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HälsoUnIversItetet fyller 20 år! Det firades 
den 31 augusti med många av dem som var med 
vid starten på plats. Det blev gott om kramar, 
ryggdunkar och glada tillrop när studenter från 
pionjäråren kom tillbaka och återsåg sina gamla 
studiekompisar.

Vi uppmärksammar 20-åringen lite extra i 
detta nummer. Vi har tagit pulsen på nye deka-
nen Mats Hammar och följt upp arbetet med pro-
blembaserat lärande och integration mellan olika 
utbildningar. Dessutom har vi träffat Johnny Aira, 
en fjällsame som tillhörde den första kullen på 
sjukgymnastutbildningen och som efter att bland 
annat ha dragit igång ett rehabcenter i Jokkmokk 
nu är tillbaka på HU för att läsa till läkare. Läs ett 
fascinerande porträtt av en människa som inte 
låter sig slås ned av motgångar.

tjUgo år är förstås Inte mycket i ett längre 
historiskt perspektiv. Materialforskaren Lars 
Hultman tar oss med två miljoner år bakåt till 
den tid då Homo habilis – »de första material-
forskarna« – klev runt på de östafrikanska 
savannerna. Då handlade det om att ta en sten 
och knacka bort det man inte ville ha kvar. Nu-
mera kan forskarna bygga material, praktiskt 
taget atom för atom. Lars Hultman har nyligen 
fått klartecken till 150 miljoner kronor för att 
forska om nya material.

Kulturforskare och medietekniker tar oss med 
på en annan sorts tidsresa på Tinneröområdet 
strax utanför Linköping. De bjuder på en virtuell 
resa från forntid till nutid, där man kan följa hur 
landskapet och människors villkor förändrats.

Ett gäng Norrköpingsstudenter har också gjort 
en sorts tidsresa. De har grävt fram en massa 
projekt som aldrig blev av och presenterar dem nu 
i en utställning på Norrköpings stadsmuseum. 
Visste du till exempel att det funnits storstilade 
planer på att göra Norrköping till en svensk 
filmmetropol? Och att det så sent som på 1980-
talet finns idéer att lansera Norrköping som 
Nordens Paris – med ett litet Eiffeltorn mitt i 
Strömmen?

Ett projekt som blivit av i Norrköping är 
dock det nya kårhuset. Nyligen var det stor 
alumnfest i det nyinvigda kårhuset. Vi var med.

Det var lite smakprov 
på vad vi har att bjuda 
på denna gång. Så nu 
vill jag bara önska trevlig 
läsning. Och hör gärna av 
dej med synpunkter och 
idéer.

 I skärnIngspUnkten mellan 
ekonomi och teknik finns flera av 
universitetets största och mest fram-
gångsrika utbildningar. Här finns 
civilingenjörsprogrammen   indu-
striell ekonomi och maskinteknik  
och här finns ekonomprogrammet, 
internationella ekonomprogrammet 

och affärsjuristerna. Vi har kunnat dra fördel av att 
vi är ett stort brett universitet med en tradition av att 
samarbeta över fakultetsgränser.

för att ytterlIgare stärka vår position, skapa förut-
sättningar för ett ännu närmare samarbete över fakul-
tetsgränserna och lägga grunden för en fortsatt stark 
utveckling för berörda utbildningar och forskning, ska-
par vi nu landets starkaste institution inom området 
ekonomi, management och produktion.

Ekonomiska institutionen, institutionen för pro-
duktionsekonomi, och institutionen för konstruk-
tions- och produktionsteknik går samman till en 
gemensam institution. Till den nya enheten förs också  
avdelningen för informationssystem och management 
vid institutionen för datavetenskap  Sammantaget blir 
det en institution på närmare 400 anställda varav 45 
professorer, 3000 studenter och en omslutning på ca 
300 miljoner kronor.

Den nya enHeten, den har inte fått  något namn ännu,  
får en kompetensprofil som inget svenskt universitet 
kan matcha. Här kommer att finnas spetskompetens 
inom ekonomi, juridik, organisation, logistik, kvalitets-
teknik, produktions- och konstruktionsteknik m.m. 
En bredd och djup i kompetensen som kommer att 
göra den nya institutionen väl skickad att tackla många 
av svensk industris viktigaste framtidsfrågor.  

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

Ny superinstitution 
inom ekonomi & teknik

Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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text åke Hjelm 

foto vIbeke matHIesen

Gryning för ny materialrevolution
Det	blev	storslam	för	professor	Lars	Hultman	när	några	av	de	stora	
forskningsfinansiärerna	bestämde	sig	för	vilka	starka	miljöer	de	vill	
stödja.		Totalt	blev	det	klartecken	till	över	150	miljoner	kronor.	Som	
materialforskare	går	han	i	Homo	habilis	fotspår	...

Varje era har sina innovatörer. Om Lars 
Hultman hade varit en Homo habilis för två 
miljoner år sedan, hade han kanske varit 
en av dem som börjat knacka fram flisor av 
flinta och upptäckt deras vassa egg.

I alla fall gillar han tanken på de små 
människovarelserna i Östafrika som de 
första materialforskarna på jorden. Homo 
habilis anses som den första arten i vårt 
släkte och den första primaten som tillver-
kade verktyg (habilis=händig). Tack vare det 
kunde den bredda sin diet och sprida sig till 
nya områden.

Flintverktygen som hittats bland våra 
förfäders ben och skallar i Olduvai, en be-
römd utgrävningsplats i Tanzania, spänner 
en båge rätt in i vår egen tid med dess avan-
cerade teknik. De är nämligen nanostruktu-
rerade – just den fysikaliska egenskap som 
är brännhet i dagens materialvetenskap.

– Flintan består av mycket små korn 
av kvarts, med diametrar i nanoskalan (en 
nanometer är en miljarddels meter). Den 
nanokristallina strukturen gör flintan seg så 
att eggen behåller sin skärpa, förklarar Lars 
Hultman.

Han Har varIt fascIneraD av stenar och 
mineral sedan koltåldern. I hyllorna på hans 
tjänsterum trängs vetenskapliga böcker och 
pärmar med vackra kristallformationer, så 
kallade druser.

– Här är kvartskristaller från Blåkull-
berget utanför Smedjebacken, säger han 

och visar en samling avlånga, 
genomskinliga kristaller. Helt 
annorlunda fast den också 
innehåller ren kvarts är porfy-
ren från Blyberget vid Rättvik, 
nanokristallin och seg som 
flintan.

Nya material har fört civi-
lisationen framåt, det är Lars 
Hultmans tes. Höjt livskvali-
teten, byggt samhällen, skapat 
nya kulturer, berett vägen för 
erövringar. Hettiterna i nuva-
rande Irak började redan på 
1300-talet f.Kr. använda järn i 
vapen, besegrade sina grann-
länder och spred samtidigt sin 
kunskap över världen.

Men om materialtekniken är 
två miljoner år gammal så har 
materialvetenskapen inte ens 
uppnått pensionsåldern.

Först för 60 år sedan hade vi 
fått en kunskap om hur man tar 
fram ett material för att uppnå 
en önskad struktur och egen-
skap. Ännu senare konstruera-
des beräkningsverktyg för att på 
teoretisk väg förklara och förut-
säga sammanhangen. Det finns legeringar 
som skapats i datorn och sedan verifierats 
med experiment.

– Tack vare alltmer kraftfulla datorer är 
vi nu i gryningen av något som kommer att 

få forskningen att explodera. Man kommer 
att ompröva snart sagt vartenda material: det 
finns tecken på att det går att skapa något 
bättre – varför inte räkna på det och ta fram 
det ultimata materialet för varje tillämp-

150 miljoner kronor till liu-professor för forskning om nya material 

Forntida materialforskare. Nutida materialforskare.

Mikroskopbilder visar de inre strukturerna på de nya MAX-materialen.

Lars Hultman visar upp kvartskristaller från sina samlingar.

forsknIng 

 

  material
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Kvinnorna som bryter mönstret
Är kvinnor verkligen så svaga forsknings-
ledare? Frågan är befogad när man granskar 
utfallet av forskningsrådens satsningar på 
starka miljöer. Vinnovacentret FunMat vid 
LiU är ett undantag: över en tredjedel av 
forskarna inklusive den biträdande förestån-
daren är kvinnor.

Anita Lloyd-Spetz ser det som en ljuspunkt 
i mörkret. När hon tillsammans med kol-
legan Lars Hultman fått igenom centret för 
funktionella material blev det en nytänd-
ning i hennes forskarliv.

– Annars ser jag läget som allvarligt. Det 
finns kvinnor i universitetsvärlden som hop-
pat av karriären på grund av detta, och det 
hade jag också funderat på, säger hon.

Anita Lloyd-Spetz har en lång historia 
på Linköpings universitet, som forsknings-
ingenjör, doktorand, lektor och till sist pro-
fessor. Många kvinnliga forskare kommer 
aldrig så långt.

– Jag känner till unga disputerade kvin-

nor som är vassare än sina manliga kolleger 
och skulle kunna skapa starka forsknings-
områden, men när man ska tillsätta högre 
forskartjänster är det ingen som satsar på 
dem.

men en som bryter mot invanda strukturer 
och traditioner har hon hittat: Lars Hult-
man, professor i tunnfilmsteknik som nu 
leder tre nya centrum på materialområdet. 
Han har förstått att ta tillvara kvinnors kom-
petens.

I Anita Lloyd-Spetz fall handlar det om 
kemiska sensorer, små komponenter med 
viktiga uppgifter som att reglera avgas-
utsläpp från bilmotorer och katalysatorer. 
Sådana har hon jobbat med i snart 30 år och 
mycket av forskningen har kretsat kring ma-
terialval, både på känselskikt och kontakter.

– När Lars berättade om de nya MAX-
materialen som hans grupp tagit fram, då 
tänkte jag genast: dem måste jag bara lägga 
vantarna på!

MAX-faserna har flera goda egenskaper: 
de tål höga temperaturer som keramer, de är 
elektriskt ledande som metaller och går att 
bearbeta som grafit.

Eftersom kemiska sensorer ofta ska 
placeras i helvetiska omgivningar har kon-
taktmaterialen varit en svår nöt att knäcka. 
Nickel som ofta används tål exempelvis inte 
korrosiva miljöer.

trots att mycket rör sig kring bilar, 
med tät koppling till industrin, har grup-
pen kring Anita Lloyd-Spetz en feminin 
slagsida. Här finns Lisa Porter, tidigare 
gästforskare vid LiU och numera docent i 
materialvetenskap vid Carnegie Mellon Uni-
versity i Pittsburgh, USA. Här finns Mehri 
Sanati, professor i kemiteknik vid Växjö uni-
versitet. Och här finns doktoranden Stina 
Buchholt och postdocen Doina Lutic.

– Jag har också ett nära samarbete med 
Rositza Yakimova och Kajsa Uvdal, material-
forskare här vid IFM.  

 

ning? Med en kunskapsbaserad design kan 
samhället utvecklas i goda riktningar, säger 
Lars Hultman.

Han är alltså Inte en händig Homo habilis, 
utan en vetande Homo sapiens med två mil-
joner år av materialutveckling i ryggen. Pro-
fessor i tunnfilmsteknik i en innovativ miljö 
vid institutionen för fysik, kemi och biologi. 
Från sitt rum i Fysikhuset (korridoren har 
namn efter partikelfysikern Wolfgang Pauli) 
leder han tre nya forskningscentrum i ma-
terialvetenskap, och förfogar de kommande 
5-10 åren över 150 miljoner kronor från de tre 
storfinansiärerna Vetenskapsrådet, Stiftelsen 
för strategisk forskning och Vinnova. De 
forskningsprogram som nu skrivs inkluderar 
en bred vetenskaplig kompetens på LiU, från 
grundforskning till tillämpad forskning nära 
industrin.

I stället för att ta en sten och knacka bort 
det man inte vill ha kvar handlar det om att 
bygga upp en yta eller en kristall, praktiskt 
taget atom för atom. Nanokompositer kan 
till och med fås att växa fram på egen hand, 
inifrån ett fast material. Det kallas självorgani-
sering och är en annan av den nya teknikens 
möjligheter.

Ytbeläggningsprocessen sker inne i en 
kammare med hjälp av två fysikaliska fe-
nomen: plasma och vakuum. Konsten att 
hantera dem är en orsak till LiU-forskarnas 
framgångar på området.

– Vi har lärt oss att styra plasman, materi-
ens fjärde tillstånd. Via plasma kan vi skapa 
våra unika material. Vakuum behöver vi för 
att inget ska hindra atomerna att nå sitt mål. I 
våra bästa och dyraste

 

vakuumsystem är trycket en biljondel av at-
mosfärstrycket.

Det mesta DU ser omkring dig är ytor. Ge-
nom att lägga tunna filmer på ytan av en 
produkt kan man ge den en ny och bättre 
funktion. Verktyg, badrumskranar, glasögon-
bågar, medicinska material som inte stöts 
bort, kirurgiska verktyg som inte tappar skär-
pan, smycken är exempel på produkter som 
många gånger är belagda med tunnfilmstek-
nik i vakuumkammare.

– Det heta är att vi nanostrukturerar, för 
att få fram segare och hårdare material för 
bland annat mikroelektronik, korrosions-
skydd, solceller, fordonskomponenter, senso-
rer och skärande verktyg. Många hårddiskar 
är idag belagda med kolnitrid – »gummidia-
mant« – ett nanostrukturerat material som vi 
utvecklat.

Ett annat är MAX-faserna, en grupp mate-
rial med märkliga egenskaper. De är keramer 
men spricker inte. De leder ström som metall-
ler, men korroderar inte och tål dessutom 
extrem värme.

Beteckningen MAX står för de tre kompo-
nenterna: M för övergångsmetaller (t ex titan), 
A för grupp A-element (som kisel eller alumi-
nium) och X för kol eller kväve. Tillsammans 
vill de naturligt bilda laminat av nanometer-
tunna skivor i speglande mönster. En av de 
mest utforskade faserna är titankiselkarbid, 
som bland annat kan ersätta guld i elektro-
nikkontakter.

Lars Hultmans forskargrupp tog hand 
om materialet (som först upptäcktes i ett 
laboratorium i Wien) och lärde sig att 
hantera det i tunna filmer med många 
funktioner. Beläggningarna tas nu ut 
på marknaden genom avknoppnings-
företaget Impact Coatings i Linköping.

– Vi upptäcker ett nytt ämne varje 
år, ganska häftigt med tanke på att 
det bara finns 5 000 kända oorga-
niska föreningar i naturen varav 
hälften är fasta mineral, säger Lars 
Hultman.  

»I stället för att ta en sten och knacka bort det man 
inte vill ha kvar handlar det om att bygga upp en yta 

eller en kristall, praktiskt taget atom för atom.«

Lars Hultman och doktoranden Carina Höglund i labbet.

Materialforskare är vi alla, fr v Kajsa Uvdal, Luminita Gavitchi, Mehri Sanati, Maria Ahrén med Alma, Doina Lutic, Rositza Yakimova, Anita Lloyd-Spetz och Cecilia Vahlberg med Elin.
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notiser

Nytt	fokus	på	vuxnas	lärande	

Det blev en kalasstart på hösten på Linkö-
pings universitet. Kalasmottagningen i 
Cloetta Center bjöd på mässmyller, proff-
siga scenframträdanden och en fest till 
långt in på småtimmarna.

Fjolårets succé med en gemensam start för 
nya och gamla studenter och anställda gav 
mersmak – och nu var det alltså dags igen. 
Under eftermiddagen pågick en mässa, där 
bland annat studentföreningar presenterade 
sig och berättade om allt man kan hålla på 
med vid sidan av studierna. 

På kvällen blev det stor scen-
show. Först ut var »det bästa av det 
bästa« på LiU, bland annat största 
LiU-kören någonsin och medie-
teknikprofessorn Anders Ynnerman 
som berättade och visade om studen-
ter som varit med och gjort special-
effekter för stora Hollywood-filmer. 

Därefter rockade The Soundtrack 
of Our Lives loss från scenen och fick 
hallen att gunga. Och sedan fortsatte 
festen med dans, glam och stoj på olika 
håll i foajén.  

Alltfler internationella studenter

Kalasstart i år igen!

Största LiU-
kören någonsin! 
Det var 140 
körsångare på 
scenen när flera 
LiU-körer  gick 
samman och 
tillsammans 
med akademiska 
orkestern fram-
förde ett verk av 
Carl Orff.

Ebbot i The Soundtrack of Our Lives.
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Allt fler internationella studenter söker sig 
till Linköpings universitet. 

Inte minst på Tekniska högskolan går 
siffrorna starkt uppåt. På tio år har antalet 
inresande utbytesstudenter fyrdubblats. 
Även de studenter som söker sig till magis-
terprogram på engelska har blivit fler, en 
fördubbling har skett på fyra år.

 – Det är verkligen po-
sitivt. Duktiga studenter 
kommer hit och vi får ett 
internationellt campus. 
Våra studenter kommer 
ofta att jobba i ett inter-
nationellt sammanhang. 
Då är det en fördel att vi 
har ett stort internationellt inslag redan un-
der studietiden, kommenterar Helen Dan-
netun, dekan på Tekniska högskolan.

Bland utbytesstudenterna, som kommer 
från universitet som LiU har utbytesavtal 
med, har antalet studenter från bl.a. Frank-
rike, Italien och Tyskland ökat starkt. De 
internationella, engelsktalande magister-

programmen, i sin tur, lockar främst stu-
denter från Indien, Kina och Pakistan.

– Det finns ett stort intresse för högre, 
kvalificerade studier i de länderna. Vi har 
en bra kvalitet på våra utbildningar och ett 
gott rykte. Det sprids snabbt till fler, påpe-
kar Helen Dannetun.

Även på Filosofiska fakulteten stiger 
siffrorna kraftigt.

– Vi har ett ökat kursutbud på engelska 
och flera internationella program på avan-
cerad nivå. Det börjar bli känt, kommente-
rar Åsa Danielsson, prodekan på Filfak.

Hon välkomnar utvecklingen.
– Man får in andra synsätt som utveck-

lar både de svenska och internationella stu-
denterna. Det föder nya tankar och idéer.

På Hälsouniversitetet är situationen i 
stort sett densamma.

– Vi hade en topp 2003-2004, därefter 
har siffrorna sjunkit lite. Men vi ser det som 
en övergående trend, påpekar Lena Nydén, 
fakultetssamordnare på HU.

De internationella studenterna ökar 
även på andra lärosäten i landet. 
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På tio år har antalet inresande utbytesstudenter fyrdubblats på Tekniska högskolan.

Helen Dannetun

Vuxnas lärande har hamnat i bakvatt-
net på landets lärarutbildningar, enligt 
Högskoleverket. Bristen är stor på lärare 
som professionellt vet hur man under-
visar vuxna. Det vill lärarprogrammet 
på LiU ändra på.

– Vi vill införa en vuxenprofil på 
vårt lärarprogram. Lika viktigt som det 
är att ha barn och ungdomar i fokus på 
våra lärarutbildningar, lika viktigt ska 
det också vara att ha ett fokus på vuxna 
och deras lärande, säger Andreas Fejes, 
doktor i pedagogik med inriktning mot 
vuxnas lärande och en av dem som ar-

betar med att införa den nya profilen.
Betydelsen av det livslånga lärandet 

och vuxnas lärande är något som starkt 
betonas både från statsmakterna i Sve-
rige, men också inom EU.

– Linköpings universitet har en av 
världens största forskningsmiljöer kring 
vuxnas lärande, däribland vuxenpedago-
gik och folkbildning, säger Andreas.

Redan till våren -07 startar LiU en 
specialisering i vuxnas lärande på 20 
poäng för lärarstudenterna. Den fullt 
utbyggda vuxenprofilen beräknas vara 
klar i början av höstterminen 2007.

Stig Arlinger, professor emeritus i teknisk audiologi, har tilldelats 
Aram Glorig Award 2006 av the International Society of Audio-
logy, för sina stora insatser inom ämnet audiologi. Stig Arlinger 
har bl.a. bidragit i utvecklingen av digitala hörapparater.  

Utmärkelse	till	professor

Förre LiU-profilen Ingemar Lind ger i boken 
»Akademisk resa« (Förlaget Futurum) en 
personlig skildring av den dra-
matiska förändring som skett 
inom svenskt universitets- och 
högskoleväsendet sedan 1960-
talet. 

1967 kom Ingemar Lind 
till den dåvarande univer-
sitetsfilialen i Linköping 
och spelade därefter under 
ett par decennier en central roll i uppbygg-
naden av Filosofiska fakulteten. Han var 
– tillsammans med Göran Graninger – den 
drivande kraften bakom etablerandet av den 
tvärvetenskapliga temaforskningen och var 
under flera år prefekt för Tema. 1990 läm-
nade han LiU för att bli rektor i Örebro.

Det här är en bok för den som vill få en 
inblick i hur annorlunda villkoren var under 
pionjäråren. Eller kanske vill påminnas om 
sin egen studietid i Linköping.

Resa	med	Lind
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samarbete på tvären 

 

  kulturhistoria & medieteknik

Historien får liv på virtuell tidsresa

text lennart falklöf

foto vIbeke matHIesen

Strax utanför Linköping ligger Tinnerö, un-
der många år övningsområde för militären. 
Här har åtskilliga soldatkullar trampat runt 
på jakt efter den lede fi och med ekande 
skottsalvor hållit lokalbefolkningen på behö-
rigt avstånd.

Numera är stadens regementen nedlagda 
och Tinnerö har blivit ett populärt strövom-
råde. Det natursköna landskapet rymmer 
ett stort antal sällsynta växter och djur och 
en stor del av området – Tinnerö eklandskap 
– är idag ett kommunalt natur- och kultur-
reservat. I området finns också gott om forn-
lämningar: uppskattningsvis 600 gravar, 30 
kilometer stensträngar och ett 50-tal förhis-
toriska boplatser.

– Tinnerö har klassats som riksintresse 
för natur- och kulturmiljövård, berättar Jan 
Paul Strid, professor i språk och kultur. 

Han har under de senaste tre åren lett 
ett projekt som handlar om att väcka liv 
i historien med hjälp av interaktiv multi-
mediateknik. Projektet kallas för Tindra 
efter Tinnerös medeltida namn. Utifrån 
fornlämningar, historiska kartor och litte-
ratur, bouppteckningar och annat material 
har man undan för undan skaffat sig en bild 
av hur människor bott och levt i Tinnerö 
under århundradenas lopp. Till projektet, 
som samarbetar med Garnisonsmuseet i 
Linköping,  har referensgrupper med kul-
turforskare, språkforskare, historiker och 
arkeologer knutits.

arbetet Har lett tIll nya upptäckter. 
– Bland annat har vi sett att det här om-

rådet långt tillbaka varit mer tättbefolkat än 
vi tidigare känt till. Under tidig järnålder 

En	virtuell	tidsresa	som	väcker	liv	i	de	historiska	spåren	i	landskapet	och	
visar	hur	människors	villkor	förändrats	från	forntid	fram	till	våra	dagar.	
Nu	har	det	blivit	verklighet	genom	ett	nära	samarbete	mellan	kultur-
forskare	och	medietekniker.

Humanister och tekniker i samarbete. 
Från vänster medieteknikern Thomas Rydell, projektleda-

ren och professorn i språk och kultur Jan Paul Strid, kulturvetaren Karin 
Sandberg och 3D-modelleraren Kristoffer Jansson.

Karta över Tinnerö, som det såg ut under medeltiden. 
Under tidig järnålder var här betydligt mer tättbefolkat. 
Tillbakagången kan ha berott på globala klimatföränd-

ringar orsakade av ett våldsamt vulkanutbrott!

På VR-teatern i Norrköping kan man resa bakåt i historien. Men det går även bra att använda den egna datorn.
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text lennart falklöf

foto göran bIlleson

»Vi ska fortsätta att vara innovativa«
De	som	drog	upp	riktlinjerna	för	Hälsouniversitetet	
var	väldigt	framsynta	konstaterar	dekanen	Mats	
Hammar.	Han	vill	att	HU	fortsätter	att	gå	före.	

Hälsouniversitet fyller 20 år! Det var i augusti 
1986 som de allra första studenterna kom till HU 
för att få vara med om något helt nytt i svensk 
vård- och omsorgsutbildning. Problembaserat 
lärande, integration, tidig patientkontakt och 
hälsotänkande var – och är  – några av ledstjär-
norna. 
     Den 31 augusti firades jubiléet med fest-

ligheter där bland andra studenter och ansvariga 
från pionjäråren var särskilt inbjudna. Under 
hösten kommer en jubileumsskrift med fokus 
på pedagogisk utveckling och den 14 december 
genomförs ett jubileumsseminarium på samma 
tema.
     I detta nummer av LiU magasin uppmärk-
sammar vi 20-åringen i några artiklar. 

Nio månader har gått sedan Mats Hammar 
tog över rodret för HU-skutan. Även om han 
är relativt ny på sin post, så är han definitivt 
ingen nykomling i miljön.

– Jag är väl vad man brukar kalla en egen 
produkt. Kom hit som läkarstudent redan 
innan Hälsouniversitetet startade, på den 
tiden då man fortfarande läste de inledande 
åren i Uppsala, berättar Mats Hammar.

Han blev kvar, som läkare, lärare och 
forskare och så småningom professor i ob-
stetrik och gynekologi. Genom åren har han 
varit starkt engagerad i utbildningen och 
inte mindre än fyra gånger fått ta emot lä-
karstudenternas pris för bästa lärare. Även i 
andra roller har han deltagit i uppbyggnaden 
av Hälsouniversitetet.

– De som drog upp riktlinjerna för HU 
var väldigt framsynta. De satte fokus på 
primärvården som då ännu inte var så väl 
organiserad, men som efter hand fått en allt 
viktigare roll i takt med att vårdcentralerna 
byggts ut och människor inte ligger inlagda 
på sjukhus så länge.

– De insåg också att en studieperiod på 
3 till 5,5 år påverkar individen mycket. På 
olika sätt kan man stimulera inte bara stu-
denternas kunskapssökande utan även deras 
personliga utveckling.

– Ta till exempel allt som följer med att 
arbeta i basgrupper. Man lär sig att arbeta 

i grupp, respektera andras 
åsikter och argumentera för 
sina egna, utvärdera sina 
egna och andras insatser och 
– inte minst –  att ta ansvar 
för sin egen kunskapsutveck-
ling.

HU-studenterna har även 
fått träning i kommunikation 
och ledarskap. 

– Sedan är förstås den 
interprofessionella träningen 
oerhört viktig. Att lära sig 
teamarbete, utveckla respekt 
för andra och förstå vilken 
kunskap de har. När man 
kommer ut i vården arbetar 
man ju sällan enbart tillsam-
mans med människor med 
samma yrke, utan snarare i team 
bestående av flera olika yrkeskategorier.

UnDer sIn tID som studierektor på läkar-
utbildningen 1992-96 var han med och 
tog initiativ till s.k. kliniska undervisnings-
avdelningar, alltså vårdavdelningar som 
drivs av studenter tillsammans från alla HU:
s utbildningar. En idé som ursprungligen 
utvecklades på krogen!

– Läkarstudenterna hade ett utbildnings-
utskott och vi träffades på lite olika ställen, 

hemma hos någon av studenterna eller hos 
mej och några gånger på restaurang. Det var 
vid ett sådant tillfälle som vi började ta tag i 
idén på allvar, berättar Mats Hammar.

Först prövades konceptet på flera olika 
kliniker runtom i Östergötland under tre-
veckorspass. Men man kom fram till att det 
vore en fördel – inte minst för handledning-
ens skull – att koncentrera verksamheten 
till ett ställe. Ortopeden på Universitets-
sjukhuset i Linköping nappade och i år firar 

Mats Hammar har varit med från starten av Hälsouniversitetet, i flera 
olika roller. Sedan årsskiftet styr han HU-skutan som dekan. 

fanns ett femtiotal bosättningar här. På 
medeltiden var det bara sex, berättar Jan 
Paul Strid.

– Något drastiskt måste ha hänt. En för-
klaring kan vara den globala klimatföränd-
ring som inträffade på jorden med början 
år 536. Tidpunkten har fastslagits genom 
studier av årsringar på träd i olika delar av 
världen. En teori är att det detta år inträffade 
ett våldsamt vulkanutbrott som påverkade 
hela jordens klimat. 

annars Har tInDraprojektet inte i första 
hand haft fokus på att ta fram ny kunskap, 
utan snarare att se till att den kunskaps-
massa som finns presenteras på ett nytt sätt.

– Vår ambition har varit att med ny tek-
nik bygga upp helhetsbilder av miljöer så att 
man kan följa hur växelspelet mellan män-
niskan och  landskapet förändrats genom 
historien, berättar Jan Paul Strid.

 Det har skett med hjälp av medietek-
niker från NVIS – Norrköpings Visualise-
rings- och Interaktionsstudio. De har skapat 
virtuella rekonstruktioner av byar och 
gårdar. 

– Det har varit ett spännande samarbete. 
Vi har hela tiden haft en nära dialog med 

varandra, säger Thomas Rydell på NVIS. 
Jag visste ju inte mycket om historia när jag 
kom in i projektet. Så det har handlat om att 
lyssna, testa olika lösningar för att sedan gå 
tillbaka och kolla av. Vissa detaljer har vi job-
bat länge med innan alla varit nöjda. 

Materialet samlas nu i en pc-applikation 
som liknar ett dataspel. Resultatet kommer 
att distribueras genom en dvd-skiva, som 
snart finns till försäljning  på bl.a. Garni-
sonsmuseet  och Östergötlands länsmuse-
um. Sedan är det bara att stoppa in skivan i 
datorn och kasta sig ut på en virtuell tidsresa 
från forntid fram till våra dagar.

– Här kan man till exempel vandra runt 
i en by från järnåldern och se hur männis-
kor lever, arbetar och bor, berättar Jan Paul 
Strid. Man kan även välja en »guidad tur« 
om så önskas. 

Han ser flera användningsområden för 
den här typen av vituella rekonstruktioner 
av historiska miljöer. De kan användas för 
att konkret visa varför ett område är värt att 
bevara. Och de har mycket att ge i skolans 
värld, inte minst i kombination med utom-
huspedagogik.

– Det här kan revolutionera undervis-

ningen genom att företeelser som annars 
skulle kräva utförliga beskrivningar på hög 
abstraktionsnivå nu kan åskådliggöras på 
ett mycket påtagligt sätt. Även novisen når 
snabbt fram till forskningsfronten.  De flesta 
elever vill, liksom jag själv, med egna ögon 
se och uppleva hur saker och ting kan ha 
sett ut och fungerat. Verklighetsanknytning-
en hjälper till att ge begripliga svar, men 
väcker också nya frågor och funderingar, 
säger Jan Paul Strid.  

Fotnot: Tindraprojektet genomförs 
i samarbete mellan Institutionen 
för språk och kultur, Centrum 
för miljö- och utomhuspedagogik 
vid Estetiska institutionen och 
Norrköpings Visualiserings- och 
Interaktionsstudio, samtliga vid 
Linköpings universitet. Samar-
betspartner är också Garnisons-
museet i Linköping. Projektet 
har finansierats av Werner-West-
manska fonden. Adress på nätet: 
http://www.nvis.itn.liu.se/tindra/ 

– Det här kan revolutionera 
undervisningen genom att 

företeelser som annars skulle 
kräva utförliga beskrivningar 

på hög abstraktionsnivå nu kan 
åskådliggöras på ett mycket 
påtagligt sätt. Även novisen 

når snabbt fram till forsknings-
fronten, säger Jan Paul Strid. 

Hälso-
universitetet 

20 år!
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Mellan frustration och förståelse

verksamheten tioårsjubileum (se artikel på 
sidan 16).

från anDra meDIcInska fakUlteter i lan-
det tittade man lite snett på Hälsouniversite-
tet under de första åren. Även internt fanns 
skeptiker. Men efter hand har opinionen 
svängt rejält. 

– Ja, idag är mycket av detta högsta mode. 
Det är många, både nationellt och internatio-
nellt, som har slagit in på samma väg som vi. 
Men även om man beskriver sina program 
likartat, så är det få – om ens någon –  som 
genomfört det lika fullödigt som vi.

– Och vi ska fortsätta att profilera oss 
som innovativa och progressiva. Det handlar 
om fortsatt pedagogisk utveckling, men 

också att beforska det vi gör och se vilka 
konsekvenser det har i vården. 

Han nämner att han inspirerat lands-
tinget att anställa en pedagog i syfte att 
utveckla sin fort- och vidareutbildning enligt 
HU-modell. Ett annat utvecklingsområde i 
samarbete med landstinget kallar han för-
bättringskunskap.

– Vi vet ganska väl hur vi ska driva vården. 
Man brukar tala om evidensbaserad medicin. 
Men när man undersöker hur det faktiskt ser 
ut i vården, så finns det ett glapp mellan vad 
som borde göras och det som görs. 

Han tar ett exempel från Jönköping där 
man drivit flera förbättringsprojekt och t.ex. 
fann att endast en tredjedel av dem som 
borde vaccineras mot influensa, t.ex. äldre 

med immunhämmande mediciner, hade 
gjort det.

– Att bara skicka ut information räcker 
inte. Här drog man igång ett framgångsrikt 

arbete som inbegrep flera olika yrkeskate-
gorier. 

– Tanken är att låta grupper av HU-stu-
denter på ett liknande sätt identifiera och 
arbeta med konkreta praktiska problem som 
syftar till att utveckla den kliniska verksam-
heten. Det blir ytterligare ett integrations-
moment i våra utbildningar.

mats Hammar Har även flera idéer för att 
stärka forskningen.

– Grundproblemet är förstås att vi inte får 
vår andel av de statliga fakultetsanslagen. Men 
vi kan inte bara vänta på att detta ska ske.

I stället vill han vässa verksamheten ge-
nom att fokusera.

– Vi har redan börjat den processen 

genom att fakulteten medfinansierar ett 
femtiotal forskargrupper som får så kallade 
excellenta forskningsanslag från exempelvis 
Vetenskapsrådet, FAS, Formas, Cancer-
fonden och NIH. Det handlar om ungefär 
150 000 kronor vardera. Lika mycket får de 
dessutom av de så kallade ALF-medlen.

– Vi vill också att våra forskare ska publicera 
sig i bättre rankade tidskrifter. Man måste våga 
ta risken att bli refuserad men samtidigt få bra 
råd om hur man kan förbättra sin artikel.

Man har också dragit igång ett arbete för 
att stimulera HU-forskare till fler och bättre 
ansökningar. Rutinerade ansökare rycker in 
för att putsa på argument och formulering-
ar. Och kliniska forskare ska få bättre hjälp 
att orientera sig i det komplicerade regelverk 

som gäller kliniska försök – speciellt om 
studien inbegriper läkemedel.

– Tanken är förstås att bättre ansökning-
ar också ska ge ett större utfall. Vi har exem-
pelvis ökat våra anslag från Vetenskapsrådet 
de senaste åren och hoppas att den trenden 
ska fortsätta.

En nyckelfråga är också hur fakulteten 
ska klara det generationsskifte som står för 
dörren.

– Detta är ett stort och brådskande pro-
blem. Vi gör nu en stor inventering av vilka 
behov vi har inför framtiden och kartlägger 
samtidigt lovande doktorander, post-docs 
och fo-assar. Strävan är att kunna inrätta fler 
mellantjänster för yngre forskare varefter 
pensionsavgångarna ökar. 

»… första terminen var det hemskt, det var 
kaos…man tyckte inte man hade gränser för 
någonting, Jag var väldigt orolig att inte uppnå 
den kompetens som behövs.«

»…det känns att jag har utvecklats…jag har 
fått mer fantasi och initiativförmåga…jag kän-
ner att läser jag någonting blir jag fruktansvärt 
nyfiken på varför det är så här…sådan var jag 
inte förut.«

Två röster från studenter på Hälsouniver-
sitetet. Citaten är hämtade från en avhand-
ling om problembaserat lärande av Charlotte 
Silén. Hon arbetar med pedagogisk utveck-
ling på Hälsouniversitetet och har sett åt-
skilliga kullar av studenter komma och gå. 

För många blir mötet med en ny och an-
norlunda pedagogik både förvirrande och 
frustrerande.

– Ibland måste man kämpa för att nå 
kunskap. Men när man väl når fram – och 
det gör de allra flesta även om de inte alltid 
tror det – ja, då växer också självförtroendet, 
säger hon när vi träffas på hennes arbets-
rum.

Problembaserat lärande (PBL) har an-
vänts som pedagogisk metod på Hälsouni-
versitetet (HU) ändå sedan starten för tjugo 
år sedan.  Då var HU först i landet. Idag tar 
alltfler utbildningar efter.

Undervisningen utgår från patientfall 
och andra verklighetsanknutna situationer 
som analyseras och diskuteras i basgrup-

per med 6-9 studenter och en handledare. 
I gruppen kommer man överens om olika 
frågor som behöver belysas för att förstå fal-
let. Sedan ger sig var och en ut på kunskaps-
jakt med hjälp av läroböcker, vetenskapliga 
tidskrifter och andra källor. Vid nästa träff 
tar man upp det man läst och lärt, ställer det 
mot vad andra fått fram och funderar över 
vilken ytterligare kunskap som krävs.

Pedagogiken sätter fokus på studenter-
nas eget kunskapssökande. 

– Ingen annan kan lära åt en. Ansvaret 
för lärandet vilar på varje student. Att stimu-
lera den inre drivkraften är kanske det allra 
viktigaste i problembaserat lärande, säger 
Charlotte Silén.

för tjUgo år seDan år sedan var hon en 
av pionjärerna som höll i den allra första 
kursen på Hälsouniversitetet. Då – som nu 
– inleddes studierna med en gemensam 
introduktion i hälsotänkande för samtliga 
utbildningar (blivande läkare, sjuksköter-
skor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m fl). 
Mycket nytt på en gång alltså – både integra-
tion och en helt ny pedagogik!

– Vi var nog lite nervösa, men också 
förväntansfulla, både lärare och studenter. 
Vi hade visserligen testat idén under ett år 
tidigare, men då fanns inga läkarstudenter 
med, berättar Charlotte Silén.

– Och allt fungerade inte direkt, det får 

Problembaserat	lärande	har	
varit	den	pedagogiska	led-
stjärnan	på	Hälsouniversite-
tet	under	alla	år.		Det	ställer	
studenterna	inför	utmaningar	
som	får	dem	att	växa	–	och	
som	även	sätter	spår	i	vården.

man väl erkänna. Jag tror att studenterna 
kände sig lite som försökskaniner. Men 
samtidigt hade de stora möjligheter att ge-
nom sina synpunkter påverka utbildningen.

Både för studenter och lärare var situa-
tionen ovan och det tog ett tag innan man 
hittade sina nya roller. I stället för att få 
mycket serverat var studenterna tvungna 
att ta egna initiativ och eget ansvar för sitt 
kunskapssökande. Och läraren, eller snarare 
handledaren, blev mer av en stödjande och 
vägledande coach.

UnDer många år arbetade Charlotte Silén 
med att utbilda lärare för den nya hand-
ledarrollen.

– Men efter hand kände jag att jag 
också ville se lite mer vad problembaserat 
lärande egentligen betydde för studenterna. 
Så under ett halvår följde jag en grupp 
sjuksköterskestudenter – var med dem på 
basgruppsmöten, i biblioteket, när de satt i 
caféet och diskuterade och så vidare.

Det hela resulterade år 2000 i en dok-
torsavhandling med den talande titeln »Mel-
lan kaos och kosmos«.

– Det är där HU-studenterna befinner 
sig. De pendlar mellan kaos, där de inte 
vet om de lär sig och om det i så fall är till-
räckligt, och det jag kallar kosmos. Kosmos 
betyder den vackra ordningen. Det är alltså 
när bitarna faller på plats och man hittat en 

egen struktur för kunskapen.
– Men sedan fortsätter pendeln att slå i 

takt med att vi ger oss in på nya områden. 
Det är så vi lär oss, säger Charlotte Silén. 

UnDersöknIngar vIsar också att HU-
studenterna kommer ihåg sina kunskaper 
bättre några år efter studierna och att de 
även är säkrare på problemlösning.

– Ingen är heller helt färdigutbildad när 
man går ut i vården. Därför är det viktigt att 
veta hur man skaffar ny kunskap, att man 
lärt sig hur man lär. 

Här har HU-studenterna ett försteg, be-
tonar Charlotte Silén, som inte heller tvekar 
om att pedagogiken sätter spår i vården.

 – Vi hör ofta att studenterna tar med sig 
ett undersökande förhållningssätt, att de är 
bra på att lyssna och reflektera när de möter 
patienter, att de tar initiativ och är vana vid 
teamarbete, säger Charlotte Silén.

Med tjugo års erfarenhet i ryggsäcken 
är hon alltså övertygad om att HU är på rätt 
spår. 

– Kärnan i pedagogiken är densamma 
samtidigt som vi fått en del nya hjälpmedel. 
Idag kan studenterna till exempel använda 
simulatorer för att vända och vrida på tre-
dimensionella hjärtan.

– Men i grunden handlar allt om att 
stimulera och utveckla ett undersökande 
förhållningssätt. Det gäller inte bara i bas-
gruppen, utan även vid föreläsningar, semi-
narier och i den kliniska praktiken, avslutar 
Charlotte Silén.  

Två av pionjärena på jubileumsfest. Olle Stendahl  (t.v.) 
ledde HU under de första intensiva åren och Nils-Hol-
ger Areskog (t.h) var initiativtagaren och en envis pådri-

vare i arbetet med att lägga grunden för HU. 

– Ingen annan kan lära åt en. Ansvaret för lärandet vilar 
på varje student. Att stimulera den inre drivkraften är 
kanske det allra viktigaste i problembaserat lärande, 

säger Charlotte Silén.

Diskussion i en basgrupp. Problembaserat lärande har från starten varit den pedagogiska ledstjärnan på Hälso-
universitetet och används numera också vid utbildning av miljövetare, psykologer och vissa civilingenjörer.
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HälsoUnIversItetet 

 

  undervisningsavdelningar

Sjuksköterskorna Sofia Nilsson och Mirja 
Ilander är handledare på geriatriska kliniken 
i Linköping där den nya undervisningsavdel-
ningen öppnade i september.

De har båda läst i Linköping och har därför 
erfarenhet av att vara studenter vid en sådan 
avdelning. Handledare har de också varit, 
men inte för ett helt studentlag.

– Nu ska man handleda både yrkesspe-
cifikt och för hela teamet, konstaterar Mirja 
Ilander.

Logopedstudenterna blir en ny grupp 
som kommer att ingå.

– Vi får ett större ansvar som handledare 
på en sådan här avdelning. Logopedstuden-
terna har kanske inte varit med på en vård-
avdelning tidigare så det gäller att finnas till 
hands även för dem. Samtidigt är ju tanken 
är studenterna i vårdlaget ska stötta varan-
dra, säger Sofia Nilsson.

Deras egna erfarenHeter från att som 
studenter ha vistats på en undervisnings-

avdelning är enbart goda.
– Det bästa var att jag fick kunskap om 

de andras yrkesroller och hur vi kunde sam-
verka tillsammans för patienternas bästa, 
säger Mirja Ilander.

Sofia Nilsson håller med.
– Under de två veckorna insåg jag att jag 

kände mig redo att börja jobba på riktigt. 
Man jobbar ju så självständigt där och det 
kändes att det bar.  

– Konceptet håller fortfarande. Idéerna är 
goda och vitala.

Läkaren Ola Wahlström kan känna sig 
nöjd. För tio år sedan var han med om att 
bygga upp en undervisningsavdelning för 
Hälsouniversitetets studenter. Den har nu-
mera efterföljare runt om i västvärlden.

–  Jo, intresset har varit enormt.
Ola Wahlström lutar sig tillbaka i sin 

kontorsstol på ortopeden, kopplar händerna 
bakom huvudet och drar sig till minnes 
några av de länder som under åren hört av 
sig och vill veta mer om hur vårdstuden-
terna i Linköping lär sig samarbeta över 
yrkesgränserna:

– England, Australien, våra grannländer, 
Kanada, Japan, Holland och övriga Sverige, 
förstås.

tanken meD att skapa en undervisnings-
avdelning för studenter inom vården var inte 
i första hand att de skulle träna sina yrkes-
kunskaper på patienterna. 

Det momentet ingick förstås också. Men 
det grundläggande målet var att studenterna 
– blivande läkare, sjuksköterskor, arbets-
terapeuter och sjukgymnaster – skulle bli 
riktigt duktiga på lagarbete.

Så har det också blivit, menar Ola Wahl-
ström.

En utvärdering som årligen görs av 
Läkarförbundet visar till exempel att HU:s 
läkarstudenter känner sig säkrare i samar-
betet med andra yrkeskategorier än vad stu-
denter från andra utbildningsorter gör.

– Våra studenter lär sig förstå att teamet 
är viktigt. Detta förhållningssätt för de med 
sig ut när de sedan börjar jobba.

Undervisningsavdelningen på ortoped-

kliniken i Linköping har funnits i tio år. Alla 
studenter som läst till läkare, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster har pas-
serat genom den. I vissa fall även de som läst 
till receptarier och apotekare, eller studerat 
social omsorg. När de kommer till under-
visningsavdelningen befinner de sig i slutet 
av sin utbildning. De sköter helt och hållet 
ruljansen på avdelningen och tar hand om 
patienterna. I bakgrunden finns utbildade 
handledare som ger råd och stöttar vid behov.

nUmera fInns ytterlIgare två undervis-
ningsavdelningar på Hälsouniversitetet, en 
på ortopedkliniken i Norrköping, och en ny-
öppnad på geriatriska kliniken i Linköping.

Parallellt med att ge patienterna en god 

vård tränas studenterna under två veckors 
tid intensivt i att arbeta tillsammans, över 
yrkesgränserna.

– Det finns flera fördelar med lagarbete. 
En är att hierarkin blir mindre. Läkarna är 
inte de som har alla svaren. Det lär de sig att 
inse i teamen, och det är säkert nyttigt för 
dem. När det gäller till exempel rehabilite-
ring är det arbetsterapeuterna och sjukgym-
nasterna som är experterna.

– När hierarkin minskar ökar också 
tryggheten i gruppen. Det leder till friare 
diskussioner, vilket gynnar alla – inte minst 
patienten. Alla har sin yrkeskompetens och 
det är alla i teamet medvetna om, säger Ola 
Wahlström.

Han hänvisar också till världshälso-
organisationen WHO, som redan då, för 
tio år sedan, betonade vikten av integration 
mellan yrkesgrupper. Hur processer och nya 
idéer uppstår när människor från olika pro-
fessioner samarbetar.

– Vi ser att det är just det som hänt. 
Teamarbetet utvecklar verksamheten och 
förbättrar vården. Initialt visste vi ju inte, 
tänk om det skulle bli rena blodbadet? Men 
det blev tvärtom. Studenterna har skött ar-
betet utomordentligt väl och patienterna har 
det bättre på de här avdelningarna än någon 
annanstans.

eftersom Intresset är stort har det ge-
nom åren bildats nätverk som arbetar med 
att utveckla arbetet ytterligare. I våras var en 
sådan nätverksträff förlagd till Norrköping.

– Samtidigt märker vi att inte särskilt 
mycket i tänkesätt och arbetsformer har änd-
rats. Det vi tänkte och gjorde för tio år sedan 
är lika aktuellt idag. Idéerna håller än.  

Studenterna sköter vården

text eva bergsteDt

foto staffan gUstafsson

En	vårdavdelning	som	drivs	av	studenter.	På	ortopedkliniken	i		
Linköping	har	det	funnits	sedan	tio	år	och	numera	finns	ytterligare	
två	i	Östergötland.	Intresset	från	omvärlden	är	stort.

– Teamarbetet förbättrar vården, konstaterar Ola 
Wahlström, docent och överläkare på ortopeden. Han 
var en av initiativtagarna till den undervisningsavdel-
ning som nu fått efterföljare över hela västvärlden.

Sofia Nilsson och Mirja Ilander är handledare på den nyöppnade undervisningsavdelningen på geriatriska kliniken. 
De har själv mycket positiva erfarenheter av att vara studenter på en sådan avdelning.

»Man kände att det bar« 
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Med okuvlig energi
Jonny	Aira	var	en	av	de	första	sjukgymnasterna	som	
utbildade	sig	på	HU.	Åter	i	Jokkmokk	drog	han	igång	
ett	rehabcenter	för	samer	–	och	tvingades	slåss	mot	
fördomar	och	dumhet.	Men	han	vann	striden.	Och	
nu	läser	han	vidare	till	läkare	i	Linköping.

HälsoUnIversItetet 

 

  alumnporträtt

jonny aira går sin egen väg

jo
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	 Namn	 Jonny	Aira
	 Arbete	 Driver	Jokkmokk	Rehab	Center	(Sveri

ges	enda	samiska)	ihop	med	sambon	Pia	
Andersson.	Läser	vidare	till	läkare	på	HU.

	 Bor	 I	Jokkmokk	och	under	studierna	i	Linköping.
	 Familj	 Sambo	och	två	barn,	Liv	12	och	Olliver	4	år.
	 Fritid	 Samisk	hälsoforskning.	
	 Utbildning	 Första	kullen	sjukgymnaster	på	HU.	Klar	

89.	Började	läkarutbildningen		på	HU	våren	
2004.

	 Favoritlärare	 Alla	hade	sina	förtjänster.	men	Inger	Löfgren	
får	dela	första	platsen	med	Monika	Quicker
Andersson.

	 Bästa	minne	 Rullstolsveckan	var	jätterolig!	Och	insiktsrik.	
Fick	till	och	med	en	i	huset	att	baxa	upp	
rullstolen	på	väg	till	lägenheten	...

text gUnIlla pravItz

foto vIbeke matHIesen m fl

Plötsligt kommer någon bakifrån och håller 
för Jonny Airas ögon.

– Gissa!
Återseendekramar; Hälsouniversitetet 

firar 20 år och hela gänget på första sjuk-
gymnastutbildningen har bestämt att träffas 
igen.

Jonny Aira sitter i skuggan på terrasser-
na utanför HU-ingången när Anneli Peols-
son (numera HU-lektor) och Åsa Andersson 
(har chefsjobb på sjukhuset i Örebro och är 
doktorand på KI) överraskar.

– Din mejladress ser ut som en student-
adress?

– Jag läser till läkare här nu. Fast jag har 
måst ta studieuppehåll, jag behövs i famil-
jen ett tag, svarar Jonny.

– Bor inte du i Jokkmokk!?
– Jo, jag och min sambo driver ett rehab-

center där.
När Jonny är utom hörhåll får de gamla 

kursarna en spionfråga. Hur minns de 
Jonny?

– Energisk, enveten, säger Anneli.
– Han gick sin egen väg. Vi i gruppen 

kunde diskutera något vi tyckte borde änd-
ras i utbildningen och funderade hit och dit. 

Jonny var inte med så dagen ef-
ter frågade vi varför. Han hade 
tagit tåget till departementet! 
Typiskt Jonny, säger Åsa i en 
gest mot himlen, han siktade 
alltid direkt ditupp.

kanske för att HImlen 

alltid är nära i Jåhkågaska 
Tjiellde. Byn mellan äl-
varna.

– Stora och lilla Luleå 
älv, säger Jonny.

Eller för att han är fjäll-
same och blivit tillvand vid 
motstånd.

En människa är sin 
historia.

För Jonnys del hade den 
gärna kunnat hålla sig i ren-
skogen, men hans mor hade 
bestämt annorlunda.

– Jag skulle läsa, det vis-
ste alla. Utom jag själv. Hon 
förbjöd min familj och min 
släkt att prata samiska med 
mig, bara svenska. Hon ville 
ge oss bättre chanser till ett 
mindre slitsamt liv.

Jonny blev förbannad, grälade, ville i ren-
skötseln som brorsan – men började gymna-
siet i Jokkmokk. Han gick ut med 5,0. Sedan 
åkte han hem till renarna. 

På gymnasiet hade han mött öppna 
fördomar på allvar och ständigt fått stå till 
svars: lapparna bara lever på bidrag! Super 
och åker skoter hur som helst! Lappjävel!

Nu och då sökte han någon utbildning 
bara för att konstatera att han kom in var 
han ville.

Det Har länge fUnnIts folk engagerade 
i juridiska frågor om samernas mark- och 

betesrättigheter, i språkfrågor (det finns elva 
samiska språk) och i politiken, Jonny satt 
själv i samiska ungdomsförbundet.

Samiska hälsofrågor intresserade ingen.
I maj 1986 spred vindarna från Tjerno-

byl radioaktivitet och ångest över renbetes-
landet.

– Jag såg så många ha ont av det, säger 
Jonny.

– Det var så orättvist. Det fanns särskild 
hälsovård för jordbrukarna, för dem som 
jobbar i skogen, inom landstinget, för stats-
anställda. Men för samer? Inget. 

– Jag kämpade med socialstyrelsen, med 

Jonny Aira är fjällsame och  längtade tillbaka till naturen och vidderna i 
norr. På stora bilden dottern Liv och sonen Olliver.

Överraskad 
av gamla 
kurskompisar.
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Jonny Aira har fått kämpa hårt mot fördomar.  Men han ger inte upp i första taget.

folkhälsoinstitutet – ni ska veta vad jag har 
hållit på! 

Jonny Aira fattade sitt beslut. Det var nog 
bra med en utbildning. Kanske läkare? För lång 
studietid! Det gick fortare att bli sjukgymnast.

– Med ditt kritiska förhållningssätt borde 
du söka till Linköping, hade syokonsulenten 
sagt, för där läser de problembaserat, berät-
tar Jonny och säger sedan med uppriktig 
entusiasm:

– Och Hälsouniversitetet är en pärla! 
Men jag undrar om folk riktigt förstått det?

Jonny engagerade sig i det mesta, gick of-

ta direkt till HU-ledningen och för att prata 
utbildningsfrågor med Nils-Holger Areskog, 
satt ett år ordförande i studentsektionen, var 
med om att starta HUFS, Hälsouniversite-
tets förenade studentkårer, representerade 
HU vid en rad tillfällen, också ute i Europa.

– Jag blev som en maskot, här tyckte de 
flesta att det var lite häftigt att jag var same, 
hade renar, bodde i Jokkmokk och ändå 
valde att studera vid HU. Jag fick bara posi-
tiv uppmärksamhet. 

Det var en tid då Jonny Aira närapå 
glömde bort att det kunde vara annorlunda.

en orgIe i jobberbjudande! Helt sanslöst, be-
skriver Jonny tiden efter examen 1989. För-
sta jobbet tar han i Hultsfred, som erbjuder 
honom bra lön, tjänstebil, sekreterare och 
personal och en gammal kasernbyggnad att 
bygga upp ett primärvårdsrehab i.

Därefter blir det jobb på Linköping 
Rehabcenter på Ekoxen med Åke Andrén 
(som också undervisat på HU) och Sten Ove 
Ringborg som mentorer.

– De lyfte mig. En läkare i samma 
bransch blev min patient och jag lyckades 
fixa hans besvär på några veckor. För mig 
som yrkesmänniska blev det ett genombrott.

Så följde jobb i Laxå, Jonny slöt en tid 
vårdavtal med landstinget i Örebro, gick vi-
dare till Örebro rehabcentrum, för att sedan 
ta jobb på Norrköping Rehab.

Varför så täta jobbyten? Jonny ser förvå-
nad ut, som vore det en självklarhet:

– Man stannar väl så länge man kan lära 
sig något. Känner du dig fullärd, vill du väl 
vidare?

Det är den känslan som gör honom till 
en riktig PBL-are, eller PBI-are, pedagogiken 
har ju bytt namn sedan start.

– Studierna slutar aldrig, särskilt inte 
i ett yrke som det här. Det handlar många 
gånger om liv eller död. Man måste ha rätt 
kunskap.

Men skälet att flytta till Norrköping hette 
Pia Andersson, lärarstudenten vid LiU som 
Jonny träffade på Flamman. Sedan dess har 
de hållit samman, som särbos och sambos. 
Och hela tiden har de satsat på att vidga sina 
kompetenser. Pia är förutom grundskollära-
re också utbildad dansterapeut vid Danshög-
skolan och inom friskvård. Jonny har hunnit 
specialisera sig inom flera olika områden.

jonny HaDe gjort en inventering av samisk 
hälsa som exjobb under utbildningen, och 
ständigt fick han påminnelser om att han 
behövdes norröver.

Han sökte jobb i Arjeplog som enda 
sökande.

Han fick det inte.
Det kunde han inte tolka på annat sätt än 

diskriminering. Här i norr var han same på 
ett annat sätt än i söder.

– Jag hade glömt hur det var. Det kändes 
som ett slag i magen och först gick jag in i 
en förnekelsefas.

Sedan startade han och Pia eget rehab-
center i Jokkmokk 1993.

Stöttade av samebyarna, av landshöv-
dingen som fixade fram finansiering, för-

säkringskassan likaså. Från landstinget 
hördes inte ett ljud.

– Man kan ju tycka att de annars skulle 
vara intresserade av att få en plattform för 
samisk hälsa, säger Jonny.

Men läkarna skrev remisser och patien-
terna kom.

Vid sidan av gjorde Jonny och Pia en 
studie av hälsoläget i 40 samebyar – Jonny 
är också inskriven som doktorand vid 
Umeå universitet.

För att ge något tillbaka till männis-
korna i byarna passade de på att ge olika 
typer av utbildning.

– Hos samerna som grupp, är besvär 
i rörelseapparaten vanligast. De är också 
utsatta för en psykisk press; de står inför 
ny teknologi, nya krav på hur renskötseln 
ska utövas. Och många lever under exis-
tensminimum. Samer har alltid lämnats 
utanför välfärdssystemen. 

Jonny och Pia lärde ut avslappning, 
mental träning, stöttade självkänslor och 
människors medvetenhet om hur de fram-
står för andra och hur de framställs av an-
dra. De gav kostråd, lärde ut akuthjälp – till 
och med hur man akut spjälar brutna ben! 

Jonny fick förtroendet att bli ordfö-
rande i sin sameby. Och gång på gång fick 
de exempel på hur ofta samerna är utsatta 
i den vanliga vårdapparaten.

– De behandlas helt enkelt inte alltid på 
samma sätt som svenskar, säger Jonny.

Han skulle själv få känna på utsatt-
heten.

Landstinget i Norrbotten tog över an-
svaret för praktikeretableringarna efter att 
Försäkringskassan administrerat dem och 
strök helt sonika etableringen.

– Vi blev i praktiken belagda med yr-
kesförbud, landstinget begick till och med 
lagbrott för att stoppa oss.

Jonny Aira infann sig hos beslutsfat-
taren. Fel på kompetensen? Nej. På redo-
visningen? Nej. Har patienter utsatts för 
fara? Nej.

Vad låg då bakom? Det kom till slut:
– Du är lapp och går inte att lita på.

en HambUrgare och en guldfisk på Mac-
Donalds i Stockholm, en fyra-årig flicka 
från Jokkmokk som hittar en jämnårig 
själsfrände och två mammor som börjar 
prata visade sig kunna ändra historiens 
gång.

Pia fick både arbete och dagisplats på 
kuppen, och Jonny hjälp med kontakter på 
landstinget.

– Enhetschefen på Stockholms lands-
ting fick ur mig min historia, och blev 
så förbannad att han drog in deras chefs-
jurist. Läkarförbundets jurist blev också 
inkopplad, berättar Jonny.

1998 fick han tillbaka etableringsrätten 
i Jokkmokk och kunde starta om. Flytten 
till Stockholm blev aldrig av.

– Rätt till skadestånd fick vi också, 
men det har vi inte sett något av än. Och 
landstinget har fortsatt trakassera oss på 
olika sätt.

Vem som helst skulle väl känna för att 
luta sig tillbaka efter en sådan seger, men 
inte Jonny.

2003 började han på Hälsouniversitetet 
igen, på läkarlinjen i januari 2004.

– Det känns lika roligt idag som då. 
Fast nu är vi 70 i kursen, då lär man inte 
känna varandra lika bra. Det är synd.

Tvåbarnsfar med nästan två decenniers 
yrkeserfarenhet – blir du inte otålig på 
yngre kursare?

– Nej, de är jätteduktiga. Det stör mig 
inte alls.

Under studietiden bor Pia och barnen 
också i Linköping och rehabet driva av an-
ställda vikarier. 

Och Jonny har till och med intervjuats 
i lokalradion och utsågs till veckans öst-
göte…

att vara same i södra Sverige tycks knap-
past vara en nackdel. Däremot i norr. Ändå 
vill Jonny tillbaka.

– Det är svårt att förklara. Allting är så 
stort. Fjället, himlen, månen, stjärnorna, 
du skulle se stjärnfallen. Man är så nära, 
säger Jonny.

– Nära anden.  

Tillbaks på 
Hälsouniversitet 
– denna gång för 
att bli läkare!
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lInköpIngs UnIversItet 

 

  forskning

forskning

Elektronisk	publicering		ger	större	internationell	synlighet

Östra Kapprovinsen i Sydafrika beskrivs 
ofta som ett problemområde med stor 
fattigdom och omfattande miljöförstöring. 
Det är en bild som behöver nyanseras.

Transkei, nuvarande Östra Kapprovinsen, 
var under apartheidtiden ett s.k. homeland 
i Sydafrika, ett slags reservat dit delar av 
den svarta befolkningen tvångsförflyt-
tades. Fortfarande dominerar bilden av ett 
problemtyngt område, både miljömässigt 
och socialt. 

Flora Hajdu, doktorand vid Tema 
Vatten, har under en period på tre år in-
tervjuat personer i samtliga hushåll i två 

byar i Östra Kap. Den bild hon förmedlar 
i en ny doktorsavhandling är betydligt 
ljusare än den vedertagna. Människor 
försörjer sig till stor del på lokala jobb, 
ofta inom den informella sektorn, och 
någon generell miljöförstöring kan hon 
inte konstatera.

Jordbruk, djuruppfödning och fiske 
bidrar bara med några procent av hushål-
lens försörjning. Istället arbetar folk på 
teplantage, i naturreservat, som lärare, 
eller med turism, handel, hantverk och 
transporter. Den informella sektorn är 
också gravt underskattad som försörj-
ningskälla, menar Flora Hajdu. 

Fettlever är en folksjukdom som bör tas mer 
på allvar. De drabbade löper bland annat 
hög risk att insjukna i diabetes typ 2, och 
dödligheten i hjärt-kärlsjukdom är dubbelt 
så hög som normalt, visar en studie vid 
LiU.

Fettlever förknippas med alkoholmiss-
bruk, men numera vet man att övervikt, 
även lindrig sådan, är en betydligt vanli-
gare orsak. Omkring en femtedel av den 
europeiska befolkningen har fettlever 
trots att de inte missbrukar alkohol.

Studien publiceras i oktobernumret av 
den ansedda amerikanska vetenskapliga 
tidskriften Hepatology. En stor grupp pa-
tienter med förhöjda levervärden följdes i 
14 år. Vid starten hade de inga sjukdoms-
symtom, men vid uppföljningen hade 78 
procent av dem antingen diabetes eller 
förstadium till sjukdomen.

– Ur ett folkhälsoperspektiv är det av 
stort intresse att studien påvisar en ökad 
dödlighet bland dessa personer. Den 

främsta orsaken är en fördubblad risk 
att dö i hjärt-kärlsjukdom, säger Stergios 
Kechagias, överläkare och universitetslek-
tor i internmedicin, som lett studien. 

Det värkte otäckt i bröstet, det kunde vara 
en hjärtinfarkt. Men innan hon ringde ambu-
lansen måste hon bara vattna blommorna, 
bädda sängen och se till att gubben hade 
mat. Sedan kunde hon åka in till sjukhuset.

Nej, det är inte satir, det är livs levande 
verklighet. Den är hämtad ur Ingela Johans-
sons forskning om varför människor med 
misstänkt hjärtinfarkt dröjer med att söka 

Fettlever ny folksjukdom

Vanligt att vänta med att söka vård

övervikt den vanligaste orsaken

Överviktiga lever farligt.

många drar sig för att ringa ambulans vid hjärtinfarkt

akut sjukhusvård. Betydligt mer än hälften, 
eller 59 procent, av de patienter hon studerat 
väntade en timme eller mer, från det att 
symtomen började. I några fall handlade 
dröjsmålet om flera dagar.

Ingela Johansson har arbetat som spe-
cialistsköterska inom kardiologi, bl.a. med 
intensivvård, på Universitetssjukhuset i Lin-
köping i snart 20 år. 

– Jag såg många patienter som kom in 
för sent. De hade dröjt hemma flera timmar 
innan de sökte vård, trots att de misstänkte 
hjärtinfarkt.

–  Just vid hjärtinfarkt är det ju otroligt 
viktigt med en snabb behandling. De flesta 
hjärtstoppen sker den första timmen, och 
kan leda till bestående skador på hjärtmus-
keln, med rytmrubbningar och hjärtsvikt 
som följd.

Hennes avhandling, med den talande 
titeln »When time matters«, bygger på en stor 
enkätstudie, som omfattar mer än 400 patien-
ter, och djupintervjuer med en mindre grupp. 

De vanligaste orsakerna till att folk dröjer 
med att kontakta sjukvården är att de inte 
anser symtomen tillräckligt allvarliga och att 
de hoppas att det ska gå över. Många försöker 
bota sig själva med värktabletter och vila, eller 
så söker de först kontakt med sin vårdcentral.

– En tredjedel av patienterna ringde först 
sin vårdcentral, något som ju innebär en 
ytterligare fördröjning innan de kom iväg, 
säger Ingela Johansson.

– Sjukvården har kanske varit alltför 
framgångsrik med sina budskap om egen-
vård och att vända sig till primärvården i för-
sta hand. Nu måste vi få ut budskapet att om 
du misstänker hjärtinfarkt, vänta inte med 

att söka akut vård!
Dröjsmålen kun-

de också bero på att 
man inte ville oroa sina anhöriga, att man 
skulle ha en stor middag eller ta hand om 
barnbarnen. Ingela Johansson konstaterar 
ett inslag av krisreaktion, man vill inte tro 
att det är så allvarligt och förnekar betydel-
sen av symtomen.

Hon fann också, bland mycket annat, att 
endast 40 procent av hela patientgruppen 
valde att åka ambulans när de väl bestämt 
sig för att söka vård. 

– Många känner inte till att våra ambu-
lanser numera är utrustade med EKG, vars 
resultat sänds via telefonnätet till sjukhuset, 
och att behandlingen kan börja redan under 
ambulanstransporten.

anIka agebjörn

Ingela Johansson

Synlighet! Det är ett måste i den allt tuffare 
konkurrensen i dagens kunskapssamhälle. 
I LiU:s skyltfönster mot världen spelar LiU 
Electronic Press en viktig roll.

Vetenskaplig elektronisk publicering är stör-
re i Sverige än i de flesta andra europeiska 
länder. I hela Storbritannien finns inte mer 
än ett par hundra doktorsavhandlingar på 
nätet – bara LiU är snart uppe i 300.

– Målet är att få in 80-90 procent av avhand-
lingarna i systemet, säger David Lawrence, ny-
anställd vetenskaplig redaktör vid LiU e-press.

Men att lägga ut dem på nätet är bara 
halva jobbet. Man måste också ha enkla 
sökvägar så att forskningsresultaten når ut. 
David Lawrences vision är en gemensam 
europeisk sökmotor, och därför har han satt 
igång ett utvecklingsarbete tillsammans 
med engelska och holländska kolleger.

– Vår rektor, Mille Millnert, vill ha ökad 
synlighet internationellt. Enda vägen är att 
gå ut i världen och arbeta konkret.

Snabb publicering, obegränsad sprid-
ning och sökbarhet är självklara fördelar 

jämfört med den tryckta 
skriften. En annan är 
möjligheten att förse 
texten med länkar till 
bonusmaterial, till ex-
empel videoklipp.

är kanske De tryckta 
tidskrifternas dagar 
räknade? Snart finns alla prestigetidskrifter 
i webbversion, och många nya existerar 
endast i elektronisk form. En sökning 
i Ulrich’s periodicals directory ger över 
15 000 träffar på refereegranskade online-
tidskrifter.

LiU e-press var tidigt med i trenden och 
den senaste titeln, International Journal of 
Ageing and Later Life (IJAL) kom med sitt 
första nummer i juni.

Och fler ska det bli. 
– Det är hög tid att visa för världen vad 

som görs i Linköping. Den som är en känd 
och betydelsefull expert inom ett speciali-
serat område har alltid chansen att skapa 
något mycket bra, säger David Lawrence.

E-tidskrifterna kan hålla sig med betyd-
ligt kortare ledtider än de tryckta. De lider 
inte heller av ett begränsat utrymme i varje 
utgåva, så det behöver inte uppstå någon kö 
av artiklar. De flesta tillämpar dock det be-
prövade granskningssystemet, peer review, 
som i sig kan utgöra en bromskloss. LiU e-
press chefredaktör Erik Sandewall undersö-
ker nya metoder där artiklarna läggs ut utan 
föregående granskning. I stället låter man 
läsarna kommentera och kritisera.

Finns det inte risk för att en sådan kvali-
tetskontroll blir godtycklig?

– Kanske, säger David Lawrence, men nu-
varande system är inte heller perfekt. Många är 
missnöjda med de traditionella tidskrifterna.

Den nya e-pressproDUkten IJAL, med Lars 
Andersson, professor i Tema äldre och åldran-
de, som redaktör arbetar med en strikt tradi-
tionell review-procedur. Men på grund av den 
låga periodiciteten (två utgåvor per år) behöver 
inte granskningen försena publiceringen.

Den främsta poängen är spridningen – 
IJAL kan läsas gratis i hela världen i samma 

ögonblick som redaktören trycker på enter.
David Lawrence ser nu fram emot att 

kolla hur genomslaget blivit.
– En stor fördel med nätpublicering är att 

det är mycket lätt att undersöka intresset för 
produkten, säger han.

åke Hjelm

Larmas alltför sällan – och sent.

David Lawrence

Aldrig för sent
LiU-forskare och studenter som ännu inte 
har publicerat sitt examensarbete, uppsats, 
licentiat- eller doktorsavhandling elektro-
niskt kan fortfarande göra det. 

Därmed får arbetena större spridning 
och blir lättare tillgängliga. Författaren 
behåller alltid upphovsrätten när han/hon 
publicerar på LiU e-press.

Det är enkelt att publicera elektroniskt: 
gå till http://www.ep.liu.se/authorinf/
pubdetails.sv.html och följ instruktioner-
na för just din publikation. Skicka eventu-
ella frågor till ep@ep.liu.se.
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Eländesbild	nyanseras

Bilden borttagen i webb-versionen 
av copy right-skäl.

Bilden borttagen i 
webb-versionen av 

copy right-skäl.



�� lIU magasIn  3 -2006  ��lIU magasIn 3 -2006�� lIU magasIn  3 -2006  ��lIU magasIn 3 -2006

text anIka agebjörn

foto vIbeke matHIesen, eva bergsteDt

Förnyelse inifrån

forsknIng 

 

  entreprenörskap

– Entreprenörerna är vår tids hjältar, säger 
Elisabeth Sundin, professor i företagseko-
nomi vid Linköpings universitet och Ar-
betslivsinstitutet. Entreprenörskap är den 
dominerande tankefiguren i det politiska 
samtalet idag. Och oftast förknippas det med 
privata småföretagare.

Elisabeth Sundin hade själv forskat i 
många år om småföretagare, bl.a. med ett 
genusperspektiv, när hon blev uppringd av 
näringslivssekreteraren i Linköpings kom-
mun, Laila Johansson.

Det var i början av 1990-talet och Sveri-
ges kommuner gick igenom en tid av stor 
förändring, med avknoppningar, konkur-
rensutsättning, utförsäljningar och infö-
rande av köp-säljmodeller. Laila Johansson 
arbetade med att hjälpa kommunanställda 
som ville starta eget på traven. Elisabeth 
Sundin bjöds in att hålla ett föredrag för 
dem.

Tillsammans med Laila Johansson fick 
hon idén att följa upp den här gruppen av 
presumtiva egenföretagare. Vad var det som 
drev dem? Varför ville de starta eget? Och 
hur gick det sedan för dem?

– Ett paradoxalt fynd som vi gjorde var 
att de som ville starta eget inte alltid var för-
ändringsbenägna. Ett viktigt motiv för dem 
att starta eget kunde vara att de ville behålla 
verksamheten som den var. De som stanna-
de kvar inom kommunen var mer beredda 
på förändringar.

HanDlIngskraftIga och idérika människor 
saknades uppenbarligen inte inom den of-
fentliga sektorn. Hon blev nyfiken på dessa 
doldisar. Det blev upprinnelsen till forsk-
ningsprojektet ENIGOS – Entreprenörskap 
i och genom offentlig sektor – som hon har 
drivit tillsammans med andra forskare vid 
Arbetslivsinstitutet och Ekonomiska institu-
tionen, och med stöd från bl.a. FSF, Forum 
för småföretagsforskning.

– Offentliga sektorn bär ju på en stämpel 
av att vara tråkig, förstelnad och tungrodd, 
säger hon, och offentliganställda har ofta 
en negativ självbild. De har levt med bespa-
ringar och neddragningar i många år. 

Men att vara idérik och se saker som kan 
göras bättre, det är drivkrafter som finns på 
många ställen.

– En stor del av den offentliga sektorn 
handlar om att producera tjänster, tjänster 
som karakteriseras av att de konsumeras i 
samma stund som de produceras. Ofta gäl-
ler det att kunna improvisera och lösa situa-
tioner som inte gått att förutse.

Tillsammans med forskarna i ENIGOS 
har hon publicerat en porträttbok om sex 

entreprenörer inom den offentliga sektorn. 
Här finns storköksföreståndaren som blev 
restaurangchef, sjuksköterskan som drev 
igenom flexibla arbetstider inom vården, 
den innovativa daghemsföreståndaren och 
bibliotekschefen som lyckades förlänga 
öppettiderna utan att överskrida en redan 
pressad budget. 

Gemensamt för dem alla är handlings-
kraften, att de kan organisera, skapa och ut-
nyttja möjligheter, att de får saker att hända, 
att de förmår gripa tillfället, att de uppfattar 
att tiden och platsen är den rätta för en vara 
eller tjänst. De har visioner, som de förmår 
omsätta i verkligheten.

Flera är så kallade serie-entreprenörer, 

en typ av entreprenör som också finns i den 
privata sektorn. De tycks ständigt befinna 
sig i rörelse. Efter ett lyckosamt handlings-
inriktat projekt är det dags för nästa.

Den offentlIga sektorns entreprenörer 
måste kunna organisera och bygga nätverk. 
Ensamma förmår de ingenting. De är myck-
et medvetna om vikten av att skapa delaktig-
het för att kunna förändra. 

Det är också en av orsakerna till att de 
inte hoppar av sina jobb och startar egna 
privata företag. Det som de åstadkommer 
skulle i flera fall vara omöjligt om de inte 
befann sig i en stor offentlig verksamhet.

Kan det inte också bero på att deras vilja 

att ta risker är lägre än för en privat entre-
prenör?

– Nja, säger Elisabeth Sundin, vi visar 
att de här entreprenörerna också tar risker, 
genom att bryta mot informella lagar och 
överträda gränser.

Vi lever i en spännande tid, konstaterar 
hon, med många gränsöverskridanden mel-
lan privat och offentligt och sökande efter 
nya verksamhetsformer. Idag höjer ingen 
längre på ögonbrynen när fackförbund och 
kommunala näringslivssekreterare upp-
muntrar folk att starta eget.

– Allt är möjligt…  

entreprenörer lyfter offentliga sektorn

Entreprenör.	En	idérik	småföretagare,	gärna	ledare	för	ett	
litet	teknikdrivet	företag,	antagligen	inom	den	privata	sek-
torn.	Men	entreprenörer	finns	inte	bara	där.	De	fungerar,	
och	behövs,	också	i	hög	grad	inom	den	offentliga	sektorn.	
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Elisabeth Sundin har i många år forskat om små-
företagare. Denna gång har hon riktat fokus mot  

entreprenörer i den offentliga sektorn.

På daghem, skolor, sjukhus, bibliotek    och många andra ställen finns handlingskraftiga och idérika människor  som lyfter den offentliga sektorn inifrån.

»Den offentliga 
sektorns entrepre-
nörer måste kunna 
organisera och bygga 
nätverk. Ensamma 
förmår de ingenting.«
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– Initiativtagaren Arne Ellefors såg 
Norrköpings likheter med Paris och ville 
ge staden en annan image, även för den lite 
hemmablinde Norrköpingsbon, berättar 
Peder Broberg. 

En flyglinje etablerades faktiskt mellan 
Norrköping och Paris, men när flygbolaget 
bytte ägare drog sig den nya ledningen ur 
projektet.

peDer broberg ocH ksm-kompIsen Thomas 
Johansson (som också varit producent och 
formgivare) är fascinerade av vad som får 
idéer att bli verklighet och av hur annor-
lunda det kunde varit. 

– Under ett års tid har vi jobbat häcken 
av oss med det här. Vi har suttit på Stads-
arkivet veckovis och bläddrat i gammalt 
material. Och vi har gluttat i tidningslägg så 
att ögonen nästan blött. Dessutom har vi fått 
många tips från folk som hört vad vi varit 
ute efter, säger Peder Broberg.

I myllret av material har de hittat flera 
riktiga pärlor. Vad sägs till exempel om de 
storstilade planer som några kulturperson-
ligheter i mitten av 1940-talet hade att göra 
Norrköping till en svensk filmmetropol a la 
Hollywood? Det stupade på att man inte gil-
lade finansiärerna … 

Ett annat exempel är ett hamnförslag 
från 1909 med fem bassänger som går som 
en hand in mot staden.

– Man kan undra vad som hänt med 
detta idag om planerna blivit verklighet. 
Man får lätt associationer till Docklands i 
London.

alla IDéer Har Inte förkastats. Några har 
blivit verklighet – om än lite annorlunda 

än vad som ursprungligen var tänkt. Peder 
Broberg nämner utbyggnaden av promena-

derna. De bygger på en idé av Erik Swartz på 
1850-talet, som tänkte sig att breda prome-
nadstråk skulle omge staden i en halvcirkel-
formade bågar.

– Med utställningen hoppas vi kunna 
väcka diskussion om hur man kan se på 
projekt. Bara för att något inte genomförs 
behöver det ju inte vara misslyckat eller då-
ligt. Det är så mycket som spelar in – man 
kanske är för tidigt ute, det kanske är i fel 
stad eller fel kultur eller stoppas på grund av 
politiskt bråk, säger Peder Broberg. 

Mycket hade alltså kunnat bli verklighet 
– i en annan tid eller ett annat samman-
hang.

I arbetet med utställningen har även fyra 
medieteknikstudenter medverkat. Carolina 
Carlgren, Susanne Grynblat och Ragnar 
Hammarqvist  har arbetat med visualisering 
av projekten och Josephine Stenström med 
att bygga upp en webbplats för utställningen 
(www.norrywood.se). Dessutom har konst-
nären Linda Ståhlberg varit med i projektet.

»Norrywood – staden som kunde varit« 
är namnet på utställningen som visas på 
Stadsmuséet fram till 10 januari. I anslut-
ning till den anordnas seminarier och 
diskussionskvällar kring staden och dess 
utveckling. I utställningen kommer även 
aktuella utbyggnadsprojekt presenteras.

– En tanke med utställningen är att man 
genom att blicka bakåt kan få inspiration att 
se framåt. 

– Äsch, det där sista lät som en riktig klyscha, 
säger Peder Broberg och skrattar. 

text lennart falklöf

bild carolIna carlgren, sUsanne grynblat, peDer broberg, lInDa ståHlberg 

Sveriges Hollywood eller en fläkt av Paris?
Norrköping	kunde	ha	varit	en	minikopia	av	Paris	–	eller	varför	inte	ett	
svenskt	Hollywood?	Några	LiU-studenter	har	grävt	fram	projekt	som	aldrig	
blev	verklighet.	Det	har	resulterat	i	en	utställning	som	under	hösten	visas	
på	Norrköpings	stadsmuseum.	

torn i miniatyr skulle ytterligare förstärka 
stadens parisiska prägel. 

utställning om ett norrköping som kunde blivit
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– Vi vill visa upp ett annat Norrköping – ett 
Norrköping som det kunde ha varit, säger 
Peder Broberg, magisterstudent på Kultur, 
samhälle, mediegestaltning (KSM) och pro-
ducent och formgivare för utställningen.

– Idén föddes när jag fick höra att man 

i mitten av 1980-talet hade långt gångna 
planer på att bygga ett litet Eiffeltorn mitt i 
Strömmen. Först lät det bara märkligt, men 
det visade sig ingå i ett större sammanhang. 

Franska turister skulle lockas till Nor-
den och i detta skulle Norrköping spela en 

nyckelroll. Det var hit turisterna skulle kom-
ma inflygande och här skulle man landa i 
en miljö med drag hämtade från Paris. Pro-
menaderna skulle påminna boulevarderna, 
Strömmen om Seine och på stadens caféer 
skulle franska frukostar serveras. Ett Eiffel-
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I mitten av 1940-talet fanns storstilade planer på att göra Norrköping till en svensk filmmetropol.

Ett litet Eiffeltorn mitt i Strömmen var del i en vision att göra Norrköping till Nordens Paris.
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  namn & nytt

alumni

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

jörgen aronsson är vd och en av grun-
darna till ImplemaAB, som erbjuder affärs-
system mm till små och medelstora företag. 
Han tog civilingenjörsexamen i industriell 
ekonomi 1995. 

lovIsa asperUD  är kvalitetssamordnare på 
landstinget i Östergötland. Hon läste till ci-
vilingenjör i maskinteknik 1996-2003.

jonas beck läste till civilingenjör i medie-
teknik 2001-2006 och jobbar nu på Bonver.

DavID berg har läst civilingenjörsprogram-
met Kommunikations och transportsystem 
2001-2006 och är nu inköpare på BT.

marIa bergqvIst är logistikutvecklare på 
Servera R&S AB. Hon har en civilingenjörs-
examen från april 2006.

cecIlIa björk har läst medieteknik med 
start 2002. Hon är sedan augusti 2006 

projektledare för kvalitet på Eskilstuna-
kurirens tryckeri.

annIka boman är sedan årsskiftet landschef 
för det danska modehuset DAY Birger et 
Mikkelsen i Spanien. Hon har läst interna-
tionella ekonomprogrammet med spansk 
inriktning (examen 1997).

bo DankIs, civil-
ingenjör från I-linjen 
med examen 1978, 
är från 1 oktober vd 
för Perstorp.

per follIn är forskningsingenjör på FOI. 
Han har läst till civilingenjör i maskinteknik 
med examen 2004.

josefIne fors är revisorsassistent på Linde-
bergs Grant Thornton sedan september i år. 
Hon har läst ekonomprogrammet.

joHan genneby är sedan juli i år Political 
Monitor på EUMM, European Union Moni-
toring Mission. Han har en politices magis-
terexamen från 2004.

Kemisten som   blev affärskonsult Om folk

I slutet av sommaren samlades ett gäng 
gamla M-fadderister i Linköping för att fira 
20-årsjubileum.

De kom från nära och fjärran – lite gråare 
och rundare, men också klokare och mer 
livserfarna är när det begav sig. 

Och det tycks ha gått väl för M-festeriet 
årgång 76-77. 

Festmaskinisten Anitha Sparrman Rut-
ström – som då basade över gänget – är idag 
förbättringsledare på Ericsson i Stockholm 
medan nollgeneralen Lars Fredriksson 
är strategisk inköpare på ABB Machines i 
Västerås.  Lena Brattberg Norman jobbar 
som konstruktör och utvecklare på Volvo 
Construction Equipment i Torslanda, Mag-
nus Karlsson är projektledare på Linde Gas 
i Tyskland, Daniel Malica ansvarig för kvali-
tetssäkring på St Jude Medical i Järfälla och 

Oscar Hull överstelöjtnant och verksam på 
FMV i Stockholm. 

Tre festerister återfinns till vardags i den 
akademiska världen. Mikael Bäckström är 
lektor på Mitthögskolan i Östersund, Veroni-
ca Granell (Lindström) doktorand på Hög-
skolan i Jönköping medan Jan Axelsson 
är kvar i Linköping där han delar sin tid 
mellan att vara lektor i kvalitetsteknik och 
ansvarig för regional samverkan på LiU. 

M-festeriet 20-årsjubilerade

Under 80-talet jobbade hon på ett sjukhus-
labb i Linköping. Idag lotsar hon biotekniska 
och medicintekniska företag in på den ame-
rikanska marknaden, med New York som sin 
bas. LiU-kemisten Lena Tibell har gjort en 
lång resa.

Sorlet lägger sig snabbt när hon tar till orda 
vid ett lunchmöte för småföretagare i bran-
schen. 

– Att sikta på den amerikanska mark-
naden är mer eller mindre nödvändigt om 
man vill växa. Den svarar för upp till 70 
procent av världsmarknaden för många pro-
dukter inom de här områdena, konstaterar 
Lena Tibell.

Men vägen till framgång är tuff.
– Det är sällan fiffiga idéer som saknas, 

däremot kapital. Och tyvärr är det alltför 
många små biotech- och medicinteknik-    
företag som går vilse i det affärsmässiga.

– De avgörande 
frågorna att ställa 
sig är alltid: var 
finns kunderna, 
uppfyller min pro-
dukt deras behov 
och till acceptabelt 
pris? När du väl vet 
det så se till att eta-
blera dig där kunder-
na finns. För den amerikanska marknaden 
är så stor att ytterst få klarar att vara heltäck-
ande geografiskt inom alla kundsegment 
och applikationsområden. Därför behöver 
man ofta samarbeta med flera lokala distri-
butörer eller partners.

Hon ger också rådet att skynda långsamt.
– Ta ett steg i taget. Bygg inte upp en stor 

organisation och bränn alla resurser på en 
gång utan utvärdera potentiella lokala distri-
butörer och samarbetspartners.

– Se också till att hålla fokus på för-
säljning och support. Det är där du måste 
lyckas. För logistik, ekonomihantering och 
annat finns en massa smarta lösningar att 
utnyttja sig av.

lena tIbell är på tIllfällIgt besök i Sve-
rige för att jobba och hälsa på släktingar. 

För fem år sedan 
flyttade familjen 
till New York när 
maken Roland Ti-
bell utsågs till chef 
för OMX ameri-
kanska verksamhet. 
Roland var för övrigt 
en av de allra första 
civilingenjörerna i 
datateknik i Linkö-
ping. De båda träffades 
redan under gymna-
sietiden i Linköping, 
på Berzeliusskolan, då 
Lena hette Södergren i 
efternamn.

För Lena var flytten 
till USA den andra riktigt 
stora förändringen i hen-
nes yrkesliv. Som nybliven 
kemist 1982 sökte hon sig 
till patologen på det som då 
kallades Regionssjukhuset i 
Linköping. Där arbetade hon i 
sju år, bland annat med att ut-
veckla DNA-diagnostik för olika 
tillämpningar. 

men I slUtet av 80-talet tog hon klivet 
in i bioteknikbranschen. Hon sökte och 
fick jobb på säljavdelningen på Pharmacia 
Biotech.

– Först kändes det jätteläskigt, erkän-
ner Lena Tibell utan omsvep. Och jag hade 
inte vågat söka jobb som säljare, utan höll 
i demonstrationer och utbildningar. Men 
ganska snart upptäckte jag att det inte var 
så farligt det där med att sälja.

– Att sälja den här typen av produkter är 
ju inte som att sälja tandkräm! Min erfaren-
het är faktiskt att de allra bästa säljarna är 
de som själva jobbat praktiskt i labbet.

 Karriären tog snabbt fart och under 
några år gick hon från den ena chefs-
positionen till den andra inom företagets 
internationalla sälj- och marknadsföring. 
I slutet av 90-talet bytte hon till ett svenskt 
medicintekniskt företag, även det med 
mycket stor andel internationell försälj-

ning och som senare gick samman med 
ett amerikansk företag. 

– Genom årens lopp har jag skaffat 
mej ett mycket stort nätverk av kontakter 
främst i USA och Sverige. Jag vet vem jag 
ska prata med. Och jag har väl gjort alla 
misstagen som göras kan …

så när flyttlasset gIck till New York be-
stämde sig Lena för att bli egen konsult. Nu 
stöttar hon företag inom bioteknik- och medi-
cinteknikområdet som vill etablera sig i USA.

– Det här arbetet är oerhört varierat. 
Ena dagen rekryterar jag personal, för att 
nästa dag kanske göra marknadsanalyser 
eller ta itu med juridiska spörsmål.

Och det blir knappast någon flytt till-
baka till Sverige.

– Nej, vi räknar med att stanna. Barnen 
går numera på college och vi trivs bra.  

lennart falklöf

Lena Tibell lotsar 
företag in på den amerikanska 

marknaden. Nyligen besökte hon Linköping, där 
hon pluggade till kemist för ungefär 25 år sedan.

Lena Tibell
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Tjugo år tidigare ...

M-festeriet årgång  76-77 på återbesök. Stående fr.v.: Veronica Granell (Lindström), Oscar Hull, Lars Fred-
riksson. Sittande: Jan Axelsson, Lena  Brattberg Norman, Daniel Malica, Anitha Sparrman Rutström. 

Längst fram: Maskoten Lill-Padde (i stället för Mikael Bäckström) och Magnus Karlsson.
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  namn & nytt

– När vi började 1997 var väl Norrköping 
inte speciellt studentvänlig, det fanns inte 
många ställen att vara på. Det har blivit 
en väldig skillnad sedan dess, säger Claes 
Buckwalter och vickar lite på mingeldrinken.

Dagens sex tusen studenter märks och 
Norrköping har bjudit till och anpassat sig 
till rollen som studentstad.

I början av september var det invigning 
av nya kårhuset Trappan och fredagkväll en 
vecka senare är det alumnernas tur att festa 
in huset, på inbjudan av universitetet i sam-
arbete med marknadsföringsbolaget Nya 
Norrköping.

På rekordfart, bara tre år, har studen-
terna lyckats samla ihop pengar och stöd 
för att förvandla ett av de gamla textilindu-
strihusen till kårhus. Vilket läge, utsikt mot 
Strykjärnet, Sveriges vackraste byggnad och 
trädäck i solläge utefter två våningar och 
dessutom ända ut mot Strömmen.

Många av studenterna på kvällens 
alumnträff har på olika sätt varit med om 
jobbet att åstadkomma ett kårhus som kan 
samla allt: kårer, studenthälsan, lunchres-
taurang, pub, festlokal.

– Så här skull vi haft det, fortsätter Claes 
Buckwalter. Men då flinar hans kompisar 

stillsamt upp sig. Claes blev efter examen 
i medieteknik doktorand vid LiU och har 
alltså inte lämnat studielivet än. I höst blir 
han färdig lic.

Nästan detsamma gäller för Daniel 
Sundberg som står bredvid, inte heller han 
har lämnat LiU:

– Jag är forskningsingenjör vid produk-
tionsenheten vid NVIS.

Och den tredje i gänget, Fredrik Görans-
son, kom inte så värst mycket längre från 
Campus han.

– Jag jobbar som systemarkitekt på Gaia 
System på Norrköpings Science Park …

återseenDen, kramar och dunkar i ryg-
gen. Jobbrapporter, kamratskvaller och så 
ett och annat: kommer ni ihåg? Mingel-
mumlet från drygt hundra gamla studenter 
ökar snabbt i styrka; särskilt från miljö-
vetarna och studenter i elektronikdesign, 
medieteknik och kommunikations- och 
transportsystem som är i majoritet. Och så 
några riktiga utbölingar.

– Vi hakade på för vi brukade vara så ofta 
här i Norrköping ändå, säger de ertappade 
affärsjuristerna Nina Gustafsson (jobbar på 
Luftsfartstyrelsen i Norrköping) och Maria 
Hansson (jobbar med tillsyn av A-kassorna 
på Arbetsförmedlingen i Katrineholm). Och 
kompisarna de hakade på är miljövetarna 
Melica Lindberg och Elisabeth Tiensuu, 
båda hälsovårdsinspektörer i Motala respek-
tive Norrköping.

En annan tjejgrupp som hållit samman 
sedan studietiden (samhälls- och kulturanalys, 
examen 2004) sitter vid ett av borden i baren.

– När vi pluggande fanns bara student-
puben som allmänt utrymme. Det här är lite 
annat, säger Katarina Löwgren. Men ingen 

Alumnfest i nytt kårhus

Om folkOm folk
Hanna glensk är projektledare på Boxholm 
Stål AB:s logistikavdelning. Hon har läst till 
civilingenjör i industriell ekonomi med exa-
men 2005.

marcUs grossmann är produktchef på Yazaki 
i Tyskland. Han läste internationell ekonomi 
– internationell, med examen 2003.

catrIn gUstafsson jobbar sedan i juni i år 
på Volvo Powertrain Corporation. Hon är civil-
ingenjör i medieteknik från 2005.

annIca Hellgren är produktionsplanerare 
på Pluspeople sedan juni i år. Hon är civil-
ingenjör i medieteknik 2005.

anDers Hoberg är vd för Atlas Copco, Nord-
amerika. Han är civilingenjör i industriell 
ekonomi, med examen 1991.

staffan Holmgren jobbar på SAS Internatio-
nal. Han har läst Kommunikations- och trans-
portsystem 2001-2005.

esbjörn Hyltefors är vice ordförande för 
SFS. Han har läst civilingenjörprogrammen 
Teknisk fysik och elektroteknik samt Medie-
teknik från 1995.

marIa joHansson är civilingenjör i kommu-
nikations- och transportsystem med examen 
2006. Hon är nu projektoptimerare och pro-
jektledare på Posten AB.

Hans karlsson är biträdande landstings-
direktör i Värmland. Han läste på läkarlinjen i 
Linköping 1985-89.

martIn karlsson har en civilingenjörs-
examen från industriell ekonomi internatio-
nell (tyska) från 2000 och jobbar sedan juni 
som Sales Executive på Mindwell AB.

stIna karlsson är förbättringsledare på Saab 
Aerostructures sedan augusti 2006. Hon är 
civilingenjör i maskinteknik.

björn larsson jobbar på Osservatorio Astro-
fisico di Catania i Italien. Han läste till civilin-
genjör i medieteknik med examen 2005.

peter lInDqvIst är sedan april 2006 Senior 
Vice President och CIO på Cardo AB i Malmö. 
Peter läste ADB-linjen med examen 1994.

IDa mattsson är civilingenjör i medieteknik 
med examen 2005 och arbetar som språk-
tekniker på Lionbridge.

anDers nIlsson arbetar idag hos Sony      
Ericsson i Lund. Han är fil mag i matema-
tik, med inriktning mot optimeringslära.

anna pettersson jobbar på Jordglobens 
förskola sedan september i år. Hon har en 
examen från barn- och ungdomspedago-
giska programmet 2001.

Ilse saraDy arbetar  på Society promoting 
environmental conservation sedan augusti 
2006. Hon har en fil kand i miljövetenskap 
från 2006.

Hanna scHölanDer är projektkoordinator 
på Global Forum. Hon har läst samhälls- 
och kulturanalys 1999-2005.

Helena seDerström (som hette Karlsson 
under studietiden) är ny kommunikations-
chef på VTI. Hon läste på kulturvetarlinjen 
1985-88.

åsa severeD är vd för TV4 Sverige. Hon har 
en civilingenjörsexamen från Industriell 
ekonomi 1981.

annIkkI scHaeferDIek är ny vd för Netwise. 
Hon har läst till civilingenjör i maskinteknik 
i Linköping.

sara skärHem (tidigare Asplund) är seg-
mentspecialist inom tunga fordon och arbe-
tar med affärsutveckling vid SSAB Tunnplåt 
i Borlänge. Hon har en civilingenjörs-
examen i maskinteknik från 2002.

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

i gänget skulle vilja byta med dagens stu-
denter, de är alla jättenöjda med sina jobb: 
Katarina som handläggare på Finspångs 
kommun, Susanne Pohlman som sitter 
bredvid är projektledare i Valdemarsvik och 
Anna Ylicuranto är ekonomiansvarig på 
STM-Sweden i Norrköping.

lIka nöjDa är Lisa Strindlund, Emilie 
Axenborg och Jenny Stucki, som blivit vän-
ner genom festeriverksamheten. Lisa och 
Emelie, bägge medieingenjörer med exa-
men 2005, startade företaget Strax-media i 
Linköping.

– Vi gjorde en tidning om studentstäder-
na Linköping-Norr-
köping som exjobb 
och fick så mycket 
kontakter med 
olika företag att job-
ben bara rullade in, 
säger Emilie.

Jenny, bygg-
nadsingenjör med 
examen 2005, 

jobbar med stomkonstruktioner i Nykvarn 
utanför Västerås.

– Bra med sådana här träffar. Det ger oss 
en chans att träffa andra studenter än de vi 
brukar hålla kontakt med. Det är viktigt att 
hålla ihop nätverken, säger Lisa.

Uppe I stora festsalen väntar tre-rätters 
middag. Och de gamla takterna sitter i, 
snart får kvällens värdpar svårt att göra sig 
hörda över borden där alumni-folket sitter 
årsvis och därmed har mycket gemensamt 
att ventilera och däremellan utmanar 
grannborden på sång.

– Skitkul, vi har inte setts på några år 
nu. Men under studietiden umgicks vi frek-
vent, säger Magnus Andersson KTS-student 
från -99 och lägger armen om axlarna 
på Rasmus Lundqvist när kvällen hunnit 
fram till kaffe och avec. Magnus är affärs-
utredare på Generic System i Nacka Strand 
och Rasmus jobbar på Sybareo Electronic i 
Norrköping.

– 99-orna har klarat sig bra. Klart bäst, 
säger Magnus, skriv det …

Så nu är det gjort.

att stUDenterna uppskattade kvällen gick 
inte att ta miste på, men arrangörerna, vad 
hoppas de få ut av detta?

– På sätt och vis är de gamla studenterna 
universitetets framtid. De kan ge oss feed-
back på sina utbildningar och några kanske 
också har lust att ställa upp som mentorer för 
nya studenter. Det finns en hel del som man 
göra för sitt gamla universitet, säger Gunilla 
Bergstrand, alumniansvarig på LiU.

gUnIlla pravItz

Miljövetare och affärsjurister. Nina Gustafsson, Me-
lica Lindberg, Elisabeth Tiensuu och Maria Hansson.

Ett drygt hundratal alumner tog chansen att träffa gamla polare i det nyinvigda kårhuset i Norrköping.

Glada KTS-99:or. Magnus Andersson 

och Rasmus Lundquist.

Claes Buckwater, Daniel Sundberg och Fredrik Gö-
ransson  tillhörde första kullen medietekniker.

Lisa Strindlund, Emelie Ax-
enberg och Jenny Stucki.
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