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sedan Ungefär ett år tillbaka har Linköpings 
universitet en egen slogan – expanding reality. 
Tanken är att sätta fokus på universitetets upp-
drag att bidra till det växandet vetandet. Den 
påminner också om att varje människas verk-
lighet vidgas i takt med att vi lär oss nytt.

Vår verklighet vidgas även när vi vågar pröva 
våra vingar i nya sammanhang. Studietiden är 
ett utmärkt tillfälle för detta. Det finns mycket 
att göra förutom att plugga och festa. 

Eller som LiU-alumnen Lars Sjögren kon-
staterade i en intervju förra året: »När i livet kan 
man annars utan vidare bli chefredaktör, teater-
regissör eller pröva på att sitta i styrelsen för en 
myndighet med tusentals anställda? Arrangera 
stora festivaler, smärre olympiader eller arbets-
marknadsdagar.  Skriva frågor, ragga pengar. 
Ge sig in i jätteprojekt som att bygga kårhus. 
Studenter kan ta risken att misslyckas utan att 
det får så stora konsekvenser.  Händer det se-
nare i arbetslivet, riskerar de jobbet. Händer det 
i studentlivet, ger det livserfarenhet.«.

I det här numret berättar vi om tre Norr-
köpingsstudenter som vidgat sin verklighet. 
Möt festivalfixaren, kårhustrixaren och media-
mixaren!

VerklIgheten VIdgades även för Ali Karimi 
när han som 22-åring lämnade Iran för att ut-

bilda sig i Sverige. Efter att ha pluggat svenska 
ett år i Lund gick flyttlasset till Linköping för 
studier på M-linjen. Det blev några lärorika och 
roliga år, som gav honom vänner för livet. Idag 
leder han en koncern med 360 medarbetare 
och en omsättning på 450 miljoner kronor. 
Vägen hit har dock inte varit utan hinder. Läs 
intervjun med Ali Karimi på sidorna 22-25.

I det här numret berättar vi även om de 
växande förhoppningar som finns att omega 
3-fetter ska ge ett ökat skydd bland annat mot 
allergier. I Linköping pågår för närvarande en 
studie kring detta.

Vi har dessutom träffat Eva Änggård som 
ägnat en doktorsavhandling åt barns bild-
skapande. Hennes forskning ställer flera av 
våra inrotade uppfattningar på huvudet.

detta är årets sista ma-
gasin. Nu stundar jul- och 
nyårfirande och lite tid 
för att ladda batterierna. 
Passa på att vila och att 
njuta av trivsamma stun-
der i goda vänners lag. 

Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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det fInns Världen över en lång rad 
mer eller mindre sofistikerade ran-
kingsystem för högre utbildning.  I 
slutänden är det dock en fråga som 
för den enskilde är helt överskug-
gande och som även för ett universi-
tet som vill vara i samhällets tjänst 
är avgörande: finns det en efterfrå-

gan på studenterna, vill arbetsmarknaden ha dem?
Desto mer glädjande att LiU återigen kom ut som 

etta bland de stora universiteten när Högskoleverket 
tittade på etablering på arbetsmarknaden direkt efter 
studierna. Detta trots att HSV själva säger att studen-
terna i Stockholm och Göteborg har ett försteg genom 
större lokala arbetsmarknader.

Det är naturligtvis något som sporrar oss i vårt fort-
satta utvecklingsarbete, vare sig det handlar om kvali-
teten i befintliga utbildningar eller att skapa nya. 

nästa år gör VI om högskolan rejält.  Sverige hänger 
på den s.k. Bolognaprocessen med ambitionen att 
skapa en europeisk standard för högre utbildning. Det 
innebär bl.a. att vi får två nivåer i utbildningssystemet, 
grundläggande kandidatutbildningar och därpå en 
internationellt erkänd masternivå.  Det gör våra stu-
denter mer konkurrenskraftiga internationellt. LiU är 
dessutom det första svenska universitet som kvalitets-
stämplats av EU för att vi garanterar en internationellt 
gångbar översättning av alla examina. 

Men Bolognaprocessen handlar inte bara om 
struktur och nya examina. Anställningsbarhet (employ-
ability) är ett annat nyckelord i reformarbetet. Här är vi 
som sagt redan etta nationellt och vi har definitivt ett 
försteg framför flertalet europeiska universitet. Det ska 
vi behålla och utveckla. 

det har Under året pågått ett intensivt utveck-
lingsarbete på fakulteterna.  Går du in på www.liu.
se/utbildning  så kan du titta närmare på våra master-
utbildningar, 49 program varav 32 är engelskspråkiga. 
Även på grundläggande nivå finns det flera nyheter 
som Samhällets logistik och Innovativ programme-
ring. Det är spännande nyskapelser inom angelägna 
områden.

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

Bra utbildning 
ska bli ännu bättre

Vidga verkligheten
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stUdentporträtt 

 

  kina holm

Festivalfixaren
– full fart för filmfrossare

– Nu får jag äntligen sova på nätterna igen. 
       Kina Holm ser lite lättad ut. Norrköpings 
filmfestival Flimmer har precis avslutats och 
hon håller på att packa ihop sitt kontor. Kina 
har varit festivalproducent och haft det över-
gripande ansvaret för den tio dagar långa 
festivalen. 

Det är den åttonde Flimmer-festivalen som 
arrangerats. I år visades 100 filmföreställ-
ningar för nära 9000 biobesökare. Och 90 
personer föreläste om film. 

En hel del att hålla ihop alltså. Men Kina 
är van, detta är hennes tredje år som festival-
producent. 

– Uppdraget innebär att vara spindeln i 
nätet, se till att alla gör ett bra jobb och att 
skapa synergier, säger hon. 

Det är många personers verk att festi-
valen går att genomföra. Kina har lett en 
arrangörsgrupp som ansvarat för olika områ-
den, t.ex. marknadsföring, gästarrangemang  
och rekrytering och utbildning av volontärer. 

Det sistnämnda ser Kina som extra 
 betydelsefullt. Utan volontärer som vet vad 
de ska göra skulle det inte fungera. Det 
handlar om drygt 70 personer – av vilka 
merparten är studenter – som arbetar före 
och under festivalen med att sälja biljetter 
och att sköta själva filmvisningarna. 

– Det är volontärerna som möter bio-
besökarna och är festivalens ansikte utåt. 

kIna engagerade sIg i filmfestivalen direkt 
när hon flyttade till Norrköping. Det var 2001 
och Kina hade börjat läsa utbildningen Kul-

tur, samhälle och mediegestaltning (ksm).
Första året var hon marknadsansvarig och 

jobbade med festivaltidning och sponsring. 
– Det var mycket jobb, mastigt helt enkelt.
Men Kina blev inte avskräckt, året därpå 

provade hon rollen som gästansvarig. Det 
passade henne perfekt: att boka resor, fixa 
hotellöverenskommelser och göra upp 
körscheman så att gästerna kom på rätt plats. 

Året därpå blev hon tillfrågad om att vara 
festivalproducent – och i år var det alltså 
tredje gången gillt. Att hon fått uppdraget 
om och om igen visar att hon lyckats väldigt 
bra. En av orsakerna till framgången är sä-
kert att Kina gärna arbetar med projekt. 

– Jag gillar när man har en process att 
jobba sig igenom. Mycket av arbetet handlar 
om planering och organisation. Sedan är 

kanske inte själva utförandet alltid så långt.
Även ksm-utbildningen, som Kina 

avslutade förra året, är projektinriktad. 
 Erfarenheterna därifrån har hon haft nytta 
av som festivalansvarig. 

– Speciellt lärde jag mig hur man arbetar 
i grupp, delegerar och tar ansvar. 

Vad blir nästa jobb då?
 – Den perfekta kombinationen vore 

att ha en fast anställning, men att få driva 
projekt och utveckla dem på olika nivåer. 
Kanske sportevenemang. 

Lite förvånande svar från en person som 
fokuserat på film och andra kulturprojekt de 
senaste åren. Men Kina har tränat och tävlat 
konståkning, så inblicken i sportens värld 
finns. Numera åker hon runt i Sverige och 
dömer konståkningstävlingar. 

precIs som ksm har format Kina tycker hon 
att Norrköping påverkat henne mycket.

– Jag har ju bott och studerat här i hela 
mitt vuxna liv. 

Det kan Kina tacka sin syster för. Det var 
hon som visade Kina utbildningskatalogen 
efter att hon själv blivit student på civilingen-
jörsutbildningen i medieteknik. När Kina 
väl kom in på ksm skulle systern ta studie-
upphåll, men följde med Kina till Norrkö-
ping första dagen utbildningen började. När 
Kina var på upprop hann systern ändra sig, 
skriva in sig och ordna bostad. Smittad av en 
slags härlig studentkänsla tror Kina.

– Men nu har syrran flyttat. Hon är mer 
storstadstjej.

Men Kina gillar kombinationen av land- 
och citykänsla. I Norrköping finns lite av allt.

Som festivalproducent har hon också 
upplevt att hon bidragit till stans utveckling. 

– Kanske är det lättare att ordna saker 
som har stor påverkan i Norrköping, funde-
rar hon och jämför med Stockholm. 

Hon söker nu jobb på annat håll. Men 
trots flytt, så släpper hon inte filmengage-
manget i Norrköping. Hon har ett styrelse-
uppdrag i filmföreningen som arrangerar 
Flimmer och bubblar av visioner om hur 
festivalen kan utvecklas. 

Men först är det dags för en paus och 
utvärdering. Sen är hon ivrig att hugga tag 
i frågan: Hur gör vi för att ta filmfestivalen 
ytterligare ett snäpp högre nästa år?

Expanding reality 
Studietiden	kan	vara	så	mycket	mer	än	att	plugga	och	
festa.	En	del	studenter	passar	på	att	pröva	sina	vingar	
i	nya	sammanhang	för	att	se	hur	långt	det	bär.	Som	
att	arrangera	en	filmfestival,	starta	ett	kårhus	eller	

marknadsföra	staden	med	musikvideo	och	film.	Möt	
tre	Norrköpingsstudenter	som	vidgat	sin	verklighet.

text elIsabeth falk

foto peter karlsson

Kina Holm i bekant miljö – biosäten i röd plysch.
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Kårhustrixaren
– entusiast och entreprenör

Mitt i centrala Norrköping, mitt på campus-
området står studenternas nya kårhus 
 Trappan. Det är inrymt i en före detta textil-
fabrik och invigdes i september. 

Lokalerna har renoverats för studenternas 
behov, men mycket av den industriella inte-
riören har behållits. 

I caféet på entréplan sitter Fredrik Jons-
son. Det är bland annat hans förtjänst att 
kårhusets verksamhet nu är i full gång med 
luncher, pubkvällar, konserter och mycket 
mer. Fredrik var driftschef för Studenternas 
hus som arrangerade detta innan det större 
kårhuset fanns. 

– Jag skötte beställningar, inventering 
och bokningar. Mitt uppdrag var också att se 
till att ekonomin var i balans och att skapa 
rutiner som skulle funka även för kårhuset.

Efter flytt, invigning och en inkörnings-
period har han precis lämnat över nästan 
allt till andra. Webben kommer han dock att 
styra med även i fortsättningen.

fredrIk engagerade sIg i Studenternas 
Hus när han började plugga 2001. Till en 
början jobbade han ideellt när det var natt-
klubb, hälsade folk välkomna och kollade leg. 

– Efter ett tag fick jag lite mer ansvar och 
blev kvällsansvarig. Då ser man till att allt 
fungerar övergripande, så att gästerna får 
bra service och kan ha kul, både i restau-

rangen, puben och på discogolvet. 
Det var när Fredrik fick ansvar för per-

sonalen, som han ställdes inför den stora 
utmaningen: att uppmuntra en styrka på 50 
till 100 personer att prestera bra och jobba 
åt samma håll, utan betalning. Men Fredrik 
gick in för detta med full kraft. 

– Jag tycker det är barnsligt roligt med 
människor, organisation och struktur. Jag 
försökte att praktisera sådant jag läst på uni-
versitetet, som gruppdynamik och projekt-
ledning. Och det funkade faktiskt!

Han utvecklade också en informations-
portal där all personal registrerar sig och 
anmäler när de vill jobba. 

det Var cIVIlIngenjörsUtbIldnIngen Kom-
munikations- och transportsystem som 
lockade Fredrik till Norrköping. Den har 
gett honom bra koll på stora företags behov 
av genomtänkta informationssystem. Fred-
rik såg tidigt att det fungerade på samma 
sätt i verksamheten på Studenternas Hus, 
fast i mindre omfattning. Genom sitt enga-
gemang på fritiden har han alltså skaffat sig 
erfarenheter inom ett område han kommer 
att jobba med i framtiden.

– Jag har alltid tyckt att det varit kul att 
interagera med människor och jag har alltid 
gillat datorer och informationsbehandling. 
Information kan göra saker effektivare. Man 
ser ett problem och försöker komma på hur 

det går att göra på ett bättre sätt. Och ju fler 
som kan få det bättre tack vare min arbets-
insats, desto roligare är det. 

fördelarna med Norrköping som student-
stad är att det är ungt och flexibelt. Här är 
man inte fångad i traditioner och gamla 
konservativa attityder. 

– Jag hoppas att Norrköping behåller 
förändring som tillstånd. För förändring är 
nästan alltid positivt, oavsett vad man gör. 
Det är inte meningen att man ska vara fast. 

Man kan tro att han levde som han lär 
när han mitt i allt plugg och jobb på Studen-
ternas Hus bestämde sig för att sticka iväg 
själv på en jorden-runt-resa.

– Men det var egentligen för att alla an-
dra åkte ut och reste.  Jag borde nog också, 
tänkte jag.

Han anade också att det kunde vara en 
värdefull erfarenhet att vara helt ensam och 
klara sig på egen hand i olika situationer. 
Och visst var det kul att träffa nya männis-
kor. Men efter en period av slappt strandliv 
började Fredrik känna sig rastlös och ville 
ha något att göra. 

Det kravlösa levernet var helt enkelt inget 
för honom – det var en viktig insikt. 

– Så när alla hemma i Sverige firade sista 
april, satt jag på Apple Store i New York vid 
en lånedator och fixade till fel som uppstått i 
Studenternas Hus it-system …

stUdentporträtt 

 

  fredrik jonsson

Fredrik Jonsson mot väggen – en motivmålad vägg i baren på kårhuset Trappan i Norrköping.
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Mediamixaren
– sätter norrköping på kartan

Snygga storstadsmiljöer nattetid och ett 
 partyglatt gäng i en gul spårvagn. Det är 
några sekvenser ur en musikvideo som 
 Karin Knape producerat. 

Karin läser tredje året på musikproducent-
programmet vid LiU Norrköping. Det var 
i våras som hon och två andra studenter 
inledde ett samarbete med housekollektivet 
Spånka nkpg.

Karin och kursaren Camilla Falk höll 
ihop hela projektet. De stod för idé, regi och 
manus, och fixade allt från att engagera 
en frisör som stylade de medverkande till 
att ragga sponsorpengar. En kompis, Marc 
Lilja, som läser civilingenjörsprogrammet i 
medieteknik filmade delar av musikvideon. 

– Det blev en win-win situation, säger 
Karin nöjt. Vi studenter fick väldigt mycket 
erfarenhet, Spånka fick se sin dröm om 
ett party i en spårvagn gå i uppfyllelse och 
Norrköpings stad som sponsrade fick en 
cool reklamfilm. 

det Var efter en mUsIkVIdeokUrs inom 
utbildningen som Karin fick inspiration att 
gå vidare med musikvideoproduktion. Men 
trots ett lyckat projekt tycker hon att det kan 
det vara lite svårt att stå för att hon snart är 
musikproducent. En del hon träffar säger  
»oj, vad häftigt« och utgår ifrån att hon är 
musiker. Det är visserligen många av Karins 
kursare, men inte hon själv. 

– Jag vill i stället producera annat, för 
 andra. Jag är mer Bert Karlsson-typen. 
Alltså snarare entreprenör än ren konstnär, 
säger hon med ett leende.

Hon gillar verkligen att hålla i trådarna, 
att organisera och se till att saker händer i 
tid. Kreativiteten och viljan att förverkliga 
idéer finns där också. 

I år har Karin förutom musikvideon gjort 
två andra filmer. En »rockumentary« som 
skildrar några av hennes kursare som spelar 
i band och som släppte var sin debutskiva i 
samband med filmen. De var med i ett uni-
versitetsutbyte i Skottland där Karin filmade 
deras vardag och konsertuppträdanden. 

Tillsammans med en skådespelarkompis 
gjorde hon dessutom en kortfilm i somras 
som hon ska lämna in som ett tävlingsbidrag. 

Det videoprojekt som upptar Karins tid 
just nu ska bli hennes exjobb och det sista 
på musikproducentutbildningen. Det blir 
en dokumentär om mediekonferensen 
New Media Meeting som arrangeras i Norr-
köping i december. 

– Konferensen sätter nya digitala medier 
i fokus genom workshops, föredrag, artister 
och spelningar. Min film ska gestalta allt 
detta, men idén bakom är att förmedla inne-
hållet utan tal. 

exjobbet ska Vara klart i mitten av 
 januari. Sen är det dags att börja jobba. 
 Karin längtar och känner sig laddad efter 
alla år som student. 

– Jag har energi! utbrister hon vid tanken 
på jobb. 

Det märks att hon funderat på den kom-
mande situationen. Karin nämner flera 
gånger hur viktigt och positivt samarbetet 
mellan studenter på de många medieutbild-
ningarna varit för henne. 

– Det gäller att skapa kontakter innan 
man börjar jobba, att känna folk som gör 
olika delar i produktionskedjan. Medietek-
nikerna kan filma och de som läser Grafisk 
kommunikation och design kan exempelvis 
göra skivomslag. 

Karin har också varit med att skapa ett 
nätverk tillsammans med de andra tjejerna 
som läser musikproducentprogrammet. De 
vill tillsammans försöka locka fler tjejer till 
utbildningen. 

– Att få bra balans i klassen gynnar alla. 

karIn har trIVts fInt med att plugga i 
Norrköping. 

– Att många andra också är inflyttade 
skapar bra sammanhållning.

Storleken på staden tycker hon underlät-
tar när man vill genomföra projekt. Karins 
kompis på besök beskrev Norrköping som 
en undergroundstad med många möjlighe-
ter och det håller Karin med om. 

Men drömmen är att bo, jobba och 
 utforska New York. 

– Där finns en häftig kulturscen.
En annan idé Karin har om framtiden är 

att åka tillbaka till Australien. Dit kom hon 
första gången med en kompis när de reste 
tillsammans efter gymnasiet.  Att de landa-
de där var tur, för det var på ett klubbgolv på 
andra sidan jordklotet som Karin insåg att 
hon ville jobba med film och musik. Karin 
åkte tillbaka till Sverige, hennes kompis 
stannade kvar i Sydney och arbetar nu med 
att ordna events.

– Förhoppningsvis kan vi samarbeta i 
framtiden.  

stUdentporträtt 

 

  karin knape

Karin Knape med solen i ryggen, i Norrköpings industrilandskap.
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lInköpIngs UnIVersItet 

 

  noterat

notiser

Första	kullen	med	existentiella	terapeuter	snart	klar

Studenterna på sjuksköterskeutbildningen 
i Norrköping kommer hädanefter att möta 
levande låtsaspatienter när de examineras 
på fjärde terminen.

Simulerade patienter ska spela olika roller 
och det blir studenternas uppgift att på bästa 
sätt sköta både omvårdnad och medicinskt 
omhändertagande för att bli godkända.

– När sjuksköterskor arbetar ute i verk-
ligheten så integrerar de med automatik om-
vårdnad och medicinsk vetenskap i allt de 
gör. Men trots att studenterna läser integre-

rat och ämnesöverskridande så examineras 
de ämne för ämne. Då är det lätt att tappa 
bort helheten, säger Susanne Roos, lärare 
och ansvarig för termin fyra.

– Vi vill också att de visar upp vad de lärt 
sig under sin verksamhetsförlagda utbild-
ning, och inte bara vad de kan teoretiskt. 
Som till exempel hur man bemöter patienter 
i sjuksängen, fortsätter Susanne Roos.

Studenterna kommer att jobba i team 
och ha hand om allt ifrån det första mot-
tagandet till undersökning och diagnos av 
patienterna.

Drygt 250 körsångare och musiker bjöd 
på en mäktig musikupplevelse vid hös-
tens akademiska festkonsert. 

Aldrig någonsin har en så stor LiU-
ensemble stått på samma scen! Sång-
are från sex körer kamperade ihop med 
musikerna i Linköpings Akademiska 
Orkester – allt under ledning av Hans 
Lundgren. 

På programmet stod Johannes 
Brahms »Ein deutsches requiem« och 
det blev ett närmast succéartat framträ-
dande inför en fullsatt konsertsal. 

Dagen därpå installerades nio nya 
professorer och promoverades 45 dok-
torer. Dessutom delades universitetets 
förtjänstmedalj ut till universitetsrådet 
Christer Knuthammar och förvaltnings-
direktören Gunnel Norrby.

  

Största LiU-ensemblen någonsin

Många nya utbildningar   startar hösten 2007
Hösten 2007 blir det stora förändringar i 
utbildningsutbudet, när LiU anpassar sig till 
den modell som ska gälla inom EU.

Den så kallade Bolognaprocessen innebär 
en radikal omgörning av många utbild-
ningar. En stor del av Filosofiska fakultetens 
nuvarande fyraåriga magisterprogram 
blir treåriga kandidatprogram. Samtidigt 
startar ett nytt treårigt turismprogram med 
inriktning mot kulturarv och naturmiljö (se 
LiU magasin nr 2-06). 

På den avancerade nivån, som blir yt-
terligare två år, kommer totalt 23 master-
program att starta på Filosofiska fakulteten 
hösten 2007. Sju program är helt nya, däri-
bland »konstnärlig gestaltning« och »kogni-
tion och handikapp«. Tio masterprogram 

kommer att ges på engelska för att locka 
studenter även från andra länder.

På Hälsouniversitet startar två nya 
masterprogram nästa höst – ett i folkhälso-
vetenskap och ett engelskspråkigt kallat 
»Medical biosciences«. Samtidigt avvecklas 
receptarieutbildningen, enligt ett beslut som 
togs för ett par år sedan.

på teknIska högskolan startar en ny civil-
ingenjörsutbildning i design och produkt-
utveckling i Linköping. 

Samtidigt läggs två utbildningar ned: 
Biologi/kemi med matematik i Linköping 
och högskoleingenjörsprogrammet i medie- 
och kommunikationsteknik i Norrköping.

Dessutom omvandlas högskoleingenjörs-
programmet Teknisk logistik till en  treårig 

kandidatutbildning kal-
lad Samhällets logistik. 
Tanken är att studenternas 
kompetens ska breddas ge-
nom att exempelvis logistik 
inom sjukvård och äldre-
omsorg ingår i utbildningen.

Nästa höst startar också 
flera nya masterprogram 
på LiTH. Totalt handlar det 
om 21 program, där en del 
av de existerande magister-
programmen, som tidigare varit 
mellan ett och två år, omarbetas 
till masterprogram som alla är 
tvååriga. Desutom startar flera 
helt nya masterprogram, bland  
annat i affärsutveckling.  

En ny terapiform har växt fram i Sverige 
under de senaste åren – den existentiella 
terapin. Nu är det dags för den första kullen 
färdiga terapeuter att examineras från ett 
svenskt universitet. 

Christina Halldorf och Michael Stjernfeldt 
är två av de åtta personer vid LiU som blir 
klara i januari. Båda har lång erfarenhet av 
att möta människor i kris. Christina Hall-
dorf är familjerådgivare i Norrköping och 
Michael Stjernfeldt är barnpsykiater i Linkö-
ping. Ändå säger de båda med eftertryck att 
den treåriga utbildning de nu gått har haft 
en förvånansvärt stark inverkan på dem, 
både professionellt och privat.

– För mig har utbildningen varit ett 
slags »äntligen«. Den existentiella terapin 
berör de frågor som är viktiga för mig som 
behandlande terapeut, men också för mig 
som person. Studierna har gett mig en bas 
att stå på. Min beredskap att tala om existen-
tiella frågor har blivit större, säger Christina 
Halldorf.

mIchael stjernfeldt är Inne på samma 
tankegångar.

–  Jag har jobbat i 30 år med människor 
med problem. Mött flyktingar, barn med 

cancer, tittat döden i ögonen många gånger. 
Då räcker det inte att ha en instrumentell 
och rationell hållning, utan man behöver 
ha en vidgad syn på vad det innebär att vara 
människa. De grundtankar jag haft tidigare 
har fått en förankring under de här åren och 

jag har stor nytta av det i arbetet med patien-
terna, konstaterar han.

Terapiformen är förhållandevis ny i Sve-
rige, men är vanlig i länder som England, 
USA och Danmark. Dan Stiwne, docent i 
klinisk psykologi vid LiU, är en av dess före-
trädare och initiativtagare till utbildningen. 

den exIstentIella terapin vill få människor 
att acceptera tillvarons oundvikliga villkor 
– liv, död, glädje, sorg, mening, tomhet. Men 
den betonar också att en människa måste 
uppnå insikt i att hon har ansvar för sina 
val innan något i hennes liv kan förändras. 

Dessa  val har inte ett 
dugg med materiella för-
utsättningar att göra, utan 
handlar om hur man väl-
jer att förhålla sig till sig 
själv och det liv man lever, 
och vill leva i framtiden.

– Valet kopplat till 
handling är centralt, det 
gäller att inte bara tänka 
utan också att handla. 
Men det är inte alltid en-
kelt att vara sann vare sig 
mot sig själv eller sin om-
givning, säger Christina 
Halldorf.

Terapiformen vinner nu så sakteliga ter-
räng i Sverige. Landsting har börjat fråga 
efter den, liksom flera kommuner. 

Den första kullen vid LiU har läst under 
tre år på halvfart. För närvarande är ytterli-
gare åtta personer under utbildning. 

eVa bergstedt

Christina Halldorf är familjerådgivare i Norrköping och Michael Stjernfeldt är 
barnpsykiater i Linköping. Nu är de också snart färdiga existentiella terapeuter.

Det räcker med matematik D för att söka till 
civilingenjörprogrammen vid LiTH i höst. 
Det innebär att utbildningen öppnas för 50 
procent fler ungdomar.

LiTH anpassar därmed behörighetsreg-
lerna till vad som redan gäller på merparten 
av landets civilingenjörsutbildningar.

– Vi ska dock fortsätta att hålla matte-
fanan högt. När studenterna går ut härifrån 
ska de kunna lika mycket som hittills, säger  
LiTH:s dekan Helen Dannetun.

Civilingenjörsutbildning	
öppnas	för	fler

Levande	låtsaspatienter	när	sjuksköterskor	examineras

I sjukvården integreras omvårdnad och medicinskt 
omhändertagande. Nu ska sjuksköterskestudenter i 

Norrköping examineras på låtsaspatienter.
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Årets	uppstickare

Lärare och forskare vid LiU är positiva till 
samverkan med det omgivande samhället. 
Men det är relativt få som ägnar sig åt det. 

Det visar en undersökning vid fem läro-
säten. I studien ingår förutom Linköpings 
universitet även Göteborg, Umeå, Växjö 
och Jönköping. 

Vid samtliga lärosäten finns en positiv 
inställning till samverkan. Merparten an-
ser också att engagemang i samverkan är 
bra för den egna karriären. Däremot går 
åsikterna isär när det gäller hur samver-
kan påverkar den akademiska friheten.

I studien har man även undersökt 
faktiskt deltagande i olika typer av sam-
verkan. En del lärare och forskare deltar 
mycket i samverkan, andra inte alls. 
Linköpings universitet ligger i topp när 
det gäller deltagande i forskning och FoU-
arbete och – tillsammans med Jönköping 
och Umeå – i kommersialiseringsarbete. 

Studien är gjord av Clas Wahlbin och 
Caroline Wigren vid Högskolan i Jönkö-
ping. Carina Malmgren vid Avdelningen 
för externa relationer har varit kontaktper-
son från LiU. Denna pilotstudie kommer 
följas upp med en nationell undersökning. 

Nästa år, 2007, är det trehundra år sedan 
Carl von Linné föddes. Alla tiders mest 
berömde svenske vetenskapsman kommer 
att hedras med ett rekordstort firande. 

Men det är inte första gången som Linné 
firas. Hur det har gjorts genom tiderna 
och hur Linné har blivit en del av det 
svenska kulturarvet, det har Peter Arons-
son undersökt. Han är professor i histo-
riebruk och kulturarv vid Tema kultur 
och samhälle. Han visar hur olika sidor av 
Linné lyfts fram under olika 
epoker, beroende på de aktu-
ella tidsströmningarna.

– Linné blev stor och 
världsberömd redan under 
sin livstid, berättar han. Han 
disputerade i Holland och en 
staty av honom restes i Paris 
botaniska trädgård redan vid 
tiden för den franska revolu-
tionen.

I Sverige är det framför-
allt byn Råshult, utanför 
Växjö, och universitetsstaden 
Uppsala som gör anspråk på 
Linné. Födelseplatsen och 
arbetsplatsen. Men han har 
firats på många flera ställen, 
exempelvis Lund, där han 
studerade ett år, och Växjö, där han var 
gymnasist. 

det första jUbIleet hölls redan 1807, 
hundra år efter hans födelse och 29 år 
efter hans död. I Uppsala samlade studen-
terna in pengar för att resa en staty av ho-
nom, vilket gjordes på 1820-talet. Firandet 
den gången var ändå förhållandevis mått-
ligt, särskilt jämfört med vad som sedan 
komma skulle. Det var först på 1870-talet 
som han blev hela nationens symbol, med 
egen staty i Humlegården i Stockholm.

1907 brakade det loss. Det var jubel-
festernas tid. I Uppsala hölls stor fest, 
Heidenstam diktade, Hugo Alfvén skrev 
musik, kronprisen höll tal, och en rad 
utländska gäster fanns på plats. I Råshult 
restes en äreport med ett stort L.

– Under 1800-talet formades en ny 
slags nationell stolthet i Sverige, säger 

Peter Aronsson. Det var inte längre stor-
maktsambitioner och krig som utmärkte 
oss, utan landvinningar inom vetenskap 
och forskning.

Linné passade sällsynt väl in i den bil-
den. 1891 reste svenskarna i Chicago staty 
över honom.

och nU är det alltså dags igen. Men tids-
andan 2007 är en annan. Det är varken 
storsvenskhet eller nationalism som ska 
lyftas fram. Nu görs Linné istället till 

ungdomens hjälte. Han får 
symbolisera nyfikenhet, krea-
tivitet, oräddhet och lärande. 
Med Linné som symbol ska en 
ny generation av naturvetare 
och entreprenörer fostras.

Som död och världsberömd 
har Linné inte själv kunnat 
välja sitt sällskap. Det blev pin-
samt tydligt vid 250-årsfiran-
det 1957, när han gjordes till 
världskommunismens hjälte 
och firades med pompa och 
ståt i Moskva, Peking och Kiev. 

– Linné stod för det veten-
skapliga rationella förhåll-
ningssättet, som ju också 
hyllades av kommunismen, 
konstaterar Peter Aronsson.

Hans studie presenteras i en artikel 
i boken Linné, en småländsk resa, som 
ges ut av Prisma med författare från 
Smålands akademi lagom till trehundra-
årsjubileet.

anIka agebjörn

Fotnot: Linköpings universitet kommer, 
liksom flera andra lärosäten, att delta i 
firandet av Linnés 300-årsdag. I Linkö-
ping sammanfaller jubileet med den aka-
demiska damkören Linneas tioårsfirande, 
så bland idéerna finns en jubileums-
konsert där båda dessa storheter, Linné 
och Linnea, hyllas.

Vid Centrum för utomhuspedago-
gik finns planer på att uppmärksamma 
Linné i samband med en större konferens 
nästa år. Bland andra idéer kan nämnas 
föreläsningsserien Strimman, som delvis 
kan komma att vigas åt Linné.

Positiv inställning till samverkan

Linnéfirande speglar tidsandan

En ung Linné står staty 
i Älmhult.

En form av samverkan. Lärarfortbildning på proteindagar.

Friidrottshall	på	Campus	Valla
Nu har startskottet gått för en stor friidrotts-
hall på Campus Valla. I september nästa år 
beräknas den första etappen vara klar.

Friidrottshallen byggs intill nuvarande 
Campushallen. Den välkomnas förstås av 
stadens friidrottsklubbar, men ska vara öp-
pen även för andra.

– Placeringen på campusområdet inne-

bär att vi erbjuder studenterna bra tränings-
möjligheter. Det ger även elitidrottande 
studenter möjligheter att kombinera träning 
med högre studier, sa kommunalrådet Mats 
Johansson vid byggstarten.

Hallen byggs av Akademiska Hus, som 
ser den som ett steg på vägen mot ett le-
vande och komplett campus.

 – En vision vi har är att på sikt även bygga 

en utomhusanläggning 
för friidrott, liksom en 
simhall med friskvårds-
insatser, sa Bengt Er-
landsson, regiondireltör 
vid Akademiska Hus Öst.

Friidrottshallen kan också komma att 
ingå i ett centrum för idrottsforskning med 
medicinsk inriktning.

Prisad	professor
LiU-professorn 
Thomas Skogh 
har fått priset till 
Nanna Svartz 
minne för sin 
forskning kring 
hur livsvillkoren 
förändras för 
patienter med 
ledgångsreu-
matism. Thomas Skogh är professor i 
reumatologi.

Priset är på 50 000 kronor och har 
sedan 1999 årligen delats ut till minne 
av Sveriges första kvinnliga professor.
Bakom priset står Reumatikerförbun-
det och ett läkemedelbolag.

Catrel AB och ACE Simulation fick prisen 
som årets rookieföretag i Norrköping res-
pektive Linköping.

Catrel AB fick Rookiepriset i Norrköping. 
Företaget har vidareutvecklat en digital 
bläckpenna som idag används inom vård 
och omsorg, bl.a. i hemtjänsten i Solna. 
Tekniken gör det möjligt att via en dock-
ningsstation eller mobiltelefon tanka ner 
anteckningar som personalen gör hemma 
hos olika vårdtagare till hemtjänstens da-
torsystem. Detta har ökat vårdkvalitén och 
samtidigt inneburit betydande besparingar.

Årets Rookieföretag i Linköping blev 
ACE Simulation. Företaget arbetar med si-
muleringsteknik och utvecklar testlösningar 
för flera storföretag inom fordonsindustrin. 
Det kan handla om system för att upptäcka 
djur och människor i mörkerkörning eller 
som larmar förare som kommer för nära 
vägkanten.

De båda uppstickarföretagen, som båda 
har rötter på LiU, fick 25.000 kronor vardera. 

29	miljoner	till	ekonomer
LiU-professorerna Christian Berggren och 
Lars Lindkvist har kammat hem 29 miljoner 
kronor från Riksbankens Jubileumsfond.

– Det blir en värdefull bas för vår forskning 
om kunskapsintegration och innovation i en 
internationaliserande ekonomi, säger pro-
fessor Christian Berggren.

Forskningen berör en rad viktiga frågor 
för svensk industri. Den tilltagande globa-

liseringen 
innebär stora 
utmaningar 
för mogna in-
dustriländer.

– Förmå-
gan att hantera 
dessa blir avgö-
rande för att klara fortsatt hög förädling i 
Sverige, säger Christian Berggren.

Christian Berggren

De tematiska forskar- och magisterutbild-
ningarna vid LiU får gott betyg i en färsk 
utvärdering av Högskoleverket. 

Utvärderarna konstaterar att forskar-
utbildningen präglas av en gedigen kvali-
tetssäkring, ett genomarbetat kursutbud 
och en livlig seminariekultur. Utbildningen 
är populär och trycket bland sökande är 
stort. Generellt sett fungerar också handled-
ningen bra. 

Ekonomin är dock ansträngd inom delar 
av verksamheten. Utvärderarna ser det som 
angeläget att LiU tar ställning till vilka teman 
man ska satsa på i framtiden.

Tema	får	beröm
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Rasmus är ett av 145 barn från högrisk-
familjer som plockats ut av ett forskarteam 
i Linköping och Jönköping. De är alla tungt 
belastade av föräldrar och syskon med 
allergibesvär. Nu ska det avgöras om ett 
kosttillskott med fiskolja, rik på omega 3-
fettsyror, kan övervinna arvsanlagen.

Det började redan i fosterlivet. Mamma 
Stina Oehm var en av de första som fick bör-
ja äta kapslar med olja redan från tjugofemte 
graviditetsveckan. Nio kapslar om dagen, 
fram till och med tredje amningsmånaden. 
Det immunologiska systemet börjar ta form 
redan under fostertiden och mamman är en 
viktig miljöfaktor i den utvecklingen.

– Men inte förrän alla 145 barnen fyllt 
två år får vi veta om vi fått omega 3 eller inte, 
säger Stina.

För att studien ska kunna visa entydiga 
resultat delades de 145 gravida mammorna 
upp i två grupper. Den ena fick kapslar med 
äkta fiskolja, den andra placebokapslar med 
sojaolja. Ingen av deltagarna och inte heller 
forskarna vet vilka som fått vad innan koden 
bryts, hösten 2007.

Varför drabbas så många barn i västvärl-
den av allergi? Ja, länge har forskningen 
dominerats av ett sökande efter riskfaktorer, 
inuti kroppen och utanför i miljön. Efter-
som allergiboomen i väst inte har någon 
motsvarighet i länder med en mer tradi-
tionell livsstil har nu många börjat tänka 
tvärtom: det måste vara något skyddande 
som försvunnit från vår miljö. Kunde denna 
faktor x vara omega 3?

Fleromättat fett är bra, det har vi lärt oss 
sedan de första bordsmargarinernas tid. Nu 
vet vi också att det finns olika sorter av detta 
fett, med olika påverkan på ämnesomsätt-
ningen. De viktigaste kallas omega 3 och 
omega 6, och det verkar vara balansen mel-
lan de båda som har betydelse.

Farfarsfar, mormorsmormor och gene-

rationerna bakom dem åt en kost som inne-
höll ungefär lika delar av båda. Numera har 
kvoten tippat över kraftigt så att vi får i oss 
ungefär 20 gånger så mycket av omega 6. 
Orsaken: en övergång från fisk till kött och 
ökad konsumtion av vegetabiliska fetter.

– det är en Intressant tanke att vår livsstil 
förändrats så oerhört snabbt i förhållande 
till den biologiska evolutionen. Jag tror det 
finns en större helhetsbild med flera »faktor 
x«. Kanske får vi en »välfärdskapsel« som 
innehåller lite av varje, säger Malin Fagerås 
Böttcher, biolog och forskarassistent vid av-
delningen för pediatrik.

Hon ansvarar för den immunologiska 
delen av studien, som grundlades för tio år 
sedan när  barnallergologen Karel Duchen 
tillsammans med Per Gustafsson, forskare 
i barnpsykiatri, börjat undersöka fleromät-
tade fettsyrors inverkan både på allergiska 
symtom och kognitiv utveckling. Resultaten 
var positiva i båda fallen. Man kunde till 

exempel visa att barn till mödrar med höga 
omega 3-halter i bröstmjölken hade en högre 
IQ än genomsnittet.

– Våra resultat visade att det var relatio-
nen mellan omega 3 och omega 6 som var 
intressant, vilket var nytt och oväntat, säger 
Karel Duchen.

nU ser forskarna med spänning fram 
emot nästa höst, när koden bryts, de båda 
testgrupperna identifieras och resultaten 
kan sammanställas. De är försiktigt opti-
mistiska men vill inte väcka några överdriv-
na förhoppningar.

Lika nyfiken är Stina Oehm. Den långa 
raden av blodprov, pricktest, bajs- och sa-
livprov från Rasmus och de andra barnen 
ska förhoppningsvis ge klara besked. För 
säkerhets skull har hon nu börjat äta fiskolje-
kapslar på egen hand, med tanke på det nya 
foster hon bär i magen.

– Kanske kan jag påverka att det barnet 
slipper allergi, säger hon.

text åke hjelm

foto göran bIlleson

Kan fiskolja ge skydd mot allergi?
Med	en	mamma	och	en	morfar	som	har	allergi,	kan	tvåårige	Rasmus	
vänta	sig	ett	liv	med	eksem,	hösnuva	och	astma.	Men	kanske	kan	ett	
skydd	vara	på	väg	för	barn	som	han:	den	omtalade	fettsyran	omega	3,	
som	nu	går	upp	till	bevis.

– nu går fettsyran omega 3 upp till bevis
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Kanske får vi en »välfärdskapsel« med lite av varje, 
säger Malin Fagerås Böttcher.

Fakta
Kemiskt sett är en fettsyra en kedja med 
kolatomer med en karboxylgrupp (COOH) 
i ena änden och en metylgrupp (CH3) i 
den andra. De fleromättade fettsyrorna har 
ett 20-tal kolatomer i rad som på minst 
två ställen är sammanlänkade med dub-
belbindningar. Det gör att de är mer aktiva 
i ämnesomsättningen, och dubbelbind-
ningarnas position (som anges med t ex 
beteckningarna omega 3 och omega 6) kan 
vara avgörande för hur fettsyran påverkar 
kemin i cellerna. Eftersom den mänskliga 
organismen inte kan tillverka de dubbla 
bindningarna i positionerna omega 3 och 6 
måste vi få dem via det vi äter.

»Fet fisk är den främsta källan till omega 3-fetterna. 
Laxen ligger i topp, framförallt den odlade eftersom 

den ofta är fetare än den vilda.«

forsknIng 

 

  allergi

Barnläkaren Karel Duchen undersöker tvåårige Rasmus Oehm, som tillsammans med mamma Stina ingår i ett forskningsprojekt om omega 3-fettsyrors betydelse som skydd mot allergi.
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Lustfyllt lärande
Fet fisk är den främsta källan till omega 3-fet-
terna. Laxen ligger i topp, framförallt den od-
lade eftersom den ofta är fetare än den vilda.

Livsmedelsverket rekommenderar fisk tre 
gånger i veckan, varav en portion av den feta 

typen. All sorts fisk bidrar även med 
andra viktiga näringsämnen, som vita-
min D, selen och jod.

Men vill man dosera rejält så köper 
man fiskoljekapslar. De dagliga nio 

kapslar som försöksmammorna i Lin-
köpingsstudien fick ger 2,7 gram omega 
3-fettsyror. För att få i sig lika mycket via 
maten krävs en stadig portion lax varje dag. 
Genomsnittet i svensk kost är ungefär 0,3 
gram per dag.

Vissa vegetabilier, till exempel rapsolja, 

innehåller alfa-linolensyra, 
en typ av omega 3-fettsyra 
men inte lika biologiskt 
aktiv som de som finns i 
fet fisk.

omega 3-fettsyrorna 

har visat positiva effekter 
på en rad funktioner 
och organ i kroppen, 
till exempel:
•  Hjärtat (förtunnar blodet och minskar 

risken för infarkt)
•  Immunsystemet (hämmar överdrivna 

immunreaktioner som leder till allergi)
• Hjärnan (som till en tiondel består av 

omega 3 – vissa delar som näthinnan 
upp till 80 procent).

Dessutom spe-
kuleras det om att 
de kan ge skydd mot 
cancer och reuma-
tism.

men det fInns också 
en baksida med att äta 
mycket fisk: miljögif-
terna. Kvicksilver, PCB 
och dioxiner kan orsaka 
hjärnskador och cancer 

hos människor och fortplantningsskador 
hos säl och rovfåglar.

Fiskoljan framställs från vildfångad fisk 
och innehåller rester av bland annat dioxiner. 
Men enligt en undersökning av Livsmedels-
verket 2003 låg halten under EUs gränsvärde.

– förskolebiennal lockade många  

Harvardforskarna Dariush Mozaffarian och Eric B. Rimm har gjort en samman-
vägning av risk för cancer å ena sidan och skydd mot död i hjärtinfarkt å den andra 
(Fish intake, contaminants, and human health – evaluating the risks and the bene-
fits, JAMA 18 oktober 2006). Slutsatsen är att hjärtnyttan av en diet på vild lax är 
minst 300 gånger större än cancerrisken. Odlad lax innehåller mer PCB men ändå 
är nyttan minst 100 gånger större än risken.

Nyttigt omega 3
mg/100g

Kvicksilver
ug/g (ppm)

PCB 
ng/g (ppb)

Atlantisk torsk 158 0,1

Atlantisk sill 2014 <0,05

Atlantisk makrill 1203 0,05

Odlad lax 2648 <0,05 15-50

Vild lax 1043 <0,05 0,5-5

Sardiner 982 <0,05 22-57

Musslor 782 <0,15 1--7

Räkor 315 <0,05 0,2-2

Nötkött 0 0 20

Ägg 43 0 30

Lax är bra mat

Halter av omega 3-fettsyror och miljögifter i olika födoämnen

Förskolebiennalen bjöd deltagarna på ett 
stort utbud av föreläsningar, seminarier och 
utställningar.

– Vi som jobbar måste få perspektiv. 
Livet på en förskola kan lätt bli lite instängt. 
Som människa och pedagog behöver man 
påfyllning och få möta de influenser som 
finns. De här dagarna är en bra chans för 
oss att få komma och lyssna, lära och reflek-
tera, konstaterade Anne-Lie Armerö, förskol-
lärare i Linköping.

en aV InlednIngstalarna var Gunilla 
Dahlberg, professor i pedagogik från Stock-
holms universitet.

– Det är viktigt att bevara den tradition 
vi har i Sverige, där förskolan får vara en 
plats för både lek, utforskande och lustfyllt 
lärande, framhöll hon.

Gunilla Dahlberg hänvisade till en 
OECD-rapport där just den svenska försko-
lan hamnar på första plats av de länder som 
tar bäst hand om sina barn när de påbörjar 
sin vandring in i utbildningssystemet.

– Lärandet ska bygga på lust och nyfiken-
het, men kräver också tid och tålamod. Det 
är ett mödosamt arbete som kräver aktiva 

pedagoger som utmanar barnens tankar 
och teorier. Men jag tror att vi många gånger 
verkligen har svårt att lyssna på barnen, 
sade hon.

Anders Szczepanski vid Centrum för 
miljö- och utomhuspedagogik, LiU slog ett 
slag för utomhuspedagogiken.

– Rörelse är en viktig del av lärandet, lik-
som lukter, smaker och att känna, sade han. 
Hälsan får man som en bonus. Dessutom 
ökar barnens spontana samarbete när de är 
ute.

Han påpekade även att världens första 
forskarutbildning i utomhuspedagogik och 
hälsa startat i höst vid LiU.

theres roswall och Ann-Sofie Daniels-
son tillhörde dem som kom mest långväga 
ifrån. De är barnskötare från Östersund och 
arbetar på en förskola med inriktning mot 
utomhuspedagogik och friskvård, vilket 
innebär att de i regel är ute 4-5 timmar per 
dag med barnen.

– Det är utvecklande för oss att komma 
hit. Biennalen ger oss kickar att gå vidare i 
vårt arbete, tyckte Theres Roswall.

Ann-Sofie Danielsson höll med.

– Eftersom vi jobbar med utomhuspeda-
gogik är det intressant att lyssna till föredrag 
om den, vi får bekräftelse på vårt sätt att 
jobba, sade hon.

Birgit Karlsson är chef på några förskolor 
i Norrköping och jobbar med en idéskola för 
mångfald i samarbete med Myndigheten 
för skolutveckling. Hon var en av mängden 
utställare som tog chansen att visa upp verk-
samheten.

– Det finns totalt 60 idéskolor i landet. Vi 
jobbar med att lyfta fram det mångkulturella, 
men också med mångfald överhuvudtaget. 
Att vända attityder, se olikheter som en fördel 
istället för ett problem är ett av våra mål.

förskolebIennalen arrangerades av Lin-
köpings universitet i samarbete med Norr-
köpings och Linköpings kommuner. För 
två år sedan, när den första biennalen hölls, 
kom 300 personer. Nu har den alltså nästan 
fyrdubblats.

– I år var det fler som var med och mark-
nadsförde biennalen. Dessutom har vi fått 
beröm för ett brett och bra program, kom-
menterar Bitte Brodin, projektledare och 
initiativtagare.  

Om	en	lustfylld	och	lärorik	förskola	handlade	
årets	förskolebiennal	i	Norrköping	som	lockade	
drygt	1100	anställda	inom	barnomsorgen.	

Läs om barns 
bildskapande 
på nästa 
uppslag

Birgit Karlsson arbetar med mångfald i förskolan. Bra chans att få lära och reflek-
tera, tyckte Anneli Armerö.

Två långväga deltagare, Ann-Sofie Danielsson och 
Theres Roswall.

I allergistudien fick en grupp gravida kvinnor äta kapslar 
med äkta fiskolja, den andra placebokapslar med soja-

olja. Först nästa höst får forskare och deltagare veta vem 
som åt vad – och vilken betydelse det haft.
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Fantasi och fritt skapande inte nog  
Strunta	i	vad	som	anses	pedagogiskt	riktigt.	Låt	barnen	använda	traditionella	
målarböcker	om	de	vill.	Gå	dem	till	mötes.	Då	utvecklar	de	sitt	bildskapande	
bättre.	Den	uppmaningen	riktar	Eva	Änggård	till	landets	förskolepersonal.	

forsknIng 

 

  barns skapande

– barn behöver också hjälp med att utveckla sitt bildskapande

Eva Änggård vill utmana tankar om vad som är fint, bra och önskvärt i barns teckningar.

Eva Änggård är lektor vid Institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier och har skrivit 
en avhandling om förskolebarns bildskapande.

– Jag vill utmana förgångna tankar om 
vad som är fint, bra och önskvärt i barns 
teckningar. Jag tror barnen hämmas av de 
gamla pedagogiska reglerna som varit kon-
stanta länge.

Barn älskar i regel målarböcker och mal-
lar, där de själva fyller i färger i förtryckta 
figurer eller ritar av något redan mallat. De 
använder sig också gärna av figurer från po-
pulärkulturen när de ritar, som seriefigurer, 
monster, dinosaurier och Barbies. Det visar 
resultaten i Eva Änggårds avhandling. 

Men inom förskolepedagogiken upp-

muntras inte den här formen av uttrycks-
sätt. Tvärtom. Här lyfts istället barnens eget 
skapande fram, ju mer expressivt och fan-
tasifullt desto bättre. Detta förhållningssätt 
ses som pedagogiskt och utvecklande för 
barnen. Och följdriktigt är det dessa fanta-
sifulla bilder som i första hand sätts upp på 
väggarna i förskolorna. 

 – Det finns en stark tradition i att upp-
muntra barns fria skapande. Målarböcker 
och mallar anses som dåligt, ju mer egen 
fantasi desto bättre. Men barnen tycker må-
larboksbilderna blir fina. De strävar efter att 
göra bilder som ser ut som om vuxna eller 
äldre barn har gjort dem.

Här uppstår en kulturkrock mellan 

vuxnas och barns ideal. Den kulturkrocken 
kan få till följd att barnen tappar lusten att 
utvecklas i sitt bildskapande. 

synen på att göra bIlder skiljer sig från 
andra skapande aktiviteter, menar Eva Äng-
gård. Om det gäller sång, dans och lek får 
barnen lära sig hur de ska göra. De har tyd-

liga förebilder. Men detta gäller inte för bild.
– Många slutar rita i 12 års-åldern. De 

har inte fått hjälp att utveckla sitt bildspråk. 
Lärarna vill inte göra fel enligt den peda-
gogiska konventionen  och väljer därför att 
inte visa hur ett motiv ska ritas, utan det ska 
barnet komma på själv.

– Men det är svårt att rita på fri hand, 
även vuxna behöver förebilder för att kunna 
utvecklas.

 Därför efterlyser hon en förändrad syn 
på barns ritande, där de kan få mer hjälp 
med att utvecklas i sitt bildskapande och 
där det är tillåtet att ha förebilder och hjälp-
medel av olika slag.

– Om barnen också kan använda popu-
lärfigurerna men samtidigt får hjälp att ut-
veckla sina berättelser – utan pekpinnar – så 
är mycket vunnet. Lärarna kanske istället 
kan lära sig mer om figurerna så att de kan 
användas på ett mer givande sätt.

eVa änggårds forskningsresultat visar även 
att barns bildskapande i hög grad är socialt.

– Den slutsatsen går också på tvären mot 
gängse normer, som utgår från att barns bil-
der uttrycker deras inre. Men mina resultat 
visar att det är tvärtom. De vill göra likadant 
som kompisarna för att på så sätt stärka 
samhörigheten med varandra.

Eva Änggård disputerade vid Tema Barn, 
var en av talarna på Förskolebiennalen och 
har nyligen givit ut en populärvetenskaplig 
variant av sin avhandling på Studentlit-
teratur. Boken heter »Barn skapar bilder i 
förskolan«. 

»Gängse normer utgår från att 
barns bilder uttrycker deras inre. 
Men mina resultat visar att det 
är tvärtom. De vill göra likadant 
som kompisarna för att på så 
sätt stärka samhörigheten med 
varandra.«

Teckning av Gabriella, 5år Teckning av Benjamin, 5år
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Stigande elpriser driver på en effektivise-
ring som är bra både för industrins kon-
kurrenskraft och det globala klimatet, visar 
forskning vid LiU.

Den senaste tiden har företrädare för in-
dustrin vänt sig till regeringen med krav 
på en sänkning av elpriserna. Men det 

vore fel väg att 
gå, säger Louise 
Trygg, forskare i 
energisystem vid 
Linköpings uni-
versitet.

– I stället gäller 
det att se om sitt 
hus, att förbereda 

sig på förändringar. Sverige har skrivit på 
EU-direktivet om en avreglerad elmarknad, 
så vi måste finna oss i att priset ökar.

Louise Tryggs doktorsavhandling fo-
kuserar på industrins elanvändning och 
samspelet med lokala energileverantörer. 
En detaljerad studie på ett 30-tal små och 
medelstora företag visar att de kan sänka 
sin elförbrukning med hälften.

De stigande elpriser vi nu ser är ef-
fekterna av den europeiska avregleringen, 
som automatiskt leder till en utjämning av 
prisnivån över hela det sammankopplade 
området.

– Vi sitter inte längre i en glasbubbla, 
svensk elanvändning är inte längre det-
samma som svensk elproduktion. Vi får 
anpassa oss till högre priser som kommer 
att variera över dygnet – inte mellan som-
mar och vinter, säger Louise Trygg.

Men med åtgärder som förändrad 
 energianvändning i riktning mot mindre 

elberoende, samarbete mellan industri-
företag och lokala energileverantörer, 
investering i kraftvärmeproduktion kan 
energikostnaderna sänkas till hälften.

Sverige kan bli en nettoexportör av el 
i stället som idag en nettoimportör. Detta 
leder till ett minskat behov av el från kol-
kondenskraftverk – som är den dyraste 
kraftkällan – och därmed mindre globala 
utsläpp av växthusgasen koldioxid.

åke hjelm

En liten metallpartikel, uppfunnen på LiU, 
öppnar nya möjligheter till diagnos och 
behandling av bland annat hjärnsjukdomar 
och cancer.

Forskarna Kajsa Uvdal och Maria Eng-
ström har patenterat uppfinningen som 
till att börja med ska användas för att av-
bilda mycket små strukturer med magnet-
kamera. I november fick Kajsa Uvdal ett 
projektbidrag på 2,2 miljoner kronor från 
Vetenskapsrådet.

Poängen är att partikeln – en kristall 
av gadoliniumoxid i nanostorlek – lokalt 
ger extremt god kontrast. När kamerans 
magnetfält slås på blir även partikeln 
magnetisk och förstärker på så vis svars-
signalen med hundra procent jämfört 
med dagens kommersiellt tillgängliga 
kontrastmedel. Utrustas partikeln sedan 
med rätt »adresslapp« kan den dessutom 
själv söka sig till sitt mål, en kombination 
som gör det möjligt att upptäcka ytterst 
små strukturer.

– När man går ner mot nanonivån, i 
övergången mellan atomära tillstånd och 
fasta material kan extrema egenskaper 
uppstå. Här var vi ute efter nanomagnetism, 
säger Kajsa Uvdal som är docent i molekylär 
fysik med särskilt intresse för ytor.

det är på ytan som nanokristallens mål-
sökande funktion finns: »känselspröt« av 
peptider eller bitar av signalsubstanser 
som attraheras av motsvarande receptorer 
på celler ute i kroppen. Ett mål kan vara 
små paket av cancerceller, metastaser, som 
inte kan upptäckas med dagens metoder. 
Förutom att göra dem synliga för magnet-
kameran kan partikeln också bära med 
sig läkemedel eller cellgifter, eller dra till 
sig neutroner som dödar tumören – utan 
att skada frisk vävnad.

Kristallen får växa tills den är 5-10 
nanometer stor och innehåller upp till tusen 
gadoliniumatomer. Innan den är redo för 
resan in i människokroppen måste den 
förses med en kappa som gömmer den för 
immunförsvaret. Forskarna måste också se 
till att den inte kan filtreras ut via njurarna 
innan den har fullgjort sin uppgift.

– det här är stort och spännande och 
vi behöver mycket resurser och samverka 
med andra discipliner, säger Kajsa Uvdal.

Själv hör hon hemma på Institutionen 
för fysik, kemi och biologi (IFM), Maria 
Engström – som är en ovanlig kombina-
tion av teoretisk fysiker och sjuksköterska 
– på Centrum för medicinsk bildveten-
skap och visualisering (CMIV). Per-Olof 
Käll, oorganisk kemi, arbetar med syntes. 
Dessutom är medicinare och biologer på 
LiU och Karolinska institutet inkopplade.

Förutom Vetenskapsrådet finansieras 
projektet även av Stiftelsen för strategisk 
forskning.

åke hjelm

lInköpIngs UnIVersItet 

 

  forskning

forskning

Ljusare	framtid	med	dyrare	el

En bild säger så mycket. Inte minst om den 
sitter på ett mynt. 

När euron infördes som gemensam valuta 
i EU lämnades ett litet utrymme kvar där 
nationalismen kan blomma. På ena sidan av 

varje mynt i euro-området 
finns ett utrymme för det 
land där myntet tillverkas 
att prägla en egen bild.

Johan Fornäs, medie-
vetare och professor vid Te-
ma kultur och samhälle, har 
studerat de här symbolerna. 

– Pengar är ett slags massmedium, säger 
han. Med de bilder som finns på pengar vill 
man kommunicera något. Frågan är vad.

Numismatik, forskning om pengar, 
finns förvisso, men inte utifrån en bredare 

kulturell ansats. Här är Johan Fornäs ban-
brytare. Hans studie ingår i ett större forsk-
ningsprogram, som handlar om kulturella 
identiteter. Finns det lokala, nationella och 
en gryende europeisk identitet, hur ser de i 
så fall ut och vad betyder de?

De nationella särdragen finns kvar, kon-
staterar han, även om embryon till en över-
nationell identitet också kan spåras. Där är 
sammanbindande, kommunikativa symbo-
ler populära, som broar, fönster och dörrar. 
Det är en stark ådra i Europa, menar Johan 
Fornäs, där det är tätt mellan olika kulturer 
och språk. Öppenhet och en vilja att kom-
municera utmärker kanske oss européer.

Grekerna har båtar på en del av sina mynt. 
– Det är en typisk symbol för Grekland, 

men den kan också tolkas transnationellt, 
säger Johan Fornäs.

Grekland har 
också valt att porträttera historiska frihets-
kämpar på sina mynt, något som kanske 
kan bli en komplikation om Turkiet kommer 
med i EU, spekulerar han. Det var ju mot 
det dåtida Turkiet, d.v.s. det ottomanska väl-
det, som de slogs …

Kungar är populära att avbilda på mynt i 
Europas monarkier. Men i Spanien, som också 
är en monarki, har man även andra nationella 
symboler som Cervantes och katedralen i 
Santiago de Compostela. Finland har flygande 
fåglar på sina mynt, också en symbol för öp-
penhet och kommunikation. Eller flykt?

De gemensamma EU-symbolerna är ofta 
abstrakta, något som speglar den abstrakta 
karaktären i hela EU-projektet, säger Johan 
Fornäs. Det kan exempelvis vara arkitekto-
niska monument. Religionen och krigen är 

viktiga. En talande iaktta-
gelse är också hur EU väljer 
stildrag från romersk antik 
på den lägsta sedelvalören. 
Det visar hur EU härleder 
sitt ursprung till det gamla 
Rom, inte till det antika Grekland, dit vi 
gärna annars förlägger vår västerländska 
kulturs vagga.

– Europa börjar med en sådan bild mitt i 
Europa, inte i dess östra utkant.

Hans studie publiceras nu i böcker på 
såväl engelska som portugisiska, i sann eu-
ropeisk anda.

anIka agebjörn

Nanokristall hittar cancer

Nationella symboler   frodas på euromynten

Louise Trygg

Industrin kan halvera sin el-
förbrukning visar ny studie.

Johan Fornäs

Marie Larsson vid Institutionen för moleky-
lär och klinisk medicin har fått årets Fern-
strömpris på Hälsouniversitetet.

Priset delas årligen ut till lovande yngre fors-
kare vid varje medicinsk fakultet i landet.

I sin forskning undersöker Marie Lars-
son en specifik cell, den dendritiska cellen, 
som är viktig för starten av människans 
försvar mot virus och bakterier. Hon har 
speciellt koncentrerat sin forskning på HIV-
viruset och vaccinutveckling mot HIV.

Marie Larsson har också publicerat en 
mängd vetenskapliga arbeten av högsta 
kvalitet.

– Det är verkligen roligt att få det här 
priset och det ligger många års hårt arbete 
bakom det. Den här forskningen känns så 
angelägen. HIV är den största pandemin vi 
någonsin haft. Över 40 miljoner bär på vi-
ruset idag, drygt 25 miljoner människor har 
dött. Att få fram ett vaccin är verkligen något 
att jobba för, kommenterar Marie Larsson.

Fernströmpriset kommer från skepps-
redaren Erik K. Fernström, som ville stötta 
unga människors medicinska forskning.

HIV-forskare	
får	medicinpris

Kajsa Uvdal
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text gInIlla praVItz

foto VIbeke mathIesen

Ingen vanlig Svensson
Han	köpte	sitt	första	företag	för	en	krona.	Nu	leder	Ali	Karimi	
en	koncern	med	360	medarbetare	och	en	omsättning	på	450	
miljoner	kronor.	Den	tidigare	M-teknologen	har	också	fort-
farande	nära	kontakt	med	flera	av	sina	gamla	kursare.

	 Namn	 Ali	Karimi
	 Arbete	 Vd	och	koncernchef	

för	Parsgruppen.
	 Familj	 Gift.	Tre	barn,		

Bo	Bertil,	Sofia	
och	Anahita.

	 Fritid	 Resor,	god	mat	
och		motorsport	

	 Utbildning	 Civilingenjör	M-lin-
jen,	examen	1982.

	 Kul	minne	 Elektroniklabbarna	
då	det	gjordes	
många	dumheter.

	 Bästa	lärare	 Det	fanns	många,	
Anders	Sjögren	
till	exempel.

– ali karimi sökte en utmaning och lät sig inte hejdas

Man skulle kunna påstå att Ali Karimi har ett 
och annat gemensamt med Joakim von Anka.

Affärssinnet, till exempel. Med den skill-
naden att Ali Karimi inte verkar särskilt snål 
eller överdrivet kontrollbenägen.

Och så har de enkronan gemensamt.
En krona var nämligen köpeskillingen 

för aktierna i Alis första verkstadsföretag, 
BTT Plåt AB i Emmaboda.

– Nja, jag fick ta över 300 000 kronor i 
skulder också, modifierar Ali historien.

Pengarna till investeringar fick han ta 
ur egen ficka, några banklån var det inte tal 
om. Emmabodaföretaget var närmast kon-
kursmässigt.

– Dessutom är jag ingen vanlig Svens-
son, säger Ali.

Nej, det är han inte. Men han lyfte före-
taget och idag är han vd och koncernchef för 
Parsgruppen, som arbetar med allt från plåt-
arbeten till prototypbyggen och montering. 
Fem företag, en omsättning på 450 miljoner 
och totalt 360 medarbetare. 

Han är noga med att säga medarbetare.
– Jag är vd i alla mina företag, men det 

är inte jag som bestämmer, de är självsty-

rande enheter. Man kan inte gå in och peka 
på vad medarbetarna ska göra. Man måste 
ge dem en chans, ta fram deras dolda, krea-
tiva talanger. Min uppgift är framför allt att 
vara strateg och 
hålla koll på kon-
kurrensen.

Och hans upp-
gift är också att 
kunna säga nej.

namnet pars kom-
mer från en stad i 
gamla Persien och 
det är i Teheran 
Ali Karimi har sitt 
ursprung. Han 
var 22 år när hans 
familj i Teheran 
beslöt att han 
skulle få utbilda 
sig i utlandet. Valet 
föll på Sverige, mycket tack vare de kontakter 
familjeföretaget i verkstadsbranschen hade 
med svenska företag i Iran.

En lördag i augusti 1975 landade han i 

porträtt 

 

  ali karimi
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Lund och på måndagen efter satt han på 
skolbänken för ett års studier i svenska. 
Sedan sökte han M-linjen på LiTH, kom 
in, packade sin gamla PV och flyttade till 
Linköping.

– En mycket tråkig stad! Visst? Det fanns 
inget. Pizzeria Amalfi, en restaurang ovan-
för Konsum och så diskoteken Maxi och 
Lorry …

Studentkorridorer i Ryd fanns det däremot, 
och de såg lika anonyma ut allihop. En av de 
första gångerna han gav sig ut på stan hittade 
han inte hem bland korridorerna igen:

– Inte kom jag ihåg numret heller, säger 
han och skrattar.

Den natten sov Ali i PV:n.
– Jag fick fråga mina kompisar i skolan 

var jag bodde!
Som tur var visste de bättre.

genom alla år har Ali och många av kurs-
kompisarna på M-linjen årgång 76 hållit 
kontakten.

– Vi hör av oss en 2-3 gånger per år och 
umgås också lite familjevis. Det har gått bra 
för alla, det är fantastiskt, säger Ali.

Själv var han den förste i sin klass att få 
anställning. Med sin inriktning på produk-
tion hade han gjort exjobbet om datastöds-
program för maskiner på NAF, ägt av Saab.

– Efter examen fick jag anställning för 
att installera programmen också.

Två år senare gick han vidare till Noss 
AB för att datorisera deras produktion. Han 
slutade som produktionschef i Linköping. 
Tryggt jobb med bra lön. Men ingen utma-
ning längre.

– Det var dags att starta eget. Då gjorde 
jag något ovanligt, säger Ali, reser sig, rotar 
lite i ett skåp och lägger ett nummer av 

Dagens Industri från den 27 augusti 1985 
på soffbordet och visar på en annons: »Civil-
ingenjör söker mekanisk verkstad, 5-15 mil-
joners omsättning. Skärande bearbetning, 
plåtbearbetning och ytbehandling.«

Det kom många svar, bland annat från 
Emmaboda.

Efter det köpet stod Ali Kamiri med fyra 
anställda och en orderbok på 5 000 kronor.

– för en entreprenör är inget omöjligt, 
säger Ali Kamiri, du måste tro på sig själv 
– även om du alltid måste räkna med att det 
finns de som är smartare.

Han gav sitt nyförvärv sin egen inrikt-
ning. Idén var att investera i de bästa ma-
skinerna med den senaste tekniken och att 
satsa på storföretag som kunder.

– Den tunga industrin i Sverige har alltid 
använt sig av svensk legotillverkning, säger 
han.

Till en början möttes han ofta av misstro.
– Jag är ju ingen Svensson, säger han 

igen, så jag hade en lite tyngre ryggsäck att 
bära. Jag var inte accepterad i samhället och 
alla var skeptiska; myndigheter, leverantörer, 
fackföreningar, kunder.

Men Ali Karimi trodde på sina idéer och 
sin kunskap. Efter ett år gick BTT Plåt plus 
och företaget flyttades till Kisa. Idag jobbar 
där 60 man och omsätter 80 miljoner.

1994 förvärvade Pars ett verkstadsföre-
tag i Eskilstuna som fick namnet Ahan AB 
– ahan betyder plåt på persiska, berättar 
Ali. Fem år senare fortsatte Parsgruppen att 
växa med ett företag i Alfta, år 2000 med 
Preform i Laxå, 2002 och 2003 med AB 
Licenstillverkningar som blev gruppens pro-
duktionsbolag i Sävsjö och Arvika.

Kunderna är idag storföretag som Volvo, 
Atlas Copco, BT, Dynapac och ABB och stor-
säljaren just nu en höglift.

– Jag tror på verksamhet i Sverige. Våra 
produkter tillverkas bäst här, vårt bästa 
konkurrensmedel är kvalité och leverans-
säkerhet.

I alI karImIs arbetsrUm hänger inramade 
utmärkelser och diplom för hans entrepre-
nörsskap. Nyligen korades han till Entrepre-
neur of the Year i Östergötland/Sörmland 
2006 och ska vidare till landsfinalen i 
Stockholm. 

– Klart jag vinner. Varför inte, frågar 

han, skrattar och jämför med konkurren-
terna på tävlingens hemsida.

Han har skött sina företag så bra att han 
finns med på åtskilliga mediala listor över 
framgångsrika personer. Vilket inte uteslu-
ter att han gjort bort sig i affärer nu och då.

– Självklart. Det gör man som entrepre-
nör, det hör till, säger han och avslöjar sin 
sämsta affär; ett försök med investeringar 
i USA.

– Där gick några miljoner, good bye … 
Jag hade helt enkelt inte respekt för markna-
den. Det måste man ha.

nU är han »55+« och har dragit ned på 
tempot. Det betyder att han är på resande fot 
mellan sina företag ett par gånger i veckan 
och bara jobbar mellan sju och fem om 
dagarna.

Kopplar av – det gör han med motor-
sport. Och fort ska det gå.

– Gärna Formel 1. Vi är ett gäng som 
brukar åka till Mantorp Park och köra själva 
också, säger Ali.

Och målet för Pars-gruppen? Ali funde-
rar en sekund.

– Kanske att bli den största verkstads-

gruppen på entreprenörmaskiner i Norden?
– Att utveckla Pars har varit en fantas-

tiskt resa. Men oavsett hur framtiden kom-
mer att bli, jobbar en entreprenör vidare på 
att utveckla sitt företag. Man ska alltid ha 
något i bakfickan.  

»Det var dags att starta eget. Då gjorde jag 
något ovanligt, säger Ali Karimi, reser sig, 

rotar lite i ett skåp och lägger ett nummer av 
Dagens Industri från den 27 augusti 1985 på 

soffbordet och visar på en annons: Civilingen-
jör söker mekanisk verkstad.«
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text lennart falklöf

www.liu.se
Webben	har	blivit	en	allt	viktigare	ingång	för	den	som	är	
nyfiken	på	vad	som	händer	på	Linköpings	universitet.	Och	
LiU-webben	står	sig	väl	i	jämförelse	med	landets	–	ja,	faktiskt	
även	världens	–	universitetswebbar.	

lInköpIngs UnIVersItet 

 

  webben

– webben väg till vidgat vetande

Under hösten har LiU-webben fått många 
glada tillrop från olika håll.

En webb med ungdomligt sinne – så 
karaktäriserar tidningen Internet World 
LiU-webben i en aktuell granskning av de 
svenska universiteten. De uppskattar tilltalet 
och den pigga grafiska formen, lovordar den 
enkla navigeringen och de informations-
rika undersidorna. Både utbildnings- och 
forskningssidorna får mycket beröm och 
tidningen noterar dessutom att »det märks 
att Linköping månar mycket om sina stu-
denter«.

Högt betyg ger också Verket för förvalt-
ningsutveckling (VERVA) – som deltar i 
utvecklingen av 24-timmarmyndigheten – i 
sin årliga test av olika myndigheters webb-
platser.

Tyngst väger ändå den världsranking av 
universitetswebbar som en spansk forskar-
grupp genomför en gång om året, bland an-
nat utifrån volym och genomslag (se vidare 
www.webometrics.info). Vid senaste rank-
ningen  placerades Linköpings universitet 
i topp i Sverige, på sjätte plats i Europa och 
som 59:a i världen! 

det är också många som upptäckt LiU-
webbens möjligheter. Varje månad har den 
omkring en halv miljon besökare – och de 
blir ständigt fler. Även de utländska besö-
karna ökar snabbt.

Skälen till att man går in varierar förstås 
– en del vill veta mer om universitetets 
utbildningar, andra är intresserade av nya 
forskningsrön medan åter andra mer all-

mänt vill följa med i vad som händer på LiU.
Det finns en tydlig nyhetspuls på LiU-

webben. Redan på förstasidan möts man av 
nyhetspuffar, ett kalendarium och färgglada 
knappar som lyfter fram sådant som är ak-
tuellt eller särskilt intressant. Klickar man 
på länken LiU-nytt i vänsterspalten får man 
ytterligare nyheter, men också reportage, 
kortintervjuer, rektors rader och debatt.

Till vardags flyter detta på utan större 
dramatik. Men ibland hettar det till lite ex-
tra, som när en debatt om tro och vetande 
och om den vetenskapliga metodikens krav 
och begränsningar plötsligt blossade upp 
under några höstveckor med anledning 
av att en kristen studentförening bjudit in 
till en föreläsning om intelligent design i 
universitetets lokaler. Den debatten gav eko i 
DN och flera andra riksmedier.

Annars är det utbildningssidorna som 
lockar flest besökare. Webben har blivit ett 
självklart alternativ för ungdomar på jakt 
efter information om vilka utbildningar som 
finns på olika håll. Förutom välmatade och 
informativa webbsidor har LiU också byggt 
upp en e-posttjänst – OnLiU – för studenter 
som ännu inte bestämt vad och var de ska 
läsa.  På LiU-webben kan man även läsa om 
hur det gått för tidigare studenter och ställa 
frågor om allt som rör studier och student-
liv.

 lIU-webben lIgger alltså långt framme. 
Mycket har också hänt under det senaste 
året. Inom ramen för ett stort webbutveck-
lingsprojekt har innehåll, struktur och form 

setts över. Många har dragit sitt strå till las-
set – informatörer, formgivare, journalister, 
programmerare mm – men särskilt bör 
webbredaktören Patrick Moreau-Raquin 

(»spindeln i nätet«) och webbkreatören Joel 
Finnström nämnas. 

Strax före sommaren lanserades den nya 
LiU-webben, men arbetet med att utveckla 

den fortsätter. På bilden ovan ger vi ett litet 
smakprov på vad som döljer sig bakom olika 
länkar. Men det är förstås fritt fram att bota-
nisera på egen hand! 

»En webb med 
ungdomligt sinne«

Alumni:
Alumnernas	egen	mö-tesplats,	som	hjälper	en	att	hålla	koll	på	gamla	kursare.	Alumni-porträtt,	LiU	magasin,	återträffar	...

Forskning:

Nya	forskningsrön
,	

forskarprofiler,	pu
blice-

rad	forskning,	fin
ansie-

ring,	nya	professo
rer,	

disputationer	...

Utbildning/vill	studera:
Vilka	utbildningar	finns,	hur	är	studentlivet?	Frågelådor,	student-dagböcker,	porträtt,	OnLiU	och	mycket			annat.

Om	LiU:

Presentat
ion,	siffr

or,	

organisat
ion,	,	his

torik,	

kartor,	i
nformatio

ns-

material	
...

Näringsliv	&	Samh
älle:

Om	FoU-samarbet
en,	

kompetensutvecklin
g,	

regionala	kontakt
kontor,	

entreprenörskap,	
skol-

samverkan,	donati
oner,	

mötesplatser	...

LiU-nytt:
Nyheter,	reportage,	kortintervjuer,	debatt,	rektors	rader,	kalenda-rium	och	pressmeddelan-den	...

Här	finns	fakulte
ter-

nas	och	institutio
nernas	

egna	hemsidor	me
d	mas-

sor	av	informatio
n	...

LiU-st
udent:

Det	m
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om	st
uden-

terna	
behöve

r	veta
	om	

studie
r,	boen

de,	fr
itid,	

ekonom
i,	kåra

rbete.
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Eva-Lotta Löwstedt-Lundell har blivit in-
köpschef på Sveriges Television (SVT).

Hon lämnar Statskontoret, där hon 
under fyra år varit upphandlingschef. I 

den rollen har hon 
haft det yttersta 
ansvaret för de upp-
handlingar som styr 
vilka it-leverantörer 
statliga myndighe-
ter, kommuner och 

landsting kan köpa 

av. Det handlar om miljardbelopp varje 
år och Eva-Lotta Löwstedt-Lundell har 
därmed varit en viktig maktfaktor i IT-
Sverige. Så pass inflytelserik att tidningen 
Ny teknik satte henne på andra plats efter 
Ericssons vd Carl-Henric Svanberg när de 
första gången rankade landet IT-maktha-
vare år 2003.

Eva-Lotta Löwstedt-Lundell läste interna-
tionella ekonomlinjen, med fransk inrikt-
ning, på LiU 1985-90. Hon porträtterades i 
en längre artikel i LiU magasin nr 3-03.

alUmnI 

 

  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

martIn bernandersson är flygsäkerhets-
analytiker på Luftfartsstyrelsen. Han har en 
civilingenjörsexamen i Kommunikations- 
och transportsystem från 2006.

Ulf bladh är svensk representant i ett euro-
peiskt projekt för att upphandla och anpassa 
en ny radarjaktrobot till såväl JAS 39 Gripen 
som andra plan. Han har tidigare arbetat som 
pilot och flygingenjör i flygvapnet och har en 
civilingenjörsexamen i datateknik från 1988.

IngrId bryntse är verksamhetschef på 
Röntgenkliniken vid Hudiksvalls sjukhus. 
Hon är även professor i oorganisk kemi vid 
Stockholms universitet sedan 2002. Ingrid 
läste fristående kurser i kemi, matematik, 
mätteknik mm i Linköping 1978-82.

amanda börjesson är civilingenjör i indu-
striell ekonomi och jobbar sedan juni på 
Scania.

marIe cook jobbar sedan september i år på 
SET Revisionsbyrå i Stockholm. Hon läste 
ekonomprogrammet 2001-2005.

anna jertland är bildlärare år 7-9 på 
Stenbocksskolan i Boxholm. Hon läste lärar-
programmet i Linköping med examen 2005.

peter grImVall är civilingenjör i industriell 
ekonomi med examen 2005 och arbetar se-
dan dess på Volvo i Göteborg.

per helander är Senior Scientist på Acreo 
Fiberlab i Hudiksvall. Han blev civilingenjör 
i teknisk fysik och elektroteknik 1978 och 
teknologie doktor i tillämpad fysik 1983.

peter Ingemarsson är konsult på Gulf 
Agency Qatar. Han har en ekonomexamen 
från 1996.

henrIk jansson är civilingenjör i medietek-
nik och arbetar nu på Google.

annelIe lakner arbetar sedan oktober i år 
på Handelsbanken. Hon läste kulturvetar-
programmet 1995-1997 och pol mag-utbild-
ningen 1998-2000.

Om folk

LiU-professorn Gunilla Öberg har blivit 
föreståndare för ett framstående miljö-
forskningsinstitut i Kanada.

Sedan 1 september leder hon verksam-
heten vid Institute for Resources, Envi-
ronment and Sustainability (IRES) vid 
University of British Columbia i Vancou-
ver. IRES bedriver tvärvetenskaplig forsk-
ning kring miljö och hållbar utveckling 
och har även utbildning inom samma fält 
(se även www.ires.ubc.ca).

Gunilla Öberg kommer närmast från job-
bet som föreståndare för centrum för klimat-

politisk forskning vid 
Linköpings universitet. 

Hon kom till LiU 
som student i mitten 
av 80-talet. Hon läste 
biologi, kemi och ma-
tematik, vilket ledde 
till en fil kand-examen 
1988. Hon dispute-
rade på tema Vatten 
1992, blev docent 1996 och professor 2001. 
Gunilla Öberg var även en drivande kraft 
vid uppbyggnaden av miljövetarprogram-
met vid LiU Norrköping.

Gunilla Öberg forskningschef i Kanada

Gunilla Öberg

Eva-Lotta Löwstedt-Lundell till SVT

Eva-Lotta 
Löwstedt-Lundell

Torsdagen den 18 januari hålls nästa träff 
för LiTH:s 1000-klubb – denna gång i 
Stockholm. 

Förutom sedvanligt mingel och möten 
med gamla kompisar står ett föredrag av 
Ericssons forskningschef Håkan Eriksson 

på programmet. Håkan Eriksson läste till 
civilingenjör i teknisk fysik och elektro-
teknik i Linköping under första hälften av 
80-talet och blev hedersdoktor 2005.

1000-klubben riktar sig i första hand 
till de tusen först examinerade vid LiTH.

Håkan Eriksson till 1000-klubb i Stockholm

Robert Lunnbäck heter årets vinnare av 
LiTH:s alumnigolf.

Det blev en civilingenjör i industriell eko-
nomi som visade sig ha bäst kontroll på 
nerverna när det drog ihop sig på 
golfbanorna strax intill Campus 
Valla. Han tillhör I-75:orna, bor i 
Linköping och arbetar på Lawson 
Software.

Totalt deltog ett tjugotal alum-
ner med varierande framgång 
i tävlingen, som genomfördes 
i strålande väder sista helgen i 
september. Efter 9:ans hål ser-
verades korv med bröd och dricka 

och vid mål intogs lunch på golfklubbens 
restaurang. 

Det var tredje året i rad för tävlingen.  
Nästa gång blir den 22 september 2007, 
även då på Linköpings golfklubb.

Lunnbäck tog hem golftrofén

Medieteknik inte  bara för män
De är inte särskilt många, men klarar sig 
fantastiskt bra. Det handlar om de kvinnliga 
civilingenjörerna i medieteknik. 

Genom åren har flera av dem gjort ex-jobb 
som stuckit ut lite extra – och som lett vi-
dare till bra jobb. 

Linda Johansson gjorde ett prisbelönat 
examensarbete på Ikea Communications, 
dotterbolaget som har hand om kataloger 
och annan marknadsföring. Hon har se-
nare forskat om elektroniska tidningar och 
arbetar numera på Tidningsutgivarna med 
färgkvalitetsfrågor i dagspress.

Även Maria Forsman och Emma Stråle 
gjorde uppmärksammade ex-jobb på Ikea 
Communications. De testade en teknik för 
att skapa bilder på möbler som ännu inte 
fanns i sinnevärlden för att se om tekniken 

kunde anpassas till det normala bildflödet 
för katalogproduktionen. Det visade sig 
fungera bra och Maria Forsman är idag 
produktionsledare i en studio på företaget.

Andra har gjort sin lycka på Tetrapak. 
Frida Österberg gjorde sitt ex-jobb där och 
är idag anställd som färgexpert. Christina 
Heide arbetade på Tetrapak i Lund några 
år efter ex-jobb på Chiba University i Japan 
– idag är hon på Sony Ericsson och arbetar 
med utveckling av mobilkameror. Och 
Malin Johansson Utter har precis fått pris 
från Printon AB för årets examensarbete  
– även det gjort på Tetrapak.

Ytterligare en kvinnlig medietekniker, 
Emelie Wintzell, gjorde ett ex-jobb på Norr-
köpings Tidningar som ledde vidare till en 
projektanställning hos Tidningsutgivarna 
med ansvar för att ta fram den färguide 

som görs åt medlemsföretagen. Idag är 
hon på Hennes & Mauritz med ansvar för 
produktion av utomhusreklam.

Se där, ett axplock av kvinnliga medie-
tekniker. Var det någon som trodde att 
medieteknik bara var för män?

lennart falklöf

Malin Forsman – en av flera duktiga 
kvinnliga medietekniker.

m
at

s 
sa

m
u

el
ss

o
n

Segraren Robert 
Lunnbäck, I-75.

Ett tjugotal alumner gjorde upp om trofén.

Y-sektionen fyller 35 år i år. Som en del av 
firandet arrangerades en alumniträff lör-
dagen den 18 november. 35 Y-alumner dök 
upp och fick en presentation av hur Y och 
Yi-programmet ser ut idag och vad som 
kommer att hända framöver. Det blev också 
rundvandring på Institutionen för system-

Y-sektionen firade med alumner

Y-alumner på återbesök.
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teknik. På kvällen var det sittning 
på Herrgårn med ett 80-tal nya 
och gamla Y:are.

Y står för civilingenjörspro-
grammet i teknisk fysik och 
elektroteknik. Yi är dess interna-
tionella variant.
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alUmnI 

 

  namn & nytt

Mingel på Grand Hotel

Om folkOm folk
tomas larsson är civilingenjör i teknisk 
fysik och elektroteknik. Han jobbar sedan 
februari i år på Ericsson i Tyskland.

loVIsa lIllIehöök, gift de Schaetzen, job-
bar numera på European Environmental 
Citizens’ Organisation for Standardisation, 
ett nätverk för europeiska och nationella 
miljöorganisationer med säte i Bryssel. Hon 
är civilingenjör från LiU.

henrIk lIndgren jobbat på Inergy Automo-
tive Systems i Compiègne i Frankrike där 
han är tekniskt ansvarig för utvecklingen 
av bränslesystemet för bland annat nästa 
generations Saab 9-3, 9-5 och Opel Vectra. 
Han är civilingenjör i maskinteknik med 
examen 2003.

jan lUnde är arbetskonsulent i Norrköpings 
kommun. Hans huvudsakliga verksamhet 
är att hjälpa långtidsarbetslösa personer 
tillbaka till arbete. Han blev färdig social-
pedagog 2005. 

cecIlIa lUndström arbetar på Exxon BSC 
Czechia i Prag. Hon är civilingenjör i indu-
striell ekonomi med examen 2004.

magnUs narby har en civilingenjörsexamen 
i industriell ekonomi från 1975. Han är 
entreprenadansvarig på Chematur Engine-
ering AB sedan september 2006.

johanna nordkVIst är sedan oktober i år 
Junior Casualty Underwriter på AIG Euroe 
S.A. Hon har läst affärsjuridiska program-
met 2002-2006.

lars norlén är projektledare på Hermelin 
Nordic Research AB och har en civilingen-
jörsexamen i medieteknik från 2005.

elIsabeth olhager (f d Ahlgren) är chef på 
Neonatalkliniken vid Universitetssjukhuset 
i Linköping. Hon gick ut läkarlinjen 1989 
och disputerade 2003. Hennes man jan 

olhager är sedan 1999 professor i produk-
tionsekonomi vid Linköpings universitet. 
Han blev färdig civilingenjör i industriell 
ekonomi 1980 och disputerade 1989.

martIn olsson är IT Trainee på Scania se-
dan augusti i år. Han läste systemvetenskap-
liga linjen med 2001-2006.

sofIa olsson jobbar som specialist hos 
Toyota i Bryssel. Hon läste Industriell eko-
nomi – internationell, med inriktning mot 
japanska 1997-2004.

emma palmqVIst jobbar med utomhus-
pedagogik och elevvård på Prolympia i 
Norrköping. Hon har läst lärarprogrammet i 
Norrköping 2002-2006.

andreas persson arbetar idag som konsult 
på företaget Connecta i Stockholm. Han 
är civilingenjör i industriell ekonomi med 
examen 1995.

carolIne pros är leg arbetsterapeut och job-
bar på Carema Primärvård i Västerås. Hon 
läste arbetsterapeututbildningen 2002-2005.

erIka sanfrIdsson är nämndsekreterare på 
Tenders in Europé AB. Hon har läst affärs-
juridiska programmet med Europainrikt-
ning 1999-2004.

helena staVklInt läste teknisk biologi 
2001-2006 och är nu processingenjör på 
Lantmännen Afroetanol AB.

mIa stålberg är trafikingenjör i Köpings 
kommun sedan augusti i år. Hon läste civil-
ingenjörsprogrammet i kommunikations- 
och transportsystem 2001-2006.

cUrt tysk är överläkare på medicinklini-
ken vid Universitetssjukhuset i Örebro och 
har nyligen blivit adjungerad professor vid 
Örebro universitet. Han tog läkarexamen i 
Linköping 1975.

karIn åberg är teknikinformatör på Scania 
CV AB i Södertälje. Hon läste kognitions-
vetenskapliga programmet 2002-06.

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

Bo Dankis leder en ny kampanjkommitté.

Gunilla Magnusson, evig LiU-student.

Lasse Bengtsson och Rolf Groppfeldt.
Alumniträffarna är bra – men det får inte bli någon halvdan satsning, tyckte Eva Lindqvist  (t.h.) Bettina Ouvrier lyssnade.

Alumnimingel i Bolinderska palatset på 
Grand Hotel med utsikt över Strömmen 
och slottet Tre kronor – sämre kan man ha 
det en regngrå lördag.

Det var också ett sextiotal personer som hör-
sammat LiU:s inbjudan att få höra lite mer 
om universitetets strategier för framtiden 
inom forskning, utbildning och kommersia-
lisering.

Dessutom fanns där en tydlig förhopp-
ning från Bo Dankis, vd och koncernchef för 
Perstorp och ordförande i kampanjen LiU 
Fundraising, att få med hugat folk till sin 
kampanjkommitté.

– Bra initiativ, konstaterade två gamla 
I-are, Lasse Bengtsson (vd Createl Motorola, 
examen -81) och Rune Groppfeldt (CNS sys-
tems, examen -82).

– I-linjen var ju en tidig profillinje och 
många som har gått den är nog medvetna 
om att det har gått bra för dem. Med tanke 
på hur många som utexaminerats, är I-arna 
från Linköping överrepresenterade i närings-
livet, sade Lasse Bengtsson.

– Nu borde vi i vår tur kunna hjälpa till 
med att öppna dörrar till nätverk och företag 

och leverera något tillbaka till studenter och 
forskarverksamhet, menade Rune Groppfeldt.

treVlIgt med en träff i Stockholm, tyckte 
också Gunilla Magnusson, som efter det 
att hon började läsa pedagogik vid LiU 
1982 aldrig slutat att läsa.

– Nej, jag har hela tiden fortsatt med att 
gå kurser på deltid. Jag jobbar med utveck-
lingsfrågor för barnomsorg och skola i Stock-
holms stad och då är det väl min uppgift att 
själv följa utvecklingen och ligga i framkant, 
sade Gunilla Magnusson som är FoU-chef 
med 49 000 anställda inom sitt område.

– Vi har haft turen att kunna göra väldigt 
mycket de senaste fyra åren, sedan Stock-
holm sålde Birka energi för 2 miljarder och 
lade pengarna på 500 olika projekt inom 
kommunen.

Och senaste kurs på LiU?
– Strategiskt personalarbete 80 poäng!
Och framme vid kaffet var Y-aren Eva 

Lindqvist (examen -81, Senior vice president, 
Mobile Business Telia Sonera) helt överens 
med Bettina Ouvrier, forskare på KI:

– Alumniträffar stärker känslan för uni-
versitetet. Den verksamheten har något att ge 

både de gamla studenterna och lärosätet. 
– Men eftersom alumnerna är spridda 

och kontakterna studenter emellan är 
begränsade, måste det vara LiU:s sak hålla 
samman det, så det verkligen blir ett fung-
erande nätverk. Det får inte bli någon halv-
dan satsning, då riskerar man att få motsatt 
effekt, tyckte Eva Lindqvist.

– Fortsatta träffar i Stockholm vore jätte-
bra. Gärna med föreläsningar, så vi både 
uppdaterar oss lite och får en inblick i LiU:s 
forskning idag.

– När det gått några år efter examen, är 
det lika roligt, om inte mer givande, att träffa 
folk som läst annat. Alumniträffarna ger 
helt nya kontakter, sade Y-aren Stig Ouvrier 
(examen -78).

på plats fanns också rektor Mille Millnert.
– Vad vet ni egentligen om LiU idag, frå-

gade han inte utan viss rektorspondus.
– Vet ni att LiU är Sveriges fjärde största 

universitet? Men vi har faktiskt inga ambitio-
ner att bli störst. Bara att vara bäst … både nu 
och i framtiden. Också mätt med en interna-
tionell måttstock.

Och brunchgästerna fick en snabb 
genomgång av de områden LiU tänker 
»vässa« och de fick även höra om de stora 
organisatoriska förändringar som väntar LiU 

med en ny institutionsindelning.
Avslutningsvis blev det en alumn som 

fick ta över ordet; Bo Dankis (I:are, -79). Han 
tillhör den skara gamla studenter som inte 
riktigt kunnat släppa greppet om LiU utan 
återvänt i olika sammanhang, bland annat 
som gästföreläsare på LiTH.

– En gång nämnde jag vid en föreläsning 
att jag hade rätt mycket att tacka LiU för, min 
utbildning och inte minst min fru Åsa, som 
pluggade till beteendevetare. Varpå professor 
Ove Brandes hördes över hela salen: Och hur 
tänker du betala tillbaka den skulden?

Det gör han, bland annat genom åtagan-
det att vara ordförande för kampanjkom-
mittén LiU-fundraising. Efter den lyckade 
Norrköpingskampanjen Forskning & Fram-
tid som drog in över 60 fräscha miljoner till 
unga forskare har LiU beslutat arbeta med 
en liknande kampanj för hela universitetet.

– Det är mycket vi alumner kan bidra 
med. Inte minst bidra till att höja den 
allmänna kunskapen om LiU. Vill ni vara 
med i kampanjkommittén? Vi behöver fler 
medlemmar, slutade Bo Dankis.

Samlingen av gamlingar på Grand Ho-
tel fick också känna en fräsch fläkt av ungt 
studentliv genom de fem Norrköpings-
sångarna i kören Hybris.
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