
på nerver och klubbor på golfbanan. 
Fast mest handlar det förstås om att träf-
fas och ha kul. Mer om alumnigolfen 
hittar du på www.alumni.liu.se.
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text loUIse frykheden 

foto peter karlsson

»Bygg inte staber för kontroll«
Engagemang	och	delaktighet	är	viktiga	ledstjärnor	för	Ericssons	
koncernchef	och	vd	Carl-Henric	Svanberg.	Vi	mötte	honom	några	
timmar	innan	han	blev	hedersdoktor	vid	Linköpings	universitet.

alUmnI 

 

  hedersdoktor

– carl-henric svanberg tillbaka för att ta emot doktorshatt  

I mitten av 1970-talet pluggade Carl-Henric Svanberg till civilingenjör i Linköping. Nu är han hedersdoktor vid sitt gamla lärosäte.

Han är på strålande humör, Carl-Henric 
Svanberg eller CHS som han också kallas. 
Måhända för hedersdoktorshatten han snart 
ska få ta på sig i Louis De Geer. Eller så är 
det bara sådan han är. 

– Som barn var jag oftast glad, men blyg. 
Kände mig egentligen aldrig riktigt självklar 
i något sammanhang och kompenserade det 
med att vara ambitiös. Om det så var kottar 
som skulle plockas eller prov att plugga till 
funderade jag alltid på hur jag kunde göra 
det bättre, säger han med ett snett leende.

Maj månad är halvvägs passerad. Det 
är försommarvarmt och blåsigt när vi ses 
samma dag som Carl-Henric Svanberg ska 
promoveras till hedersdoktor för sin bety-
delse som ambassadör för LiU. 

men framgångarna har inte kommit gratis 
och han har aldrig velat göra karriär, hur 
märkligt det än kan låta. Snarare har det 
handlat om att ta vara på chanser som erbju-
dits i kombination med ett genuint intresse 
för teknisk och mänsklig utveckling. 

Utan att tveka tog han över rodret för Erics-
son när det gungade som mest. Frågan kom i 
ett skede av livet då han var mogen för utma-
ningen. Och han tvivlade aldrig på företaget.

– Jag var säker på att telekom hade en fram-
tid, vad än analytikerna sade. Med så mycket 
teknisk kompetens inom företaget låg min 
utmaning snarare i ledarskap och effektivise-
ringar. Något jag kunde och kände mig trygg i. 

Med facit i hand kan man konstatera att 
CHS fick rätt. 

Tryggheten grundlade han under upp-
växten i Norrbotten. De många utflykterna i 
fjällnaturen, och otaliga flyttar, stärkte hans 
beredskap att möta nya situationer och pro-
blem. Att ständigt komma till nya miljöer 

och träffa nya människor kan vara jobbigt för 
ett barn, men inte för Carl-Henric Svanberg.

– För mig är det bara positivt att vara no-
mad. I gengäld är jag kanske lite rotlös – det 
är andra sidan av myntet.

Behovet av oändlighet och ensamhet 
finns där också. Annars består hans vardag 
av otaliga möten med människor. Och han är 
ofta på resande fot. 

Men CHS älskar sitt jobb, därom råder 
inget tvivel. Ögonen strålar och leendet blir 
bredare när han talar om sina medarbetare.

– Det absolut roligaste med mitt arbete är 
att dagligen få möta så mycket kompetens. 
Nära en tredjedel av Ericssons anställda syss-
lar med forskning och utveckling. Övriga an-
ställda är också till stor del högutbildade och 
de ställer krav på mig som ledare. Å andra 
sidan besitter de en inneboende kraft som är 
helt fantastisk. Tänk dig energin hos 60 000 
människor som går åt samma håll!

personalens betydelse återkommer 
han till, gång på gång. Moderna, kunskaps-
intensiva, organisationer ska inte bygga sta-
ber för kontroll, det är Carl-Henric Svanbergs 
bestämda uppfattning. Ledord är istället 
kompetens, engagemang och delaktighet. 
Varje år genomförs flera strategiseminarier 
där chefer och mellanchefer från hela världen 
samlas för gemensamma diskussioner kring 
hot, möjligheter, vägval och visioner. 

– Vi jobbar tillsammans i flera dagar tills 
vi har enats om målen. Alla behöver inte 
tycka att det är det bästa vägvalet men alla 
ska veta vad som gäller. Det värsta en orga-
nisation kan råka ut för är energiförluster 
hos personalen på grund av otydliga mål. 

I ledningsgruppen samlar han männis-
kor med olika bakgrund och kompetenser. 

Men avslöjar samtidigt att tre av tio är civil-
ingenjörer från LiTH. 

– Det är nästan så att Linköpingsstuden-
ter är överrepresenterade på Ericsson, kon-
staterar han med ett skratt. Å andra sidan 
kan jag inte tänka mig en bättre utbildning 
än den vid LiTH.

den låga andelen kvInnor i företaget är 
däremot ett problem trots att man aktivt sö-
ker efter kvinnliga teknologer bland landets 
tekniska högskolor. I dagsläget är 20 procent 
kvinnor men målet är minst 30 procent. 

– Över huvudtaget är det ett bekymmer att 
allt färre söker till tekniska utbildningar. Och 
jag kan för mitt liv inte förstå varför! Arbets-
marknaden är trots allt bättre för teknologer än 
för många andra akademiker. 

Jämställdhet är även svårt att uppnå pri-
vat, bekänner Carl-Henric Svanberg, men till-
lägger att semestrar och helger är heliga. Och 
att familjeråd är vanligt förekommande.

– Det är omöjligt att ha ett jobb som mitt 
utan en partner som drar ett tungt lass. Men 
innan jag tackade ja till Ericsson hade vi 
familjeråd. Det var viktigt för mig att alla i 
familjen förstod konsekvenserna.

Nu är barnen stora och Carl-Henric Svan-
bergs fru Agneta har gjort en akademisk kar-
riär, disputerat och arbetar med att utveckla 
barnmorskeutbildningen på Uppsala univer-
sitet. Själv har han inga planer på att söka sig 
vidare.

– Att leda Ericsson blir det sista jag gör i 
min operativa karriär. Jag är trots allt 54 år 
nu och har världens roligaste jobb. Vad som 
händer sedan har jag ingen aning om, säger 
han och avfyrar ännu ett leende innan han 
hastar vidare. 

Lunch med landshövdingen väntar.  
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På jakt efter upplevelser
Det	finns	ett	sug	i	historien	som	är	lätt	att	använda	i	turistsammanhang,	
konstaterar	professor	Peter	Aronsson.

forsknIng & UtbIldnIng 

 

  turism

Peter Aronsson

Ingen årstid är väl restid och turisttid som 
sommaren. Men målen vi väljer och våra av-
sikter med turistandet är en spegel av vår tid.

– I vår del av världen är överlevnaden 
avklarad. Vi har råd att ta in upplevelserna 
i vår konsumtion, säger Peter Aronsson, 
professor i kulturarv och historiebruk på 
Tema Q.

Han tycker sig se en brytning någon-
stans under 80-90talet, då vi började välja 
bort semestervilan för att få med minnen av 
häftigare upplevelser i fotoalbumen.

– Innehållet i turismen skiftar över tid 
och det finns alltid en koppling till samhäl-
leliga sammanhang, säger Peter Aronsson.

– Ta 1800-talets landsskapsmåleri. Plat-
ser som människor tidigare ansett som farli-
ga, vattnet, havet och fjällen, börjar skildras 
som gästvänliga och eftersträvansvärda. 
Ja, det blir nästan en medborgerlig plikt att 
hålla sig i fysisk trim och insupa dessa na-
tionellt uppbyggliga landskapsvyer.

Närmare i tid kan Visby tjäna som ex-
empel.

– Där har man medvetet velat få bort 
70-talets stämpel som »feststad« för unga. 
Nu är turismen inriktad på medeltidsstaden 
med upplevelser för hela familjen, något 

som förstärktes efter att Visby blev klassat 
som världsarv.

 
medeltIden,Ja. Hur kommer det sig att den 
är så gångbar? Peter Aronsson skrattar.

– Denna digerdödsplågade och farliga 
tid … Delvis hänger det samman med att det 
har funnits slagfärdiga berättelser att haka 
på, som Tolkiens böcker om Ringen eller 
Guillos om Arn. Det handlar också om vår 
fascination för striden mellan det goda och 
det onda, om mod och kraft. Medeltiden 
blir ett »landet annorlunda«, ungefär som 
semesterresan i sig markerar ett avbrott från 
det normala.

– Det finns ett sug i historien som är lätt 
att använda i turismsammanhang. Vi vet att 
det har varit »på riktigt« men har ändå rätt 
ytliga kunskaper. Det lämnar ett spelrum 
för vår fantasi. Det är lättare att leka då.

Kommer framtidens turister att leka 
med vår tid?

– Det har startat redan idag. På frilufts-
museet Jamtli förbereder de skildringar av 
70-talet, ett folkhemssverige med förenings-
liv och dagis. Med rollspel och allt.

– När färdriktningen för framtiden 
är osäker ökar intresset för det förflutna. 

Många industriorter har tappat sin näring 
och i övergången till nya jobb inom service 
och kultur vill man gärna visa att avveckling 
kan vändas till utveckling – »det här är en 
bra plats att bo på!«

Då räcker det inte med att bara se på sin 
ort med sevärdhetsögon. Landskapet måste 
laddas med mer bestående mening. Dals-
land lyckades lockade 400 holländare med 
löfte om tystnad, glesbygd och natur, berät-
tar Peter Aronsson.

– Olika turism-projekt reser intressanta 
frågor. Vad hoppas människor på? Vilka 
krafter möts? Hur formas de till ett resultat?

Turism är en fråga om identitet. Besö-
karna får möta den bild som lokalsamhället 
vill ge.

det är också spännande att se hur platser 
är eller blir »goda« medan andra är »onda«. 
Hembygdsrörelsen arbetar närmast uteslu-
tande med att lyfta fram det goda. I andra 
fall exploateras onda. Katastrofer som Döda 
fallet, till exempel, eller besöksströmmarna 
till timmerupplagen efter orkanen Gudrun.

– Auschwitz har idag haft 25 miljoner 
besökare, det är rätt talande.

Vad som kommer att bli en gångbar sats-

ning kan vara nog så oförutsägbart.
– I Vadstena gick idén att göra 

Galgbacken till turistmål inte hem 
hos entreprenörerna. Men en upphit-
tad stenyxa kunde användas för att 
visa att Motala är ett fantastiskt ställe 
där folk funnits sen tusen år tillbaka. 
Det yxfyndet använde kommunen till 
och med i en slogan!

kommersIalIserIng och trivialisering 
kommer på köpet med turismen. 
Finns det inte risker med den växande 
besöksindustrin, till exempel historie-
förvanskning eller slitage?

– Slitaget är ett problem. Stort an-
tal besökare tär fysiskt, till exempel på 
minnesplatser som Ale stenar. De tär 
också på stillheten, som i många fall 
är en del av upplevelsen, säger Peter 
Aronsson.

– Men som forskare känner jag 
mig inte särskilt oroad av att någon 
turist kommer att leva i en större his-
torisk villfarelse än som annars skulle 
varit fallet. Jag är mer fascinerad av 
påhittigheten och alla former turis-
men tar sig.  

»Som forskare känner jag 
mig inte särskilt oroad av 
att någon turist kommer 
att leva i en större his-
torisk villfarelse än som 
annars skulle varit fallet. 
Jag är mer fascinerad av 
påhittigheten och alla 
former turismen tar sig.«

»Lusten att förmedla är viktigast«
– anna och mattias pionjärer på turismutbildning

Anna	Kuhvert	har	jobbat	med	rollspel	i	en	vikingaby	och	Mattias	
Johansson	lotsar	turister	på	fasliga	äventyr	i	Motala.	De	är	två	
av	pionjärerna	på	LiU:s	turismutbildning.

text och foto gUnIlla pravItz

Heliga Birgitta hälsar turister. Visby marknadsförs som medeltidsstad.
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Linköpings universitet startar ett 3-årigt 
turismprogram hösten 2007.

I höstas påbörjade första omgången studen-
ter en turismutbildning, bestående av tre 
fristående om sammanlagt 120 poäng. Det 
blev en lyckad kursstart och universitetet 
nu går vidare med en tre-årig program-
utbildning i turism. Den blir anpassad till 
den nya Bolognamodellen och med möjlig-
het att läsa vidare till masterexamen. Kurs-
start blir höstterminen 2007 och antalet 
platser 45.

– Utbildningen kommer att riktas mot 
natur- och kulturarvet, en profil LiU blir en-
sam om, säger Lars Kvarnström, historiker 
och ansvarig för turismkurserna på Linkö-
pings universitet.

Det finns en växande arbetsmarknad. 
Turismdelegationen beräknar att sektorn 
har vuxit med 24 procent den senaste tio-

årsperioden och enligt senaste statistiken 
(2004) fanns motsvarande 126 000 heltids-
sysselsatta.

– Turismutbildningen tar upp väldigt roliga 
frågor. Vad händer med historien när den bru-
kas medvetet? Hur kan vi förstå när den kan 
brukas turistiskt? Hur ska den förmedlas? Vi 
har också med naturvetenskapliga inslag, en 
stor del av turismen är inriktad på natur och 
naturarvet även om det inte är så kommersiellt 
gångbart, säger Lars Kvarnström.

Till sommaren avslutar de första studen-
terna den andra delkursen om 20p i Turis-
mens natur och kultur.

I höst startar en ny omgång av den första 
delkursen, samtidigt är det »premiär« för 
kursen i turismanalys. Då har det handlat 
om turismens betydelse i ett samhällspers-
pektiv, till exempel hur turismen hänger 
samman med samhällets självbild. Och med 
identitet. 

– Rätt ofta besöker vi platser för att kän-
na att vi är en del av ett större sammanhang. 
Turismen kring Birgitta-jubileet kan man 
till exempel tolka så.

Eller den växande turismen kring indu-
strilandskapen. 

Terminen därpå återstår Turistiskt arbete.
– Då vänder vi på kuttingen och ser på 

branschen inifrån. Då handlar det även om 
entreprenörskap och hur man kan utveckla 
turismverksamhet.  

forsknIng & UtbIldnIng 

 

  turism

Lars Kvarnström håller i det nya turismprogrammet.

Tre-årigt turismprogram startar nästa höst

– Det roliga med den här utbildningen är 
att den hittills varit så »turismvetenskaplig« 
och riktat in sig på innehållet i turismen och 
betydelsen av den.

Det säger Mattias Johansson, en av pion-
järstudenterna på LiU:s turismutbildning. 
Efter de två första fristående kurserna i Tu-
rismens natur och kultur satsar han nu på 
att jobba inom turismsektorn. 

Det gör han redan, i Motala. Det är Matti-
as som ligger bakom flera av sommarens nya 
dramatiserade stadsguidningar, till exempel 
om kända, ökända och okända Motalabor 
och deras levnadsöden, eller för turister med 
koll på nerverna: Faror och fasor.

– Morbidturismen är för övrigt en het 
trend i branschen, berättar han och ser väl-
digt snäll ut. Det blir genast en utvikning om 
etik, där också kurskompisen Anna Kufver 
blandar sig i. Att människor på egen hand 
vill se platsen där prinsessan Diana dog är en 
sak, men när blir det okej för turistnäringen 
att slå mynt av tragedier?

– Det kräver lite fingertoppskänsla. Men 
det har mycket med tid att göra, säger Anna 
Kufver. 

Hon tänker läsa klart de 120 poäng som 
LiU erbjuder och har liksom Mattias några 
år i branschen, som museiguide på Arbetets 

museum, på Löfstad slott och med visningar 
och rollspel i en vikingaby på Västkusten. 
Anna är i botten naturvetare, med konst och 
konsthantverk som stora intressen. Och det 
är bredden i turismsektorn och alla möjlig-
heter som tilltalar henne:

– Jag kommer att kunna vinkla det som 
jag själv vill. Utbildningen här har med na-
turen i kulturen, det tycker jag är viktigt. Får 
jag själv välja, sätter jag naturen och lugnet 
högt. Jag vill gärna slå ett slag för bara varan-
det i naturen, här och nu.

– Jo, naturupplevelser är det Sverige ska 
satsa på. I kombination med annat, förstås. 
Vår allemansrätt är ju helt unik, säger Matti-
as och så vi inne på nästa utvikning: hur kan 
förmedla sådant till ett gäng amerikanska 
turister? Men hett resmål för Mattias själv är 
Kroatien:

– Det har allt av dramatisk natur och häf-
tig kulturhistoria. Det kan Sverige inte mäta 
sig med.

– Men vi har vikingatiden? kontrar Anna.
Just nu sitter de i slusstrappan i Berg, en 

av de säkraste turistfällorna i Linköping, och 
summerar de kurser de hittills gått. De ver-
kar väldigt nöjda, särskilt med de kvalifice-
rade föreläsarna som engagerats från många 
olika håll.

– Och har vi haft synpunkter, har man 
lyssnat på oss. 

En segelbåt är på ingång från Roxen och 
regnet hänger hotande över slusstrappan. 

– Jobbar man med turism måste man 
vara förberedd på allt, säger Mattias med en 
god portion allvar.

– Ingen dag är den andra lik, ingen 
grupp är som den andra.

Omväxling och utmaning, alltså. Vad ser 
de bägge som största tillgången hos någon 
som vill jobba med turism?

– Jag tror man måste ha lusten att vilja 
förmedla något, säger Anna.

– Något man själv tycker är betydelsefullt, 
antingen det är fråga om att förmedla en 
stycke kulturhistoria, en avkopplande upp-
levelse eller ett äventyr.  

Vi gör det överallt; på barnavårdscentralen, 
läkarmottagningen, arbetsförmedlingen, 
socialbyrån, hos polisen och terapeuten, i sko-
lan, domstolen, kontrollrummet, flygplanets 
cockpit, operationssalen, före och efter 
matchen, på teammötet, med mentorn.

Vi pratar. Samtalet är ett av våra viktigaste 
arbetsredskap, och blir mer och mer så. Vi le-
ver i en pratkultur, för att citera Viveka Adels-
wärd. Inte undra på att samtalsforskningen 
vuxit kraftigt de senaste decennierna. 

Forskargruppen vid Linköpings univer-
sitet illustrerar väl denna utveckling. Från 
ett par forskare på Tema kommunikation 
som möttes i början på 1980-talet över en 
gemensam fråga: Vad händer egentligen när 
folk pratar med varandra? Till en idag stark 
forskargrupp som har producerat ett 40-tal 
avhandlingar, många böcker och artiklar, och 
som befinner sig i det som brukar kallas för 
forskningsfronten, med en kandidatur till 
att utses som stark forskningsmiljö av Veten-
skapsrådet.

– Vi människor har pratat med varandra 
i minst 100 000 år, och skrivit i bara 10 000. 

Ändå är det skrivna språket oändligt mycket 
mer utforskat än det talade, säger Jan An-
ward, professor vid ISK, Institutionen för 
språk och kultur, och en av ledarna för sam-
talsforskargruppen.

En förklaring till denna uteblivna forsk-
ning är att verktygen inte funnits särskilt 
länge. Först med möjligheten att spela in ljud 
och bild blir det meningsfullt att forska om 
samtal. Eller som professor Karin Aronsson, 
Tema barn, uttrycker det: »Bandspelaren är 
vårt mikroskop.« Hon är också en av forsk-
ningsledarna i gruppen. »Det sociala livet 
konstitueras av vad vi säger och vad vi gör«, 
skriver hon. »Och inte minst vad vi gör ge-
nom det vi säger.« Därför blir skenbart trivia-
la mikrofenomen i samtal mellan människor 
spännande att kartlägga och analysera.

grUppen I lInköpIng specialiserade sig tidigt 
på samtal mellan professionella och lekmän, 
som klient-rådgivare, patient-vårdgivare eller 
lärare-föräldrar-barn i utvecklingssamtal. 

– Vi kopplade samtalsanalyserna till frå-
gor om makt och vanmakt, överordning och 

underordning, säger professor Per Linell, den 
tredje av forskningsledarna i gruppen, som 
också består av en handfull disputerade fors-
kare och ett tjugotal doktorander.

Med detaljerade analyser av inspelade 
samtal har de kunnat kartlägga hur makt tas 
och fördelas, hur samtalsutrymmet används, 
hur samtal inleds och avslutas, hur styrning 
sker och hur öppningar i samtalet gläntar 
till och försvinner igen. De har beskrivit sätt 
att kontrollera och dominera samtal, de har 
analyserat skrattets och skämtens funktioner 
i olika sammanhang och hur allianser kan 
bildas under samtalets gång.

De har analyserat samtal som verbala 
slagfält men också som förhandlingar där par-
terna når fram till en gemensam förståelse.

– Ett samtal kan vara en situation där 
man tänker högt tillsammans, säger Per 
Linell, och det kan fungera förlösande. Man 
möts, man får idéer och aha-upplevelser, man 
stimulerar varandra till vidgad förståelse. 

Förutsättningarna för sådana samtal 
är att de sker mellan människor med olika 
perspektiv, som förmår problematisera det 

text anIka agebJörn

foto vIbeke mathIesen, staffan gUstavsson m fl

Vi	pratar,	i	alla	möjliga	sammanhang.	Samtalet	är	ett	viktigt	
verktyg,	både	på	arbetet	och	fritiden.	Samtalsforskarna	på	
LiU	undersöker	vad	som	händer	när	vi	samtalar.	
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Samtal pågår. Vi lever i en pratkultur, där samtalet blir allt viktigare både på arbetet och fritiden. (Personerna på bilderna har inget direkt samband med artikeln).

Vad händer när vi samtalar?

Jan Anward Karin Aronsson Per Linell

forsknIng  

 

  samtal
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I	ett	multiprofessionellt	vårdteam	möts	folk	som	inte	kan	samma	
saker.	Charlotte	Lundgren	studerar	hur	det	går	till	när	man	försöker	
komma	överens	om	vad	som	bör	göras	i	behandlingsarbetet.

Samtal leder till samsyn
– charlotte forskar om ett vårdteam

Charlotte Lundgren har fört över totalt 
tio timmars samtal i vårdteamet till 
skrift, in till minsta hummande. Nu är 
hon mitt uppe i analysen av samtalen. 
Om två år ska en avhandling ligga fär-
dig, om allt går enligt planerna.

gemensamma temat utifrån skilda utgångs-
punkter. Men inte så skilda att de inte förstår 
varandra. Här krävs både en spänning och 
en balans mellan det gemensamma och det 
främmande.

ett forsknIngsspår vid Tema barn är två-
språkighet, och i en aktuell avhandling visar 
Asta Cekaite bl.a. hur barn med annat mo-
dersmål än svenska spontant använder lek 
och härmning för att träna sig i svenska. 

– Skämtet är ett viktigt smörjmedel, sä-
ger Karin Aronsson som varit Asta Cekaites 
handledare. Barnen skämtar när de lär sig, 
när de nöter in nya ord. De leker skola, fast 
de redan är i skolan. De fnittrar när de här-

mar samtalen i skolan i sina låtsasdialoger.
Samtalsforskarna vid ISK är inne på yt-

terligare ett spår: Att skapa en grammatik för 
det talade språket. Det här är grundforskning 
och den bedrivs i samarbete med forskare vid 
tre andra universitet: Uppsala, Göteborg och 
Helsingfors.

– Grammatiska regler hör av tradition 
ihop med skriftspråket, säger Jan Anward. 
Det var på 1500-1600-talen som man började 
snickra ihop grammatikor för de olika natio-
nella språken.

Och nu är det alltså dags att skapa en 
grammatik för det talade språket.

De flesta människor underskattar våld-
samt skillnaden mellan talat och skrivet 

språk, konstaterar Jan Anward. Han tar som 
exempel en konjunktion, en sammanbin-
dande fras, som finns i talspråk men inte i 
skriftspråk: »Men, i alla fall …«

– Det är en fras som man använder i 
samtal för att återknyta till huvudspåret, för 

att föra samtalet framåt. Vi försöker analysera 
det talade språket utifrån sådana här fraser.

samhällsnyttan då? Vad är alltihop bra för?
– Vi bidrar till samhällets själförståelse 

och självkritik, säger Karin Aronsson. Ge-
nom att spegla samtalens funktion i olika 
sammanhang hjälper vi till att blottlägga kan-
ske oavsedda effekter.

I bästa fall, fortsätter hon, blir samtals-
forskningen en hjälp till alla dessa profes-
sionella som utövar sitt yrke till stor del 
medelst samtal. Språket är grundläggande 
både i det sociala samspelet och i jakten på 
sin egen identitet. Hon hämtar ett exempel 
från just tvåspråkighetsforskningen:

– Vi har bland annat visat hur svårt det är 
att bedöma en personlighet hos ett barn som 
håller på att lära sig ett främmande språk. 
Personligheten präglas av olika faser i inlär-
ningen, och förändras snabbt. En klok lärare 
förstår detta och kan hantera frustrationen 
hos ett barn som inte kan uttrycka sig adek-
vat på sitt nya språk.

bland de nya forskningsspår som samtals-
forskarna nu nosar i finns moderna typer 
av kommunikation som varken är talat eller 
traditionellt skrivet språk, som SMS och 
chat. Ett annat spår är att utforska dialoger, 
där bara den ena parten är människa och 
den andra en apparat av något slag. I en 

operationssal till exempel indikerar olika 
apparater patientens tillstånd, och det gäller 
för dem som arbetar där att rätt tolka och 
svara på signalerna.

Det är spår som drar iväg åt olika håll kan 
man tycka, men förutom metodiken och 
forskningsobjektet, samtalet, finns ytterligare 
en grundläggande sak gemensam:

– Insikten om språkets fantastiska dy-
namik, säger Per Linell. Det är vår stora 
gemensamma upptäckt. Att beskriva kom-
munikation, det som produceras när vi pra-
tar, skriver, tänker, inte som något statiskt 
och färdigt utan som en ständigt pågående, 
dynamisk process. Det är något som vi har 
lärt och ständigt lär oss igen.   

»Ett samtal kan vara en situation 
där man tänker högt tillsammans, 
och det kan fungera förlösande. 
Man möts, man får idéer och 
aha-upplevelser, man stimulerar 
varandra till vidgad förståelse.«

De har var och en sitt yrke, sin specialitet. 
De samarbetar kring patienter som ska 
rehabiliteras. En central del av samarbetet 
består av samtal i hela teamet. 

Samtalsforskaren Charlotte Lundgren 
valde som sitt forskningsobjekt ett multipro-
fessionellt team inom vården. Med en egen 
erfarenhet som språkkonsult och projektle-
dare inom bl.a. IT-sfären var hon nyfiken på 
språkets roll när man arbetar i grupp.

 – Det är spännande med grupper av 
människor som kan olika saker men som 
jobbar ihop, säger hon. 

Därför sökte hon, delvis via nätet, ett väl 
fungerande vårdteam, som släppte in henne 
på sina möten och lät henne videofilma 
dem. Anteckningar och intervjuer från åtta 
månader av fältarbete tillsammans med ett 
femtiotal timmar av videobandade möten 
är nu hennes forskningsmaterial som så 
småningom ska bli en avhandling inom 
samtalsforskningen.

– Allt mer av våra arbeten går ut på att vi 
pratar med varandra, säger Charlotte Lund-

gren. Prat är en allt viktigare del av jobbet 
och det gäller inte minst inom vården. 

Idag är kUnskaper i olika yrken allt mer 
komplexa och specialiserade. En person kan 
inte längre behärska ett helt fält, även om 
det är ganska smalt, som smärtrehabilite-
ring. Därför krävs att människor av olika 
professioner kan jobba ihop. 

Charlotte Lundgren ville se vad som hän-
der i dessa möten, när man pratar med folk 
som inte kan samma saker som man själv. I 
vårdteamet som hon följde finns arbetstera-
peuter, kurator, läkare, psykolog och sjukgym-
naster. De samtalar för att nå en samsyn kring 
patienten och vad som behöver göras i rehabi-
literingen. De är också ansvariga för att ge ex-
pertutlåtanden till försäkringskassan, som ska 
fatta beslut om patientens arbetsförmåga.

Charlotte Ludgren lyfter i sin analys 
fram det fascinerande förhållandet att med-
lemmarna i teamet inte självklart pratar 
mest om det de kan bäst. Hur patienterna 
medicinerar, till exempel, är läkarens ex-

pertområde, men ibland är det 
arbetsterapeuter eller sjukgym-
naster som pratar mest om 
det. De träffar patienten mer 
och vet mer om hur medicine-
ringen fungerar.

Det handlar om gränser och 
ansvarsområden, säger Char-
lotte Lundgren, och om att 
våga överskrida dem. Att våga 
ta upp sådant man sett, tänkt 
och undrat över, även om det är 
någon annans »bord«. Att våga 
lyfta även känsliga frågor och 
begära förklaringar tills man 
faktiskt förstår.

– Man kan inte släta över saker, man 
måste vara överens på djupet om arbetet ska 
fungera,säger hon.

samsyn är vIktIgt också för att kunna visa 
en enad front mot patienterna, så att alla i 
teamet kommunicerar samma sak och där-
med undviker förvirring hos dem.

Men den samsynen bygger på att medlem-
marna i teamet också respekterar varandras 
olika kompetenser. De kan aldrig till fullo för-
stå varandra. De är alldeles för specialiserade.

– Det gäller att förstå så mycket så att man 
begriper vad det är man inte begriper, säger 
Charlotte Lundgren. Själva teamarbetet sker i 
mellanrummet mellan människorna.

Komplexa arbetsuppgifter kräver impro-
visation och tillit till varandra, säger hon, 
samarbetet är en dynamisk process där man 
är medveten om gränserna men också vågar 
släppa taget och överskrida dem. 

En process inte helt olik den i hennes 
egen tvärvetenskapliga forskargrupp, kon-
staterar hon, där deltagarna i gemensamma 

seminarier får syn på vad de själva kan, och 
saknar, och får ge och ta.

– Det är en fröjd och en gåva att få jobba 
ihop med folk som kan något annat än man 
själv, konstaterar hon.

rent konkret har hennes arbete bestått 
av hundratals timmars transkription, att 
föra över totalt tio timmars teamsamtal till 
skrift, in till minsta hummande. En mi-
nuts samtal tar minst femton minuter att 
transkribera, enligt en standardberäkning, 
berättar hon. Det innebär att hon bör ha 
lagt 9 000 minuter, eller 150 timmar, bara 
på att transkribera!

– Det är bara att bita ihop och knega på, 
säger hon. Men det är inte så tråkigt som 
det låter, analysen börjar redan där, man 
hittar mönster i samtalen, saker man und-
rar över. 

Med de transkriberade samtalen som 
arbetsmaterial försöker hon hitta svar på 
frågor som: Hur är samtalen strukture-
rade? Vilka teman tas upp? Vilka olika faser 

avlöser varandra under samtalet? Hur ser 
deltagarstrukturen ut, dvs. vem pratar om 
vad, när och varför?

Hon är mitt i arbetet nu, avhandlingen 
kommer att vara färdig först 2008. 

– Jag är mitt i den kreativa processen. 
Skriva, läsa, tänka, skriva, läsa, tänka, det är 
vad livet handlar om just nu.  

text anIka agebJörn 

foto oskar lûren
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Utemiljön är rena friskfaktorn. Det visar en 
första omgång forskning kring utomhus-
pedagogik kopplad till hälsa. 

– Om lärarna oftare skulle våga ta med 
sig eleverna ut i ett levande landskap för att 
få förstahandserfarenheter, banas nya stigar 
i hjärnan för lärandet, säger Anders Szcze-
panski på Centrum för miljö- och utomhus-

pedagogik, knutet till Estetiska institutionen 
på LiU. 

Han har i många år jobbat för att sprida 
utomhuspedagogiken, en sätt att utnyttja 
närmiljön som lärmiljö, vare sig det gäller 
stads-, industri-, natur- eller kulturland-
skapet.

Kroppen sätter tanken i rörelse – men 
inte bara det. Välbefinnandet ökar (framför 
allt för pojkar) när eleverna konsekvent får 

röra sig ute – samtidigt som de lär sig till 
exempel matte eller språk. Lärarna mår 
också de bättre.

nU gör lInköpIngs UnIversItet en fyra-årig 
satsning på tvärvetenskaplig forskning och 
kunskapsspridning kring sambandet mel-
lan miljö- och utomhuspedagogik och hälsa.

– En forskningskombination som inte 
finns någons annanstans i världen, säger 
Anders Szczepanski.

Nio miljoner kronor är avsatta. Erik Jo-
han Ljungbergs utbildningsfond (idag knu-
tet till Stora Enso) har bidragit med ett stöd 
på 5,75 miljoner. Det är en fond som tidigare 
har givit anslag till enskilda skolprojekt 
kring utomhuspedagogik, från förskola till 
gymnasium. 

– Vi vet att pedagogiken fungerar. Det 
är dags att vi får det vetenskapligt bekräftat, 
säger Börje Steen, ordförande för Erik Johan 
Ljungbergs utbildningsfond.

Två institutioner på Hälsouniversitetet, 
Institutionen för molekylär och klinisk 
medicin (IMK) och Institutionen för hälsa 
och samhälle (IHS) är involverade, förutom 
Centrum för miljö- och utomhuspedagogik.

Pengarna ska räcka till landets första 
doktorandtjänster i utomhuspedagogik 
kopplat till hälsa, till att slutföra forskning 
som redan satts igång och ge forskarna möj-
lighet att utöka studierna.

– Givetvis påverkar pedagogik barn även 

biologiskt och medicinskt. Det är förbluf-
fande att det just inte finns forskning som 
visar hur, säger Nina Nelson, överläkare på 
avdelningen för pediatrik och stressforskare.

den tvärvetenskaplIga forskning som på-
börjades vid LiU år 2002 kan närmast beskri-
vas som ett pilotprojekt på området. Skulle 
det gå att mäta hur barn och lärare påverkas 
när de börjar med utomhuspedagogik? 

Några klasser i en landsortsskola och en 
innerstadsskola ingick i studierna. Forskar-
gruppen (förutom Anders Szczepanski och 
Nina Nelson deltog också Per Gustafsson, 
överläkare och forskare i barn- och ung-
domspsykiatri) tog till exempel salivprov för 
att mäta stresshormonet kortisol, kollade 
BMI (Body Mass Index), gjorde skattningar 
av välbefinnande och allmänt stämnings-
läge. Lärarna ställde upp på djupintervjuer 
om pedagogiken.

Det fanns många positiva tecken. Till 
exempel tyckte lärarna att deras stämnings-
läge förbättrats efter det de börjat utnyttja 
utemiljön som klassrum.

– De blev ner socialt interaktiva och på 
en mer jämbördig basis. I utomhuspedago-
giken är det också fler egenskaper hos både 
barn och lärare som tas i anspråk, berättar 
Nina Nelson. 

ett av de mer spännande forskningsresul-
taten rör mätning av psykiskt välbefinnande 

text gUnIlla pravItz 

foto karl-olof bergman och gUnIlla pravItz

Lära ute minskar stressen
Linköpings	universitet	drar	igång	en	fyra-årig	satsning	på	forskning	
och	kunskapsspridning	om	sambandet	mellan	utomhuspedagogik	
och	hälsa.	Redan	nu	kan	forskarna	konstatera	att	undervisning	i	
utemiljön	gör	att	barnen	mår	bättre	–	framför	allt	pojkarna.

forsknIng 

 

  utomhuspedagogik

– framför allt pojkar mår bättre
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Anders Szczepanski har länge jobbat för att fler 
ska upptäcka utemiljön som en lärmiljö.

och nivåer av stresshormonet 
kortisol i saliv.

– Alla data är inte färdig-
bearbetade än. Men hittills 
har vi sett att framför allt 
pojkar mår bättre efter infö-
randet av utomhuspedagogi-
ken, berättar Nina Nelson. 

Hon poängterar att det 
vetenskapligt inte går att slå 
fast vad förändringen står 
för, men hon har ändå en 
tolkning:

– Förmodligen passar pe-
dagogiken motoriskt oroliga 
barn och elever med kronisk 
stress extra bra. Genom att pedagogiken 
tillåter barnen röra sig ute, förbrukas den 

energin som frigörs under stress istället för 
att lagras som fettsyror och socker.

– Vi vill gärna upprepa studien, gärna 
i några psykosocialt belastade innerstads-
skolor och då också få följa resultaten med 
långsiktigt. 

Den studie som nu gjorts, visade också 
att psykosocialt belastade elever (till exempel 
med flyktingbakgrund eller socioekonomis-
ka svårigheter) hade ett sämre utgångsläge 
med allmänt högre nivåer av stresshormo-
ner.

– Det kan innebära en risk för kronisk 
stress, som vi vet ger en påverkan på koncen-
tration, minne och förmågan till empati.

– Vi vet att barn bombarderas med 
intryck idag och lätt blir stressade. För oss 
vuxna gäller det att vara steget före och till 
exempel använda en pedagogik som dämpar 
de negativa samhällseffekterna.  

Utomhuspedagogiken tycks passa elever med kronisk 
stress extra bra, konstaterar barnläkaren Nina Nelson.
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Dammbygge på skolgården.
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text eva bergstedt 

foto staffan gUstavsson

»Lätt att bli enögd där man sitter«
Två	saker	var	extra	givande	i	den	ledarskapsutbildning	Ingrid	Lindbom	
nyligen	gick.	Omvärldsspaningen	och	att	få	en	koppling	till	forskning.	
Hon	är	personalchef	i	Finspångs	kommun.

samverkan 

 

  ledarutbildning

– uppskattad ledarskapsutbildning för kommunala chefer
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Det är lätt att bli enögd där man sitter. En utbildning som 
vidgar perspektivet på det egna arbetet är alltid givande, tycker 
Ingrid Lindbom. 

Som en av de högre cheferna i östgötaregionens kommuner 
har hon fått chansen att gå en specialdesignad utbildning för 
just den målgruppen. Det innebär att hon träffat en blandning 
av företrädare från olika delar av kommunerna, som ekonomi-, 
social-, personal- och kulturchefer. Mixen ger en bra överblick 

över hela det spridda och omfattande kommunarbetet, tycker 
hon.

Det är Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) som 
sedan 2002 arrangerar utbildningen. Den spänner över 1,5 år där 
deltagarna regelbundet träffas på föreläsningar och internat.

– Det är ett klart lyft att få reda på vad som är på gång i ens 
omvärld, både när det gäller andra kommuner, övergripande 
frågor i Sverige, i grannländerna och EU.

Och inte minst att diskutera gemensamma spörsmål och 
viktiga frågor i tiden.

– Till exempel hur vi ser på begreppet välfärd. Hur ska vi 
finansiera den och de ökande kraven på kommuninvånarnas 
övriga service, kopplat till en krympande ekonomi? Sådana 
föreläsningar  och diskussioner höjer blicken, säger Ingrid 
Lindbom.

Syftet med utbildningen är att den ska leda till en större 
förståelse för sammanhangen i den kommunala miljön 
och att utveckla ledarskapet. Ny kunskap och forskning 
om exempelvis demokratibegrepp, medborgarfrågor, EU:
s utveckling, regionernas roll och ledarskapsfrågor sätts på 
dagordningen.

leIf Jonsson är forskare vid CKS och en av de ansvariga.
– Deltagarna får också lära sig mer om de speciella för-

hållanden som är förknippade med att arbeta som chef i en 
kommun. Som ledare vill man gärna ha tydliga förutsätt-
ningar och spelregler. Men kommunala chefer har politiska 
nämnder och styrelser ovanför sig och där är enighet ingen 
självklarhet. Tvärtom. I demokratisk anda ska meningsskilj-
aktigheter brytas mot varandra. Debatten är viktig, säger Leif 
Jonsson.

Att som chef jobba nära den politiska miljön ställer därför 
till svårigheter och det här problematiseras under träffarna.

– Det uppskattas, påpekar Leif Jonsson.
För Ingrid Lindboms del har tillgången till forskning höjt 

värdet på utbildningen.
– Förhoppningsvis har den nya kunskapen och alla dis-

kussioner lett till en stärkt och förbättrad personalpolitik i 
Finspång, säger hon.

Som en bonuseffekt för henne själv har hon fått en rad 
nya kontakter i regionen.

– Nu har jag ett ansikte på folk och kan till exempel ringa 
upp Thomas i Valdemarsvik för att diskutera något. Och alla 
deltagarna ska snart träffas igen. Vi håller kontakten. 

Ingrid Lindbom sätter värde på möjligheten att ventilera gemensamma frågor och att få tillgång till forskningen.

Flera nätverk bland östgötakommuner 
Ledarutbildningen har startats utifrån ett samarbete som uni-
versitet har med kommunerna i östgötaregionen. Två nätverk 
finns sedan tidigare. Det ena vänder sig till kommundirektö-
rerna (dvs de högsta cheferna i kommunen). Det andra riktar 
sig till kommunstyrelsernas ordföranden.

Fyra gånger per år träffas vart och ett av nätverken under 
ett dygn. Vid träffarna presenteras aktuell forskning inom 
det kommunala området och tid ges också för diskussioner. I 
kommunchefernas nätverk behandlas exempelvis frågor om 
samverkan kommunerna emellan och hur kommunledning-
en kan jobba med regional utveckling.

I nätverket för kommunstyrelseordförandena behandlas 
bl.a. frågor om hur politikerna kan jobba med samhälls-
utveckling och hur människor kan bli mer delaktiga i de 
politiska besluten.

Med hjälp av arbetet i nätverket har vetenskapliga artiklar 
och böcker tagits fram.  

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

bJörn abrahamsson är technical support 
consultant på Adobe Systems Software i 
Dublin. Han har läst till civilingenjör i 
medieteknik med examen 2004.

markUs aktner är ansvarig för process- 
och utvecklingsförbättringar på Siemens 
Industrial Turbomachinery i Finspång. 
Han är civilingenjör i industriell ekonomi 
med examen 2002. 

monIca andersson jobbar på Finans-
inspektionens avdelning Stabilitet/kapital 
och har läst pol magprogrammet med exa-
men 2002.

emma arvIdsson är beräkningsingenjör 
på Caran i Göteborg. Hon är civilingenjör i 
maskinteknik med examen 2006. 

torbJörn andersson är sales engineer 
på Alfa Laval Koera Ltd. i Seoul i Sydkorea. 
Han har en civilingenjörsexamen i maskin-
teknik från 2002.

sara berggren har läst civilingenjörs-
programmet Kommunikations och trans-
portsystem med examen 2004. Hon jobbar 
nu som logistiker på Sveaskog i Örebro.

fredrIk blomberg är avdelningschef på 
SAS dotterbolag Widerøe i Oslo. Han har 
en magisterexamen i ekonomistyrning 
från LiU 2001 men har också pluggat 
matematik och programmering i Phila-
delphia.

Ingemar brånevIk (tidigare Plucinski) ar-
betar sedan 1978 som lärare på Njudungs-
gymnasiet i Vetlanda. Han utbildade sig i 
Linköping i slutet av 1960- och början av 
70-talet.

JessIca carlqvIst är stilredaktör, redige-
rare och redaktionssekreterare på IDG, In-
ternational Data Group. Hon har en fil mag 
i systemvetenskap från 2004.

madeleIne dahlbäck är doktorand på Cen-
tre for Medical Parasitology på Köpenhamns 
universitet. Hon är civilingenjör i teknisk bio-
logi med examen 2003.

Nytt nätverk för  forskaralumner

Om folk

En doldis som pluggat på Linköpings uni-
versitet är allra mäktigast i det svenska nä-
ringslivet, enligt tidningen Affärsvärlden. 
Det handlar om Conni Jonsson, vd för risk-
kapitalbolaget EQT. Som en raket har han 
stigit till den absoluta toppen och exem-
pelvis passerat Fredrik Lundberg (rankad 

4:a), Carl-Henric 
Svanberg (7:a) och 
Jacob Wallenberg 
(10:a).

Med Investor 
som största ägare 
grundade Conni 
Jonsson i början 

av 1994 riskkapitalbolaget EQT. Ifjol köpte 
man bolag för cirka 40 miljarder kronor.

Enligt Affärsvärlden är det dock 
främst Conni Jonssons informella makt 
som gör honom så mäktig. Trots att han 
är en doldis och sällan uttalar sig i media 
är hans kontaktnät stort. I EQT:s nätverk 
ingår alla nuvarande och gamla direktörer 
inom Wallenbergsfären.

Conni Jonsson lär dessutom ha varit 
förstahandsvalet när Investor sökte ny vd 
ifjol. Men han tackade nej.

Conni Jonsson är född 1960 i Söder-
köping. Han har en ekonomexamen från 
Linköpings universitet 1984.

Doldis mäktigast i näringslivet

Tre tidigare LiU-studenter debuterar 
som författare och tecknare till en serie 
barnböcker om den levnadsglade 
huvudfotingen Låba.

För tio år sedan var Fredrik Einvall, Tua 
Holm och Joanna Romell studenter vid LiU. 
Fredrik läste PA-programmet (personal- och 
arbetsvetenskap), Tua kognitionsvetenskap 
och Joanna pluggade på civilingenjörs-
programmet Industriell ekonomi. 

De lärde känna varandra genom student-
orkestern LiTHe Blås och upptäckte att de 
hade ett gemensamt ord- och bildintresse. På 
en servett klottrade Fredrik Einvall ner en hu-
vudfoting och Låba var skapad. Tidigt föddes 
idén om att Låba borde sättas samman i ord 
och bild – i barnboksform för att sprida hans 
äventyr vidare.

Låba gör entré

Tio år senare har planerna förverk-
ligats. I dagarna ges tre böcker om Låba ut 
på Lindskogs förlag i Lund. Fredrik Einvall 
står för bilderna, Tua Holm och Joanna Ro-
mell för texten.

– Genom åren har vi haft kontakt med 
varandra, till exempel har vi varit ett stort 
gäng som träffats på varandras bröllop. Men 
för två år sedan tog vi tre upp idén igen om 
Låba. Så nu ses vi någon helg då och då och 

jobbar intensivt, annars sköter vi mycket av 
samarbetet via nätet, berättar Joanna Romell.

De har också sina vanliga jobb att sköta. 
Fredrik Einvall är rektor på Skäggetorpssko-
lan i Linköping, Tua Holm är språkvårdare 
på Sjöfartsverket i Norrköping och Joanna Ro-
mell är produktchef  på GB glass i Stockholm.

Nu hoppas de på en fortsatt utgivning av 
Låba-böcker. Men författande på heltid – nej, 
det är inte aktuellt just nu i alla fall, konstate-
rar Joanna Romell. 

eva bergstedt

Tre glada barnboks-
författare, fr v Tua 
Holm, Fredrik Einvall 
och Joanna Romell.

Ett webbaserat nätverk för doktorer från 
filosofiska fakulteten har dragit igång under 
våren. Även nuvarande doktorander är väl-
komna.

– Det här är ett sätt för forskaralumnerna att 
hålla kontakten, både med varandra och med 
Linköpings universitet, säger fakultetsinfor-

matör Camilla 
Smedberg, som 
håller i verksam-
heten.

En särskild 
webbplats har 
byggts upp på 
www.liu.se/alum-
ni. Här kan man 
återfinna gamla 
kompisar från 
doktorandtiden, få 

veta vad de gör idag och kanske dra samman 
folk till gemensamma träffar. Man kan även 
skaffa sig nya bekantskaper bland nuvarande 
och tidigare doktorander vid filosofiska fakul-
teten.

Genom webbplatsen finns dessutom möj-

lighet att hålla sig à jour med vad som händer 
på Linköpings universitet – intressanta semi-
narier, aktuella disputationer, nya publikatio-
ner och mycket annat. 

– Jag gör även intervjuer med alumner och 
doktorander och lägger ut på webbplatsen. 
Det är väldigt roligt och gör att sidan blir mer 
levande. Först ut var Rolf Holm, som 1973 blev 
den allra första doktorn på fakulteten. Idag är 
han pensionär efter många år som lektor i pe-
dagogik, berättar Camilla Smedberg.

Hon har även porträtterat Cecilia Bjursell, 
doktorand på Ekonomiska institutionen, och 
Magnus Dahlstedt, numera forskarassistent 
efter att ifjol lagt fram en avhandling på 
Tema Etnicitet. 

totalt har omkring 550 personer dispu-
terat vid filosofiska fakulteten under årens 
lopp. 

– Nästan hälften av dem finns kvar som 
lärare och forskare vid Linköpings universi-
tet. Det förvånade oss faktiskt en del när vi 
konstaterade att det var så många!  Resten 
fördelar sig ganska jämnt mellan andra 
högskolor i Sverige och arbetsplatser utanför 

högskolan. Och så 
är det några som 

flyttat utomlands som vi inte riktigt har koll 
på vad de gör, berättar Camilla Smedberg.

Redan nu har ett drygt hundratal perso-
ner anmält sig till FaFF, Forskaralumni vid 
filosofiska fakulteten. De allra flesta är just 
alumner, men det finns också ett antal aktiva 
doktorander.

– Jag tycker att det startat bra. Det ström-
mar hela tiden in nya anmälningar och folk 
hör av sig med frågor.  Däremot kan jag inte 
säga så mycket om hur stor aktivitet det är 
inom nätverket. Det mesta sker ju utan att 
det märks särskilt tydligt utåt – och det är ju 
en av poängerna med det hela, säger Camilla 
Smedberg. 

Hon hoppas dock att nätverket ska bidra 
till att stärka relationerna mellan forskar-
alumnerna och Linköpings universitet.

– En del forskaralumner kanske kommer 
hit som gästföreläsare, andra blir mentorer. 
På lite sikt tror jag att det nätverket kommer 
att generera många nya aktiviteter och pro-
jekt, säger Camilla Smedberg.

lennart falklöf

Camilla Smedberg

Conni Jonsson

Tionde rikaste invandraren
Ali Akbar Karimi är Sveriges tionde ri-
kaste invandrare enligt en genomgång av 
tidningen Dagens PS. 1975 kom Karimi 
från Iran för att plugga till civilingenjör 
på Linköpings tekniska högskola. Efter 
examen började han jobba på Saab. Viljan 
att starta eget var dock stor och han köpte 
snart sitt första bolag. Det blev grunden 

till det som idag är Parsgruppen, en före-
tagskoncern som arbetar med allt från 
plåtbearbetning till prototypbyggen och 
montering. Karimis beräknade tillgångar 
är 200 miljoner kronor.

Listan över de rikaste invandrarna top-
pas av Salvatore Grimaldi, avgående ordfö-
rande i intresseorganisationen Företagarna.

Äventyrare avled på Mount Everest
Äventyraren Tomas Olsson avled när han 
föll från 8500 meters höjd på väg ner 
från toppen av Mount Everest. Olyckan 
inträffade när han skulle fira sig ner från 
en cirka 50 meter hög klippavsats och 
säkringarna till repet brast. Hans kropp 
hittades senare på 6700 meters höjd.

Tomas Olssons plan var att tillsam-

mans med norrmannen Tormod Gran-
heim bli först i  världen med att åka 
skidor från toppen av Mount Everest ner 
för bergets norra sida. 

Tomas Olsson läste till civilingenjör i 
industriell ekonomi i Linköping 1995-2001. 
Ett reportage om en tidigare expedition pu-
blicerades i LiU magasin nr 4/2002.
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  lärare

magnUs dahlbäck är managementkonsult 
på Acando i Stockholm. Han har läst till ci-
vilingenjör i datateknik med examen 2003.

mathIas dUppIls jobbar på Rio Grande 
Micro i Albuquerque i USA. Han har läst 
till civilingenjör i teknisk fysik och elektro-
teknik  med examen 1997.

UlrIka dreIfaldt är doktorand på Interac-
tion Design Centre på Irland. Hon har läst 
till civilingenjör i medieteknik med examen 
2005.

eva engdahl är vd 
för Ikanobanken. Hon 
läste internationella 
ekonomprogrammet, 
spansk inriktning, i 
slutet av 1980-talet.

malIn erIksson är avdelningsdirektör på 
avdelningen Vegdirektoratet/Teknologi på 
Statens Vegvesen i Trondheim. Hon har 
läst Kommunikations- och transportsystem 
med examen 2004.

anna-carIn gUstafsson är operations-
sjuksköterska och PR-sköterska på central-
operation på Blekingesjukhuset Karlskrona. 
Hon har en sjuksköterskeexamen från 
2003.

göran hagberg är vd för Modina Kom-
petens i Ängelholm. Han läste grundskol-
lärarprogrammet, inriktning matematik 
och naturorienterade ämnen med examen 
1999.

carl-Johan hedberg är projektledare 
inom miljöprövningsenheten på Försvars-
makten. Han läste miljövetarprogrammet 
med examen 2002.

åsa hJelm har sadlat om från textillärare 
till IT-pedagog i Hudiksvall, efter att ha gått 
utbildningen Teknik-Design-Kommunika-
tion 2001-03.

malIn Jonsson är beredare på Partnertech 
ABs avdelning medicinteknik. Hon har en 
civilingenjörsexamen i elektronikdesign 
från 2003.

Om folk

text anIka agebJörn 

foto staffan gUstavsson

Jungman Adamzon
Ta	en	uppslukande	hobby,	som	båtar,	segling	och	hav.	Lägg	
till	ett	rejält	intresse	för	barns	och	ungdomars	utveckling.	
Krydda	med	lagom	doser	envishet,	oräddhet,	äventyrslust	
och	förmåga	att	göra	verklighet	av	sina	drömmar.	Där	har	ni	
Bosse	Adamzon,	lärare	på	Vadstenagymnasiet.

– på äventyr med ostindiefararen götheborg

Dagarna på ostindiefararen var långa, hårt inrutade och fyllda av vaktpass och arbete enligt ett fast schema med fyratimmarspass sju dagar i veckan. 

För inte så väldigt länge sedan fanns här ett 
stort mentalsjukhus. Numera huserar små 
företag, konsultverksamheter och skolor i de 
gamla sjukhusbyggnaderna i Vadstena.

En av dem är Vadstenagymnasiet och 

det är här jag har stämt träff med Bosse 
Adamzon. 

Förra gången vi träffades var på andra 
sidan jordklotet. Då gick han i land i Kap-
staden, en varm februaridag, efter att ha 
seglat med ostindiefararen Götheborg. De 
kom från Recife i Brasilien och hade varit 
ute på havet i drygt 40 dagar. Bosse hade 
lyckats bli värvad som volontär, chansen var 
en på tio, och dessutom lyckats bli fri från 
undervisning den tid som krävdes för att 
göra resan, mellan den 6 januari och den 19 
februari. Då var huvuddelen av hans elever 
ändå ute på praktik i olika delar av världen.

Vadstenagymnasiet har ett samhälls-
vetenskapligt program med inriktning på 
turism och ett natur- och friluftsprogram. 
Båda programmen har riksintag, vilket nog 
är en förutsättning för att kunna driva så 
specialiserade gymnasieprogram på en sådan 
liten ort som Vadstena. Men placeringen kan 
ju knappast vara bättre, mitt i en miljö så rik 
på både natur- och kulturupplevelser.

Och placeringen för Bosses del kan 
knappast heller vara bättre, på en gymna-

sieskola där hans stora livsintressen går att 
kombinera med hans yrke. 

att han skUlle blI lärare var ingen själv-
klarhet. Han hade hunnit fylla 30 innan han 
sökte lärarutbildningen 1978. Då hade han 
jobbat i flera år som fritidskonsulent med 
utvecklingsstörda barn i Motala. Han hade 
också prövat på bl.a. att vara jungman i Han-
delsflottan och reseledare till Spanien. 

Lärarutbildningen i Linköping låg när-
mast till hands, och Bosse sökte och kom 
in på kombinationen samhällskunskap och 
företagsekonomi. Studierna i samhällskun-
skap gick bra men företagsekonomin var 
inte lika inspirerande. 

– När vi kom till kursen i affärsredo-
visning fick jag nog, erkänner han. Och 
jag tänkte att jag kommer aldrig att bli en 
bra lärare i ett ämne som jag tycker är så 
tråkigt. 

Istället blev det historia och sedan geo-
grafi, och Bosse Adamzon talar med värme 
om flera av lärarna, bland dem Svante Kols-
gård i historia och Arne Eriksson i geografi. 
Så småningom tog han också 20 poäng i 
religion och därmed kunde han undervisa i 
alla fyra SO-ämnena på högstadiet.

– Det är bra, säger han, då träffar man 
eleverna mycket och lär känna dem.

På den tiden bestod lärarutbildningen 
av tre års ämnesstudier och det sista, fjärde 

året, var det pedagogiska. Det lästes in på 
den gamla lärarhögskolan på Östgötagatan.

Ämnesstudierna var bra, säger Bosse, 
men till det sista året är han mer tveksam.

– Vi var några stycken, kanske tjugo 
procent, på utbildningen som hade rätt 
mycket livserfarenhet. Jag hade ju jobbat i 
mer än tio år. Men lärarna där behandlade 
oss alla som tonåringar. De tog inte alls 
vara på våra erfarenheter.

Behållningen var praktiktiden på Berga 
skola i Linköping. Där träffade han ytter-
ligare en av dessa entusiasmerande lärare 
som har blivit förebilder för honom, Bertil 
Bökman.

Som färdig lärare, 1984, fick han jobb Bosse Adamzon
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ner på den erfarenhet han har med sig 
tillbaka från resan med Götheborg.

– Att färdas långsamt på havet, säger 
han, det är att börja förstå vår planet, den 
blå planeten, och vilka vidder av hav den 
har. Det är att få en aning om helheten.

den blåsIga vårdag vi träffas på det gam-
la sjukhusområdet i Vadstena känns Kap-
staden och ostindienseglatsen redan långt 
borta. Bosse är inriktad på nya äventyr:

– I nästa vecka ska vi öva ytbärgning 
med helikopterdivisionen i Linköping. Då 
ska jag ligga i sjön i en torrdräkt och bli 
vinschad upp av en ytbärgare. Det är spän-
nande, det har jag aldrig gjort förut!  

alUmnI 

 

  lärare

alumni Ulf JämterUd är sedan hösten 1988 lärare 
i historia och religion på Bromma gymnasi-
um och sedan 2004 dessutom lärarutbildare 
på deltid vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
Han tog gymnasielärarexamen 1988.

Jan kåredal är överläkare och verksam-
hetschef på Röntgenkliniken vid Uni-
versitetssjukhuset i Örebro. Han har en 
läkarexamen från 1978.

krIstIna lInd är konsultchef på Proffice 
Sverige Abs Norrköpingskontor. Hon tog 
ekonomexamen 1993.

helena nordström, tidigare på Kårservice 
i Linköping, är nu projektledare för Skill 
Studentkompetens AB i Jönköping. Hon 
har läst Kultur, Samhälle och Mediegestalt-
ning med examen 2004.

Jakob norstedt-moberg har startat egen 
firma som fotograf efter flera år i den gra-
fiska branschen, som teknisk chef för Öst-
erstunds Allehanda och inom forskning i 
digitaltryck på STFI-Packforsk. Hans firma 
heter Fotoverkstan, www.fotoverkstan.se. 
Jakob läste till civilingenjör i teknisk fysik 
och elektroteknik i början av 1980-talet.

lIse prIpp läste Affärsjuridiska programmet 
med Europainriktning med examen 2005 
och jobbar nu på Skatteverket i Nyköping.

cecIlIa rUnnqvIst jobbar på virusenheten 
vid Karolinska universitetslaboratoriet. Hon 
läste medicinsk biologi med examen 2002.

fredrIk svensson är civilingenjör i elek-
tronikdesign, med examen 2003. Idag 
jobbar han som kvalitetschef rörande 
kundrelationer vid Saft AB i Oskarshamn, 
som tillverkar industribatterier för back-up 
och reservkraft till exempelvis sjukhus, 
flygplatser, olje- och processindustrin, nöd-
belysning och signalbelysning. 

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

Om folk
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Tillbaka på hemmaplan. Till vardags är Bosse Adamzon 
lärare på Vadstenagymnasiet.

på gymnasiet i Motala. Det dröjde ända 
till år 2000 innan en tjänst blev ledig för 
honom på Vadstenagymnasiet, som hade 
startat i början på 1990-talet.

Men nu är han där. Ibland i alla fall. För 
att vara stilla för länge är inget för lokförar-
sonen från Hallsberg. I lärarjobbet på Vad-
stenagymnasiet ingår en hel del resor och 
exkursioner. Och så ska han hinna med sitt 
engagemang i sjöräddningen på Vättern. 
Och kvällskurserna i seglarskolan. Och den 
egna båten…

resan med ostIndIefararen Götheborg 
var en upplevelse för livet. Svårslagen även 
om det kan vara nog så bundet att jobba sig 
över Atlanten ombord på ett 1700-talsskepp. 
Dagarna var långa, hårt inrutade och fyllda 
av vaktpass och arbete enligt ett fast schema 
med fyratimmarspass sju dagar i veckan. 

Han beskriver den enahanda maten och 
det hårda arbetet, hur seglen måste sättas, tas 
ner, revas, trimmas, slackas, beroende på hur 
vindarna blåser. 

Och när de inte hade vakten fanns det 

alltid annat arbete att göra, målning, tjärning, 
eller bygg- och snickarprojekt.

Bosse var med sina 57 år en av de äldsta 
bland volontärerna. 25 personer delade en 
skans där de sov i kojer, de flesta i hängkojer. 

– Den största utmaningen var inte arbe-
tet med att segla och navigera, säger han, 
utan att leva så tätt inpå så många männis-
kor under så lång tid. Men det gick riktigt 
bra, vi hade ju något gemensamt allihop, vi 
älskar båtar och hav.

Han tror själv att hans lärargärning vin-

	 Namn	 Bosse	Adamzon
	 Arbete	 Lärare	i	samhällskunskap,	segling	

mm	på	Vadstenagymnasiet.
	 Bor	 I	villa	i	Motala.
	 Familj	 Fru	och	två	vuxna	barn.
	 Fritid	 Hav	och	båtar	i	alla	dess	former:	

segling,	sjöräddning	mm	
	 Utbildning	 Idrotts-	och	fritidskonsulentutbildn-

ing	1973,	lärarexamen	1984.
	 Favoritlärare	 Arne	Eriksson,	geografi.
	 Bästa	minne	 Kalle	Bäck	som	jag	hade	som	hand-

ledare	för	min	B-uppsats	i	historia.

Ostindiefararen Götheborg har byggts som 
en replik av den ostindiefarare med samma 
namn som sjösattes 1738 och sjönk, efter 
tre turer fram och tillbaka till Kina, alldeles 
utanför Göteborg i september 1745. Orsaken 
till skeppsbrottet har aldrig blivit kartlagd, 
det spekulerades till och med i försäk-
ringsbedrägeri. Delar från båten bärgades i 
utgrävningar 1986-1993 och inspirerade en 
grupp forskare och båtbyggare till att bygga 

denna kopia av 1700-talsskeppet, som sjö-
sattes i juni 2003.

Den 2 oktober 2005 inleddes resan 
längs den klassiska rutten, i alla fall delvis, 
till Kina, dit båten beräknas komma fram 
i juli 2006. Resan är indelad i sex etapper 
och förutom den reguljära besättningen 
på ca 20 personer, följer 50 volontärer med 
som jungmän. De byts ut för varje ny etapp. 
I Kapstaden, ungefär halvvägs på resan, 

byttes också hela besättningen ut. 
Den ursprungliga ostindiefararen Göthe-

borg ägdes och drevs av Svenska Ostindiska 
Compagniet som under sin drygt 80-åriga 
verksamhet genomförde 132 turer fram och 
tillbaka till Kina. Totalt förlorade kompaniet 
åtta skepp, varav ett alldeles utanför Kap-
staden.

Man kan följa ostindiefararens vidare 
öden och äventyr på www.soic.se

Ostindiefaren Götheborg på väg in i Kapstaden. Då var man halvvägs till Kina, dit man beräknas komma i juli 2006.

Om ostindiefararen Götheborg
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Inte olikt målmedvetna myror rör sig rese-
närerna fram och tillbaka i Sky city mellan 
terminal fyra och fem på Arlanda. På väg 
mot incheckning, säkerhetskontroll, affärer, 
barer och gates.

Anna Lindh har kontroll på hur de rör 
sig.

– Nu kom Uppsalapendeln in. Ser du att 
det blir stockning i karuselldörren utanför 
hissen på övre planet, visar hon.

Vi sitter framför datorn i hennes tjänste-
rum på Luftfartsverket, LFV Teknik, i Norr-
köping. Där jobbar hon med simulering av 
flygplatskapacitet.

Det är hennes första jobb, och hon fick 
det direkt efter att ha utexaminerats som 
civilingenjör nr 2 från LiU Norrköping år 
2001.

– Vi var första kullen som läste Kommu-
nikations- och transportsystem. Jag visste att 
jag ville bli civilingenjör, men också att jag 
ville jobba med något konkret och begrip-
ligt. Och det är ju trafik.

Uppsalapendeln, ja, den har ännu ingen 
anslutning till Arlanda, men den ska få. An-
nas jobb går bland annat ut på att beräkna 
flödet av trafikanter redan på planerings-
stadiet, så man kan undvika stopp och 
trängsel.

Hon vrider sin datamodell av Arlanda, 

det går att se i olika plan och perspektiv. Inte 
olikt ett dataspel. 

– Det är jätteroligt. Jobbet är en bra 
blandning av verklighetsförankring på flyg-
platser och programmering och analys på 
kontoret. 

Här kan hon laborera med olika insatser, 
se vad som händer med flödet av människor 
om man gör incheckningsdiskarna fler eller 
bygger om säkerhetskontroller. Dimensio-
neringen av de sistnämnda har hon hittills 
jobbat mycket med.

– Målet är att max fem procent av pas-
sagerarna ska behöva vänta mer än tre 
minuter.

Och om de får vänta 
mer?

– Då är det mig de 
ska bli arga på …

Hon har en häftig 
massa indata som un-
derlag för sina modeller. 
Ritningar, förstås, statis-
tik över passagerarantal, 
tågtider, busstider, flyg-
tider. Allt ska in och det 
får inte gärna bli fel.

– Visst vet vi att verk-
ligheten aldrig riktigt 
kommer att stämma 
med våra simuleringar. 

Men den stämmer bättre än om vi bara 
skulle räkna statiskt. Med den grafiska bil-
den får man en annan förståelse, säger hon.

– Ibland kan man se hur det kan räcka 
med små förändringar, bättre skyltning eller 
att man till exempel öppnar upp avgångs-
hallarna så att människor kan gå utefter 
fönstren och inte behöver hålla sig till mitt-
gångarna.

anna lIndh bodde i Norrköping redan 
innan hon började plugga på universitetet. 

– Jag hade redan ett etablerat socialt liv, 
för min del blev det inte mycket studentliv. 

alUmnI 

 

  kommunikations- och transportsystem

alumni
text gUnIlla pravItz

foto göran bIlleson

Hon fixar flygplatsens flöde

Anna	Lindh	vet	hur	folk	rör	sig	på	en	flyg-
plats.	Hennes	jobb	är	att	se	till	att	träng-
sel	och	stockningar	undviks.	Nu	ska	hon	
även	forska	om	flygplatslogistik.

Anna Lindh arbetar på Luftfartsverket, bland annat med 
att simulera det framtida flödet av trafikanter på Arlanda.  

	 Namn	 Anna	Lindh
	 Arbete	 LiU-doktorand	och	på	Luftfartsverket,	

med	simulering	av	flygplatskapacitet.
	 Bor	 I	Åby	utanför	Norrköping.
	 Familj	 Sambo
	 Fritid	 Gärna	topptursbestigningar	med	tele-

marksskidor	och	stighudar.	Paddlar	
också	–	och	kör	multisport,	fast	inte	
så	seriöst.	

	 Utbildning	 Civilingenjör	i	kommunikations-	och	
transportsystem,	examen	2001.

	 Favoritlärare	 Sten	Miklavcic.	Rätt	hård,	men	jag	har	
alltid	gillat	matte.

	 Bästa	minne	 Alla-hjärtans-dag-balen	i	Louis	de	Geer	
med	stipendieutdelning.

Min insats stannade nog vid att jag drog 
igång ett studentlag i volleyboll i Korpen. 
Så var jag med om att fixa Biljettluckan, 
studentrabatterna. 

Och arbete fick hon på andra sidan stan, 
från campus sett.

– Jag trivs väldigt bra i den här stan, 
säger hon, som hade tre-fyra jobb att välja 
mellan efter examen.

– Efter kraschen i World Trade Center 
var det som allt vände. De som gick ut efter 
mig hade länge jättesvårt att få jobb.

Nu ska hon ta nästa steg i karriären och 
doktorera – med plats i Spetsen bakom Kå-
kenhus. 20 procents tjänst har hon kvar på 
LFV Teknik, och det är också Luftfartsver-
ket som finansierar doktorandtjänsten med 

2,4 miljoner under fyra år. Avtalet teckna-
des inom ramen för fundraisingkampanjen 
Forskning & Framtid.

– Men jag hoppas att jag kan komma 
tillbaka till Luftfartsverket efter examen 
– och få ännu roligare jobb.

hennes forsknIng kommer att handla om 
flygplatslogistik och dimensionering i stor 
skala och det är framför allt Arlanda som är 
utgångspunkten. Anna ska konstruera en 
modell över hela flygplatsen och utveckla 
verktyg för beslutsstöd.

– Det blir en utveckling av det jag redan 
arbetat med. Och nu tycker jag att det ska 
bli jätteroligt att få bli mer teoretisk.

– Nyckeln är delad information mellan 

alla parter. Flygbolag, luftfartsmyndigheter, 
avisningsbolag med flera. 

Anna ska analysera varje del i processen 
och kartlägga alla olika aktörer. 

– Från inflygning via turn-around och 
terminal till uttaxning och start. Genom 
att planera utifrån ett helhetsperspektiv i 
stället för att suboptimera för den enskilde 
aktören kan man troligtvis göra en del be-
sparingar.

– Rörelser i luften ska jag också titta på. 
Där finns mycket pengar att spara, säger 
hon och förklarar: bättre logistik skulle 
kunna betyda att planen till exempel utan 
att tumma på säkerheten kunde flyga min-
dre omvägar vid start och landning. Det 
skulle också betyda mindre utsläpp.  

Ett myller av människor rör sig på datorskärmen. Här kan Anna Lindh under-
söka t.ex. vad som händer om man har fler incheckningsdiskar.


