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många UnIversItet står idag inför valet 
att utvecklas som en regionalt viktig aktör 
eller att etablera sig som ett internatio-
nellt (nationellt räcker inte) konkurrens-
kraftigt universitet. Det är inget tvivel 
om vad som är LiUs ambitioner, men det 
innebär också att vi systematiskt måste 
stärka vår laguppställning.

Det finns flera likheter mellan att driva ett framgångs-
rikt universitet och ett framgångsrikt idrottslag (det finns 
många skillnader också, men de kan vi lämna därhän för 
ögonblicket). En sådan är att oavsett system, taktik eller 
management, så är det alltid ytterst den individuella skick-
ligheten som avgör.

Och ska man förstärka laget finns det i princip två vägar 
att gå; antingen skaffar man etablerade internationella stjär-
nor, eller också satsar man på att hitta och utveckla de unga 
talangerna.

Vi ska använda båda sätten vid LiU, men det är ingen 
tvekan om att det är det senare som känns mest spännande 
och vi har i år tagit flera initiativ på området.

vI har som första svenska universitet inrättat universitets-
övergripande forskarassistenttjänster. Det är karriärtjänster 
för unga lovande forskare som ska få chansen att under 
goda förutsättningar etablera sina egna forskargrupper. I 
hård internationell konkurrens har vi utsett fyra LiU-forskar-
assistenter. Det är unga talanger som vi är övertygade om 
kommer att vara morgondagens tunga forskningsledare. Du 
kan läsa mer om dem inne i tidningen.   

Vi har också skapat en särskild arena för unga forskare 
– en »junior faculty«.  Det är en arena för att lyfta gemen-
samma frågor och för systematiskt nätverkande. Vi är första 
universitet att göra detta fakultetsövergripande.

Ett tredje initiativ som fått en betydande uppmärksamhet 
vid de andra universiteten är universitetsstyrelsens beslut att 
LiU på sikt ska ge alla doktorander doktorandanställning. 
Det innebär tryggare villkor och bättre förutsättningar för 
framgångsrika forskarstudier.

sammantaget innebär detta tre initiativ som jag är överty-
gad om kommer att stärka LiUs konkurrenskraft. Vi ska inte 
bara vara Sveriges bästa grundutbildningsuniversitet, vi ska 
också vara den bästa miljön för unga forskningstalanger 
med ambition att gå långt.

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se
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söker	upp	gamla	studenter	i	de	mil-
jöer	de	lever	och	verkar	i	idag.	
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tIden rUsar snabbt när en tidning ska göras 
klar för att gå till tryck. Texter ska kortas och 
skrivs om, bilder väljas ut, rubriker och bild-
texter formuleras, sista minuten-material fixas 
fram och olika layout-lösningar testas och 
genomföras. Det är mängder av små och stora 
beslut som behöver tas i takt med att tidnings-
uppslagen växer fram på datorskärmen. 

Samtidigt måste jag säga att det är kul att 
vara redaktör för LiU magasin. Att göra tidning 
slår det mesta i mitt jobb, oavsett om man 
jämför med andra redaktionella sysslor eller 
sådant som är knutet till mina uppdrag som 
redaktionschef och teamledare.

vI får en hel del uppmuntrande återkoppling 
på tidningen från alumner och andra läsare i 
mejl och telefonsamtal. Återkommande läsar-
undersökningar visar också att det är många 
som läser och uppskattar tidningen. Inte min-
dre än 70 procent av våra alumner läser regelbun-
det LiU magasin. Det tar vi som ett gott betyg.

Vår ambition är att göra en tidning där de 
allra flesta ska kunna hitta något som intresse-
rar i varje nummer. Så alla idéer och synpunk-
ter är välkomna.

tIll de posItIva sIdorna i arbetet med LiU 
magasin hör kontakten med alumner, som är 
verksamma i de mest varierade sammanhang 

runtom i landet – ja, faktiskt i hela världen. Inför 
detta nummer har jag varit i Stockholm och träf-
fat Eva Brattander på Svenska FN-förbundet. Hon 
arbetar bland annat med en kampanj för att alla 
barn ska få ett gratis mål mat i skolan varje dag. 
Det har lett till att framför allt fler flickor fått möj-
lighet att gå i skolan – och därmed chansen att 
skapa en bättre tillvaro för sig och sina närmaste. 
Eva driver också ett ledarskapsprojekt för ung-
domar i Östafrika. Läs mer om hennes arbete i 
ett reportage inne i tidningen.

I detta nummer berättar vi också om fram-
tidens forskningsledare vid LiU, om det nya 
studentboendet på Campus Valla och om sta-
tistikerna som upptäckte konstigheter i miljö-
övervakningen. Bland annat.

annars drar det ihop sig till sommar och tid 
för att ladda batterierna. Mitt eget recept är 
samma som ifjol, det vill 
säga vandring i Alperna 
och lugna kanotfärder vid 
torpet i södra Östergöt-
land. Och så att umgås 
med vänner förstås. Det 
ger energi.

Ha en skön sommar!

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

foto vIbeke mathIesen & göran bIlleson

De är framtidens spjutspetsar
Nu	läggs	grunden	för	nästa	generation	av	tongivande	forskningsledare	
vid	Linköpings	universitet.	Unga	lovande	forskare	ges	möjlighet	att	
bygga	upp	en	egen	stark	forskningsbas.

LiU är ännu ett ungt universitet och flera av 
den första generationens forskningsledare 
är still going strong. Efter hand har de fått 
sällskap av nya krafter – och nu gör LiU en 
satsning på att hjälpa fram nästa genera-
tions forskarprofiler.

Satsningen innebär att unga och särskilt 
lovande forskare anställs med ett extra start-
bidrag, runt en halv miljon kronor, för att 
bygga upp en egen verksamhet. Vartannat 

år kommer 10-15 tjänster som »LiU-forskar-
assistent« att annonseras ut.

– Idén är att identifiera unga människor 
med potential, som brinner för sin forsk-
ning, och ge dem de bästa förutsättningar-
na för att lyckas. Vi har sett till individerna 
i första hand – men det är väl kanske ingen 
slump att de hamnar i några av våra star-
kaste forskningsmiljöer, säger rektor Mille 
Millnert.

De fyra första är nu på plats och LiU 
magasin har träffat dem. Kristin Zeiler, 
Johanna Rosén, David Engblom och Mat-
tias Alenius, alla mellan 30 och 35, tre med 
bakgrund på LiU, två molekylärbiologer, 
en bioetiker och en materialfysiker. Entu-
siastiska och nyfikna forskare med massor 
av internationella erfarenheter – från Tysk-
land, USA, Schweiz, Italien, Australien, 
Wales, Österrike ... 

forsknIng 

 

  framtidens forskningsledare

liu-satsning på unga forskarlöften
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Efter fyra år utomlands återvänder Johanna Rosén till Linkö-
pings universitet för att bygga upp en egen forskargrupp inom 
materialområdet. 

Ett verktyg är inte bättre än sin yta. Det är den tunna filmen 
(eller skiktet) längst ut som avgör egenskaperna. Materialforsk-
ningen vid LiU handlar mycket om hur man skapar den ytan, 
atom för atom eller jon för jon.

Johanna Rosén valde joner, för de är lättare att styra. När ett 
material förångas till plasma – ett gasmoln av laddade atomer 
– har man större möjligheter att påverka hur ytan växer fram 
därinne i vakuumkammaren. 

johanna rosén, materialfysiker

Det är ytan som avgör egenskaperna

Bilden t.v.: Johanna Rosén kommer 
närmast från Sydney, dit hon gärna 
återvänder för att snorkla.
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De fyra första »LiU-forskarassistenterna« finns nu på plats. Fr v Kristin Zeiler, David Engblom, Johanna Rosén och Mattias Alenius.  

johanna rosén, materialfysiker

Det är ytan som avgör egenskaperna
När hon nu efter fyra år i frivillig exil återvänder »hem« är målet 

att bygga upp en egen forskningsmiljö för den teknik som kallas arc-
förångning (arc=ljusbåge).

– Det är en metod där man arbetar med oerhörda tätheter och 
temperaturer. Plasmat får en mycket hög energi som vi kan styra 
med elektriska och magnetiska fält, säger Johanna Rosén.

hennes resa började när hon kom från gymnasiet i Tranås till 
mat/nat-studier vid LiU, med inriktning på teoretisk fysik. De ledde 
till forskarutbildning och doktorsexamen i tyska Aachen, vidare 
till Berkeley i Kalifornien och därifrån »down under« till Sydney i 
Australien.

– Jag har haft den perfekta doktorand- och postdoc-tiden. Och 
nu har plötsligt min dröm om en egen forskningsplattform blivit 
möjlig.

Förutom grundplåten från universitetet har hon denna vår också 

kammat hem ett Ingvar Carlsson Award från Stiftelsen för strate-
gisk forskning – ett forskningsbidrag på tre miljoner kronor just 
med avsikten att ge hemvändande postdoktorer chansen att bygga 
upp en egen verksamhet.

Hur ser det ut om fem år?
– Då leder jag en grupp med doktorander och postdocs som 

forskar brett med nya och vitt skilda material. Jag jobbar i nära sam-
arbete med kolleger i Sydney, Aachen och Berkeley och vi skickar 
studenter mellan oss.

tIll sydney vill hon återvända minst en gång om året. Inte minst 
för att snorkla och vandra i nationalparkerna runt fyra-miljoners-
staden.

– Men efter fyra år i kappsäck ska det ändå bli jätteskönt att 
komma hem och skapa en fast punkt i Linköping, säger Johanna 
Rosén.  
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David Engblom tänkte bli cancerläkare, men forskningen kom emel-
lan. Nu vill han veta hur smärta, feber och aptitlöshet – symtom 
som inte minst drabbar cancerpatienter – uppkommer och regleras.

– Tidigare har jag visat att feber orsakas av att en prostaglandin, 
PGE2, bildas i hjärnans yttre blodkärl med hjälp av ett specifikt en-
zym. Nu vill jag veta exakt var enzymet har sin funktion.

Tekniken – en avancerad form av att klippa och klistra i DNA 
– har David lärt sig under sina år i den tyska kultur- och vetenskaps-
staden Heidelberg. Här finns det tyska cancerforskningscentrumet 
DKFZ där han var postdoktor, här finns ett stort Max Planck-institut 
och Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet (EMBL).

Med de kunskaperna ska han nu gå vidare i sin forskning på 
genetiskt skräddarsydda möss, forskning som kan leda fram till nya 
och mer specifika läkemedel med färre biverkningar.

– Mer än ett läkemedelsföretag är intresserade av detta. En speci-
fik hämmare av PGE2 skulle bli ett mycket välanvänt preparat, säger 
David Engblom.

han har också vIdare vyer. I Heidelberg studerade han illamå-
ende-systemets motsats: hur kroppen signalerar belöning och väl-

befinnande. Huvudprojektet handlade om hur olika droger imiterar 
kroppens egna belöningssubstanser.

– Det är rimligt att tro att de två systemen samarbetar och till-
sammans bestämmer vår grad av välbefinnande. Våra nervbanor 
samtalar vilt på oväntade vägar, säger David Engblom. 
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Mattias Alenius byter 
Wien mot Linköping. Han ser fram 
mot ett nära samarbete med andra neurospecialister.

mattias alenius, molekylärbiolog

I hjärnans innersta
Hur vet en nervcell vem den är och hur får den sin funktion? Mat-
tias Alenius tar vägen över luktsinnet får att försöka få ett svar på de 
frågorna. 

Luktsinnen fungerar på liknande sätt i allt från flugor till männis-
kor. Varje nervcell i vår näsa eller på flugornas antenner använder 
bara en luktreceptor (mottagarmolekyl) trots att den har en stor re-
pertoar av luktreceptorgener att välja ur. Frågan är: hur går detta till? 
Hur vet nervcellen vilken receptor den ska använda?

Flugan är då en bra modell att forska på. Genom att släcka en gen 
i taget – något som numera är möjligt i bananflugan – har Mattias 
identifierat mer än 200 gener som kan vara involverade. Resultaten 
hittills tyder på att flera gener samarbetar i olika kombinationer.

– Mycket tyder på att grunderna är desamma i däggdjurshjärnan. 
Det ska bli coolt att på sikt se vad som överensstämmer mellan fluga 
och människa, säger Mattias Alenius.

I så fall skUlle han kunna sluta den cirkel som började med en 
doktorsavhandling vid Umeå universitet om musens luktsinne. Men 
musens nervsystem var för komplicerat, det gick inte att se skogen 
för alla trän. Mattias begav sig till ett av Europas största bananfluge-
labb som byggts upp av Barry Dickson i Wien.

– Wien erbjuder bra livskvalitet, det är billigt at bo och äta ute, 

mycket konst och opera. Men det är också en cementstad och det ska 
bli skönt att komma hem till Sverige, säger han.

I Linköping räknar han med att köra hårt med forskningen till-
sammans med Stefan Thor, som själv forskar på andra delar av banan-
flugans nervsystem. Mattias blir en del i LiU:s samlade satsning kring 
neurobiologi.

– Det är unikt att klämma in så många neurospecialiteter under 
samma tak. Det ska bli roligt att vara med om detta.   

david engblom, molekylärbiolog

Smärta och feber

David Engblom forskar vidare om feber med hjälp av en teknik han lärt sig i Tyskland.
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kristin zeiler, bioetiker

När tar livet slut?
Var går gränsen mellan liv och död? Nya tekniska och medicinska 
landvinningar har ställt den frågan på sin spets. 

Det finns minst två sätt att definiera död. Traditionellt inträder döden 
när hjärtat slutat slå och andningen och blodcirkulationen upphört 
för gott. Men i stora delar av västvärlden är det hjärnans tillstånd det 
centrala i dödsdefinitionen: en individ är död när alla hjärnans funk-
tioner är irreversibelt förlorade.

– Medicinskt kan man avgöra när hjärnans funktioner är oåterkal-
leligt förlorade, men den filosofiska frågan är: när har individen som 
person upphört att existera?, säger Kristin Zeiler.

Hon forskar i bioetik, ett område på frammarsch i takt med nya 
landvinningar inom medicinsk teknologi, kirurgi, genetik och bio-
teknik. Det var först när människor kunde hållas vid liv med »död« 
hjärna som det traditionella dödsbegreppet blev ifrågasatt.

Ett av de projekt Kristin Zeiler nu påbörjat ställer frågan om det är 
möjligt att ha de två olika definitionerna på död sida vid sida. Hon ska 
granska situationen i Japan och den amerikanska delstaten New Jersey, 
som beslutat att låta mångfalden råda – av religiösa och kulturella skäl.

mångfald och genUs står i fokus när hon drar upp riktlinjerna för de 
närmaste årens forskning. Bland annat planeras ett EU-projekt om genus-
aspekter på donationer av levande organ i Spanien, Sverige och Tyskland.

– I Tyskland är det dubbelt så vanligt att mödrar donerar organ till 
sina barn än att fäder gör det, och fler kvinnor ställer upp som dona-
torer till sina män än tvärtom. En hypotes är att det beror på löneskill-
nader och könsroller. En annan är att kvinnor som grupp oftare än 
män resonerar i termer av omsorg.

Kristin Zeiler började läsa medicin men slog om till religions-
vetenskap. Det resulterade i en magisterexamen och forskarutbild-
ning vid Tema Hälsa och samhälle. Under tiden har hon gästforskat i 
Italien, Wales och Schweiz. Avhandlingen »Chosen children« hand-
lade om etiken kring genetisk diagnostik vid provrörsbefruktning. 

– Jag gillar blandningen av frågor som väcks i mötet mellan medicin 
och humaniora, liksom mellan anglosaxiskt och romanskt, säger hon.  Kristin Zeiler läste medicin, men bytte till religionsvetenskap. Nu forskar hon inom bioetik.

Peter Nilsson och Johanna Rosén får tre 
miljoner vardera från Stiftelsen för strate-
gisk forskning (SSF) för att bygga upp en 
verksamhet i Sverige.

Båda har gått forskarutbildning på LiU 
och är på väg tillbaka efter forskarvistelser 
utomlands. Peter Nilsson forskar i biomole-
kylär och organisk elektronik och Johanna 
Rosén är tunnfilmsfysiker och en av fyra 
nyrekryterade »LiU-forskarassistenter« (se 
artikel på föregående uppslag).

SSF-peng-
arna är avsedda för 
framtidens forsk-
ningsledare och går 
till totalt elva unga 
forskare i landet.  

peter nIlsson (bilden) har sedan ett drygt 
år en postdoktortjänst vid Universitetssjuk-
huset i Zürich, Schweiz.

– Jag har arbetat hos professor Adriano 
Aguzzi, världsledande forskare när det 

gäller prioner. Där har jag lyckats använda  
min teknik med molekylära mätverktyg på 
ett helt nytt sätt, fortsätter Peter Nilsson.

Prototypen är en vattenlöslig, fluoresce-
rande polymer med förmåga att växla färg 
när den långa polymerkedjan ändrar form. 
Genom att binda den till biomolekyler får 
man ett verktyg som signalerar när något 
ovanligt händer. 

Fotnot: Prioner kan bl.a. kan orsaka »galna 
ko-sjukan« och Creutzfelt-Jakobs sjukdom. 

Tre miljoner vardera till två unga LiU-fysiker
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Tusende	
HU-doktorn
Den 1 juni hurrar Hälsouniversitetet för 
sin 1000:e doktor – Abdimajid Osman, 
sjukhuskemist som forskar i klinisk kemi. 

Hans upptäckt om hur genetiska skill-
nader påverkar effekten av blodpropps-
läkemedlet Waran kan lindra besvären 
för många patienter och spara pengar i 
sjukvården.

Nära 100 000 patienter i Sverige får 
Waran, de flesta i samband med förmaks-
flimmer, insättning av konstgjorda 
hjärtklaffar och blodpropp i vensystemet. 
Särskilt de fyra första veckorna av be-
handlingen kan vara mycket besvärliga. 
För höga doser leder till blödningar, för 
låga ökar risken för proppbildning. Det 
kan krävas många besök på antikoagu-
lationsmottagningen innan man finner 
den rätta dosen.

– Genom att ta ett blodprov och fast-
ställa vilken genetisk variant patienten 
har, kan man ge rätt dos från början, 
säger Abdimajid Osman.

Den allra första medicine doktorn i 
Linköping var Eva-Brita Möller, på en av-
handling om diabetes och graviditet.

– Disputationen skedde 5 december 
1970. Men först 1973 hade de fått ihop 
tillräckligt många för att det skulle räcka 
till en promotion, berättar Eva-Brita 
Möller, numera pensionerad från kvinno-
kliniken vid Centralsjukhuset i Borås.

Linköpings universitet rankas högst i 
landet när det gäller studievägledning, 
karriärvägledning och studenthälsovård 
i en ny kartläggning och utvärdering av 
Högskoleverket.

I rapporten understryks betydelsen av den-
na verksamhet för studenternas välmå-
ende och prestationer. Men studentstödet 
varierar kraftigt i landet.

Allra bäst fungerar alltså student-

stödet vid Linköpings universitet, enligt 
Högskoleverket. Här finns en helhetssyn 
på karriär- och studievägledning och stu-
denthälsovård som är positiv för verksam-
heten. Ledningen är engagerad i både ord 
och handling.

HSV lyfter bland annat fram arbetet 
vid LiU med att ge nya studenter en bra 
introduktion till studierna och informa-
tion om hur studentstödet kan användas 
under studietiden.

Högsta betyg för studentstöd

Abdimajid Osman är den tusende HU-doktorn. 
Han forskar om blodproppsläkemedlet Waran.

Läkarutbildning
toppar	landet
Läkarutbildningen vid Hälsouniversitetet 
hamnade i topp när Högskoleverket utvärde-
rade landets medicinutbildningar.

 
Linköpingsutbildningen placerar sig högst 
av alla bedömda med fem toppomdömen 
av sex möjliga och ett »nästbäst«. Den får 
högsta betyg när det gäller beslutsprocess 
och ekonomisk styrning, vilja och förmåga 
till kvalitetsarbete, utbildningens innehåll 
och struktur, kvalitet i den kliniska utbild-
ningen och förutsättningar för pedagogisk 
utveckling. Studiemiljön bedöms vara god 
(här var det bara Umeå universitet som fick 
bättre omdöme).

När Högskoleverket summerar placeras 
HU-utbildningen i den högsta kvalitets-
gruppen tillsammans med Lunds 
universitet, som fick fyra 
toppomdömen av sex 
möjliga.

Anders Ynnerman, glad pristagare.
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LiU-professorn Anders Ynnerman är årets mottagare 
av Akzo Nobel Science Award, som ger honom inte 
mindre än 500 000 kronor.

»För hans banbrytande insatser att visualisera och 
känna på realtidsdata.« Så lyder prismotiveringen.

 – Anders Ynnerman bedriver viktig forskning 
som gör skillnad, konstaterar Kerstin Sirvell, ord-
förande i prisjuryn vid Kungl. Ingenjörsvetenskaps-
akademien (IVA).

Och pristagaren själv är både stolt och glad.
– Detta är det roligaste som hänt mig under fors-

karkarriären. Men priset bygger på många personers 
arbete. Därför vill jag avsätta en del av prissumman 
för att stödja studenter som gör exjobb och liknande 
utomlands, säger Anders Ynnerman.

Den 44-årige professorn kom till Linköpings uni-
versitet 1999. Året därpå grundade han Norrköping 

Visualization and Interaction Studio (NVIS), nu en av 
Nordens ledande forskningsmiljöer inom visualise-
ring och datorgrafik som även innehåller en VR-teater 
öppen för allmänheten. Han leder också en forsk-
ningsavdelning med inriktning på volymrendering av 
stora datamängder, presentation av stora bildbanker 
och presentation i virtuell verklighet.

Och inte nog med det. Pristagaren spelar också en 
framträdande roll i Centrum för medicinsk bildveten-
skap och visualisering (CMIV) vid Linköpings univer-
sitet. Han har tidigare varit föreståndare för Nationellt 
superdatorcentrum (NSC). Dessutom har han flera 
nationella uppdrag, däribland som styrelseledamot i 
Vetenskapsrådet.

Det är andra gången priset går till en LiU-forskare. 
2001 delades det mellan Ingemar Lundström, profes-
sor i tillämpad fysik, och Bengt Kasemo, professor vid 
Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola.

»Nobel-pris« till Anders Ynnerman

Y-programmet på LiTH har utsetts till Årets 
teknikutbildning av Teknikföretagen och får 
1,5 miljoner kronor, varav en halv miljon ska 
avsättas till stipendier för studenter.

Civilingenjörprogrammet Teknisk fysik 
och elektroteknik (som är det egentliga 
namnet) får priset för att utbildningen 
framgångsrikt kombinerar djup och bredd 
och därmed ger studenterna en examen 
lämpad för många olika positioner i nä-
ringslivet. Juryn berömmer arbetet med 
företagslika projektstudier som skapar hög 
motivation och god förståelse för ingenjörs-
yrkets krav.

– Det här är en stark uppmuntran för 

alla, både utbildningsansvariga och lärare 
på programmet. Och för studenterna, som 
kan känna sig säkra på att de går på en 
riktigt, riktigt bra utbildning, säger profes-
sor Svante Gunnarsson, som är program-
ansvarig.

Bästa	teknik-
utbildningen

Resa	genom	IT-historien

Åke	Svensson
hedersdoktor
Saabs koncernchef Åke 
Svensson (bilden) har 
blivit hedersdoktor vid sitt 
forna lärosäte. Han läste 
till civilingenjör i teknisk 
fysik och elektroteknik i 
Linköping i början av 70-
talet. Under årens lopp har han på flera 
sätt behållt kontakten, t.ex.  genom före-
drag för studenter, lärare och alumner.

50	miljoner	för
migrationsstudier
Linköpings universitet får 50 miljoner 
kronor under tio år för ett nytt centrum för 
migration, ekonomi och samhälle.

Huvudansvaret för centret blir profes-
sor Carl-Ulrik Schierup på Institutionen 
för samhälls- och välfärdsstudier. Det är 
Forskningsrådet för arbetsliv och social-
vetenskap (FAS) som valt ut LiU-ansökan 
som en av de starka forskningsmiljöer 
man vill stödja.

Nu finns boken som berättar om Sveriges väg in i datasamhället. 
Och vem är väl mer lämpad som guide än Tord-Jöran Hallberg, 
tidigare lektor i digiteknik och forskningsinformatör vid LiU och 
under många år verksam på Datasaab. I IT-gryning (Studentlitte-
ratur) ger han sig ut på en resa från 1840- till 1960-talet och låter 
läsaren möta människor och maskiner som förändrade samhället.
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stUdentlIv 

 

  boende på campus

Mycket gemenskap, men 
studierna hinns också 

med tycker fr.v. Eric Spaak, 
Hanna Evers, Cecilia Nen-
nefors och Emilia Kindvall.
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text eva bergstedt 

foto vIbeke mathIesen

Hemma på campus
Bo	på	campus?	Ja,	numera	är	det	verklighet	i	Linköping.	Och	det	är	inte	
vilket	boende	som	helst.	Här	görs	en	medveten	satsning	på	att	stärka	
gemenskapen	mellan	studenterna.

Några huskroppar sträcker sig mot himlen strax intill 
Märkesbacken på Campus Valla. Här håller en ny 
form av studentboende på att växa fram. Colonia heter 
området där just nu 90 studenter bor. Den sociala ge-
menskapen är navet i boendet.

– Det här är bättre än korridor, konstaterar stu-
denten Cecilia Nennefors som flyttade hit från »Stu-
dent-Ryd« när det första huset stod klart lagom till 
höstterminsstarten förra året.

Varför bättre?
– Därför att det absolut är mer gemenskap i det här 

huset än i en vanlig korridor. Här går vi steget längre, 
man lär känna varandra bättre och har koll på varan-
dras liv. Alla hejar, vi hänger i trapphusen och har kul. 

Hon tänker efter en sekund.
– Ja trapporna funkar verkligen bra.
Men inte bara trapporna.

förebIlden tIll colonIa kommer från amerikanska 
campusområden.

– Det handlar om ett socialt koncept, det vill säga 
mer än bara ett boende. Vi vill stärka gemenskapen 
och minska utanförskapet, påpekar Gunnar Nord-
feldt, VD för ByggVesta som står bakom satsningen.

Upprinnelsen är att ägaren till ByggVesta, Lars 
Jonsson (bosatt i Seattle, USA), för några år sedan 
donerade två miljoner för att stärka samarbetet mel-
lan LiU och University of Washington i Seattle. Det är 
därifrån flera idéer plockats för att förverkliga Colonia. 

– Amerikanska studier visar att de som bor inom 
campusområden har kortare studietid och bättre stu-
dieresultat än andra. Det har vi tagit fasta på. Vi vill att 
boendet inom ett campus ska kännas stimulerande 
och kreativt, säger Gunnar Nordfeldt.

Tanken är att efterhand utveckla ett fördjupat fad-
derskap för nybörjarstudenterna, att ha stödundervis-
ning i husen och kvällsaktiviteter av olika slag, som 
föreläsningar och filmkvällar. 

Men redan nu har en massa grejer hänt. Fester för-
stås, julbak, halloweenpyssel, filmkvällar, grillkvällar, 

»Här är mycket mer gemenskap än i en vanlig korridor« säger Cecilia Nennefors (mitten). Hon lä-
ser personal- och arbetsvetenskap, men jobbar också som områdesansvarig 10-15 timmar i veckan.

Studenter har flyttat in på Campus Valla. Totalt  byggs åtta hus med 350 lägenheter.
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doktorandföreläsning om ungas syn på sex, 
kanelbullens dag (200 bullar) – och så ännu 
fler fester.

tIll aUgUstI står ytterligare 150 nya lägen-
heter klara för inflyttning. Totalt ska det bli 
350 och planerna är att allt ska vara klart 
hösten 2008.

– Det är kö hit. Just nu är det 65 procent 
förstaårsstudenter som bor här, något fler 
killar än tjejer. De flesta är 20-21 år, berättar 
Cecilia Nennefors.

Hon läser personal- och arbetsvetenskap, 
men jobbar också 10 - 15 timmar i veckan 
som områdesansvarig för studentboendet, 
där hennes roll är att stötta studenterna och 
deras engagemang i huset och boendet. 
ByggVesta avlönar henne för det arbetet.

Vi har stämt träff med några av studen-
terna i huset en förmiddag, men efterhand 
som vi går runt är det fler som ansluter. Vi 
blir visade runt till gemensamhetslokalen 
som de själva håller på att inreda, till studie-
rummet där man ska kunna plugga i lugn 
och ro, till de egna studentrummen med 
hög standard och egen liten köksavdelning 
och till några av de fyra kollektivlägenheter-
na där fyra studenter delar boende. Cecilia 
Nennefors bor i en av dem och det är slutli-
gen där vi slår oss ner för en fika.

rohan jobanpUtra från Jönköping gick ut 
gymnasiet förra våren och började plugga 
till civilingenjör i maskinteknik i höstas. 
Han är lika nöjd med sitt boende som de 
övriga studenterna vi möter.

– Man har en närhet till skolan, kan 
sova länge på morgnarna, kan äta lunch här 
hemma och har tillgång till Campushallen. 
Och ändå är det nära till stan. Man cyklar 
dit på tio minuter. 

Och att det kostar en del (3.891 kr/må-
nad frånsett juni och juli) är inget som 
avskräcker.

– Det är det värt. Man får vad man beta-
lar för, tycker Rohan.

Han får medhåll av de andra runt fika-
bordet.

– Det är absolut värt priset. Jag pluggade 
i Umeå förut och bodde i korridor. Här 
betalar jag mer, men får ut mer också. Det 
är viktigt att må bra när man pluggar, säger 
Emilia Kindvall som läser till lärare i idrott 
och specialpedagogik.

– Man får så många kompisar här. Då 
trivs man, påpekar Hampus Kensing som 
läser datateknik på tredje året.

Han sitter med i Colonias styrelse, som 
består av studenter som bor på Colonia. 
Styrelsen jobbar för de boendes intressen 
och för att stärka gemenskapen genom att 
arrangera olika aktiviteter.

– Vi vill gärna engagera alla som bor här, 
säger Hampus.

den enda nackdelen som de spontant 
nämner är att de bor på en byggarbetsplats. 
Det är störande, och de ser fram emot när 
samtliga åtta hus står klara. 

Däremot känner de sig inte isolerade 
från omvärlden. Nej, Ryd ligger nära, där 
finns både affärer och vanligt folk, så det är 
inga problem.

Och så vänds samtalet åter till minnen 
från roliga fester, om alla spontana möten, 
om hur alla känner alla, om vänskap för 
livet…

Men så var det ju det här med studie-
resultaten. Att amerikanska studier visar 

att de som bor på det här viset lyckas bättre 
med sina studier. Vad tror de om det?

Ännu har det gått för kort tid för att säga 
något med säkerhet. Men alla hävdar att de 
faktiskt hinner plugga också, mitt i all ge-
menskap. Och att närheten till »skolan« gör 
att de kan slinka in i någon datasal eller till 
biblioteket även på kvällarna.

– Jag tror studiemotivationen höjs när 
man bor så här, säger Hampus.

Varför? 
– Därför att man är glad. Man trivs och 

har inget som oroar.
De övriga nickar instämmande. 

Vänner för livet? Coloniastudenterna gillar sitt boende.

Lägenheterna är helfräscha tycker Emilia Kindvall. Colonia ligger i direkt anslutning till Campus Valla.

fakta: De åtta husen byggs på delar av 
koloniområdet i Valla, i direkt anslut-
ning till universitetsområdet. Området 
har fått namnet Colonia bl.a. av det skä-
let. Totalt handlar det om 350 lägenheter.
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Besök hus som ännu inte finns
Vad sägs om att kliva runt i hus som ännu 
bara finns på byggskisser. På LiU Norr-
köping kan byggingenjörerna välja en in-
riktning mot byggvisualisering, som de är 
ensamma om i landet.

– Visualisering är användbart i alla delar av 
ett byggprojekt, från skisstadiet till »betong-
läge«, förklarar Michael Pääbo, lärare och 
handledare på utbildningen.

Genom visualisering blir allt mer över-
skådligt och begripligt. Arkitekten får liv i 
sina skisser, köpare kan konkret se vad de 
kommer att få för sina pengar, politiker får 
ett begripligt underlag för beslut – och i 
»betongläget« kan det underlätta för byggare 
och hantverkare.

– De får en helt annan känsla för sitt 
arbete. Aha – är det så där det kommer att 
se ut!

I en projektkUrs har fem studentgrup-
per gett sig i kast med utbyggnaden av 
Kåkenhus, den tänkta multiarenan vid 
Himmelstalund, en planerad nybyggnation 
på Strömsholmen, omgörningen av Hageby 
Centrum och så ett fräsigt allaktivitetshus, 
något som inte finns i några planer men 
som borde finnas, enligt studenterna Asti 
Ahmet och Chau Vinh.

– Vi ritade ett allaktivitetshus som upp-
gift under vårt första år. Nu tyckte vi att det 
vore kul att visa hur det skulle kunna se ut 
»på riktigt«, säger Vinh.

– Det är lite trist med bara ritningar, 
fortsätter Asti, att jobba med visualisering 
är himla roligt. Man ser hur modellen växer, 
får volym. Det ser så verkligt ut.

Till sommaren blir de klara med exa-
men. Står jobben och väntar då?

– Det blir nog inga problem. Det är inte 
så många som kan jobba med visualisering, 
säger Asti.

Hon hoppas på plats i Stockholm på ett 
stort byggföretag eller arkitektkontor. Vinh 
vill till Göteborg.

fyra stUdenter – Sara Bechlaoui, Daniel 
Sedin, Jenny Ståhl och Angelica Åslund 
– har gjort en visualisering av den del 
av Kåkenhus som ska byggas till ut mot 
Skvallertorget och låter åskådarna följa med 
på en rundtur genom huset och upp genom 
våningsplanen. Det blir en titt in den stora 
hörsalen, i korridorer och arbetsrum för ad-
ministrationen och konferensrummet högst 
upp med en fantastisk utsikt över Ström-
men och staden.

Det är mycket som ska med i model-
len. Underlagen till modellen hämtas från 
flera håll; ritningar och skisser förstås, 
fotografier, uppgifter om höjder och annat 

från kommunens GIS-enhet, texturer (olika 
sorters ytor) och detaljer finns i olika design-
program eller kan hämtas från internet.

– Det var inte så enkelt som vi först trod-
de, berättar Daniel om arbetsprocessen. Vi 
fick sortera indata i lager och dela in model-
len i tre delar för att det skulle bli hanterligt.

– Så nu vet vi vad motgångar betyder, 
fortsätter Jenny.

Men att lära sig överleva sådana är inte 
den sämsta kunskapen man kan bära med 
sig ut i arbetslivet.

det knepIgaste och mest tidsödande var 
renderingen, att få ljus och skuggor se trovär-
digt ut. Att visualisera glas så det ser naturligt 
ut är ett annat moment som kräver tid. 

Denna dag delas också Autodesk Design 
Visualization Award 2007 ut. Första priset 
går till Fredrik Johansson som demonstrerar 
hur Hageby Centrum kommer att se ut efter 
ombyggnaden – med spårvagnar och allt.

gUnIlla pravItz

Chau Vinh och Asti Ahmet tycker 
att det är roligt att arbeta med 
visualisering och gradvis se hur 
modellen växer och får volym. Till 
sommaren är det dags för dem 
att visa upp sina färdigheter i 
arbetslivet.

Kontor i Kåkenhus. Obs speglingarna i glasdörren till 
vänster. Sådant tar tid!

Exteriör av allaktivitetshus, som borde finnas i Norrkö-
ping. Det tycker i alla fall de blivande byggingenjörerna.

Entrén till den ännu inte utbyggda delen av Kåkenhus. 
Studenterna bjuder på en rundtur inne i huset. 
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text anIka agebjörn 

foto vIbeke mathIesen

Upptäckte fel i miljöövervakningen
Dagens	forskare	arbetar	ofta	med	oerhört	stora	datamängder.	Det	borde	
få	genomgripande	konsekvenser	för	deras	arbetssätt,	säger	forskarna	i	
tillämpad	statistik	vid	Linköpings	universitet.	De	talar	till	och	med	om	
behovet	av	ett	paradigmskifte	inom	forskningen.

Professor Anders Grimvall och hans kol-
legor börjar bli vana vid hetluften. Det 
skrällde till ordentligt i våras när de avslöja-
de några avgörande svagheter i den svenska 
miljöövervakningen.  Sverige har övervakat 
föroreningarna i vatten och luft i flera de-
cennier, för vatten ända sedan mitten av 
1960-talet. Nu visade linköpingsforskarna 
att flera av de förändringar som uppmätts 
i de långa tidsserierna av vattenprover med 
största sannolikhet handlar om rena mätfel.

– De här variationerna är skapade nå-
gonstans mellan provtagningen och rap-
porteringen av mätvärden. De har aldrig ägt 
rum ute i naturen, sade Anders Grimvall, 
och drog med det uttalandet igång en veten-
skaplig batalj. 

det hela började i oktober när hans 
doktorand Kalle Wahlin gjorde några data-
körningar utifrån en ny metod som de kon-
struerat, en tredimensionell graf gjord just 

för att kunna upptäcka mönster i många 
långa parallella serier av data.

– Kalle bad mig komma och titta, det såg 
lustigt ut tyckte han, berättar Anders Grim-
vall. Och sedan blev jag sittande framför 
datorn i bortåt 20 timmar. Jag kunde inte 
tro vad jag såg.

– Övervakningen av vattenkvalitet är ju 
kronjuvelen i den svenska miljöövervak-
ningen. Vi hade valt att arbeta med dessa 
data just för att vi ville ha något med bra 
kvalitet. Och så hittade vi det här. Enstaka 
fel förekommer i alla miljödatabaser och 
några felkällor har redan dokumenterats av 
SLU, men det här var omskakande.

Det forskarna hittade var en så stor sam-
variation i fosforhalten i vattenprover tagna 
på olika ställen i landet, att de blev miss-
tänksamma.

– Att fosforhalterna varierar kraftigt 
från år till år är i sig inte anmärkningsvärt. 
Det beror oftast på vädret. Men det verkade 

märkligt att samma variationer uppträdde 
över hela Sverige.

När även proverna från Vättern visade 
exakt samma svängningar började de de-
finitivt ana oråd. Det tar 80 år för vattnet i 
Vättern att omsättas så det är svårt att tro 
att halterna av fosfor kan variera så kraftigt 
från år till år.

tIll slUt kom de fram tIll att det till stor 
del handlar om rena mätfel. Frågan är 
förstås hur det har kunnat hända. Anders 
Grimvall vill inte lägga skulden på labora-
toriet, utan menar att man underskattar 
svårigheten i uppgiften.

– Mängden av data är ett stort problem, 
säger han. De blir helt enkelt svåra att över-
blicka och analysera. 

Och problemet är inte begränsat till 
miljödata. 

– Så länge forskarna samlade in måttliga 
datamängder kunde de själva hantera alla 

forsknIng 

 

  tillämpad statistik

stora datamängder allt svårare att överblicka

Anders Grimwall
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leden. Men idag är datoriserade instrument 
varje forskares egendom. Allt mer kan mä-
tas och registreras. De flesta forskare arbetar 
med oerhört mycket mer data än de gjorde 
för sådär tio år sedan. Det ställer nya krav.

Biologer, hydrologer och oceanografer, 
exempelvis, arbetar med modeller som krä-
ver just stora mängder indata.

– Hydrologer bygger upp oerhört kom-
plicerade modeller på en mycket detaljerad 
nivå, där de kan följa förändringar i vatten-
flödena timme för timme. 

Men ju mer detaljerad man gör en mo-
dell, fortsätter Anders Grimvall, desto större 
blir risken för felkällor i indata. Det är omöj-
ligt att ha full kontroll. 

– Vi ifrågasätter detaljeringsgraden om 
man vill analysera utvecklingen över en 
längre tid, kanske tio år eller mer. Då kan 
man ta hänsyn till färre faktorer, vilket gör 
sambanden enklare. Men det kräver statis-
tiska metoder och modeller.

att tala om för andra forskare, i andra dis-
cipliner, hur de bör arbeta är förstås inget 
sätt att bli populär på. Men Anders Grimvall 
är inte bara statistiker, han är tämligen 
hemmastadd inom miljökemi också och har 
i många år arbetat på Tema Vatten. Så hans 
kritik, just när det gäller miljöstatistik, är 
svår att bara skaka av sig.

– Vi har väl tagit på oss lite av rollen som 
buse när det gäller att ifrågasätta och kritiskt 
granska det som andra forskare gör, särskilt 
inom miljöområdet.

Just miljöstatistik är linköpingsfors-
karnas specialitet. De leder forsknings-

programmet ENGO,  Environmental Goal 
Achievement under Uncertainty. Uppgiften 
är att hitta mätmetoder för att se hur Sverige 
klarar av att uppfylla de 16 nationella miljö-
målen. Anders Grimvall är också engagerad 
i ett samarbete mellan 15 europeiska länder 
för att se hur äldre tidsserier över klimatdata 
kan korrigeras.

– När det gäller klimathotet bygger ju 
mycket av vår kunskap på många och långa 
klimatdataserier, säger han. Och här finns 
ett stort problem med datakvaliteten.

statIstIska metoder är ett annat pro-
filområde, som Anders Nordgaard, uni-
versitetslektor, arbetar med. Även här är 
utgångspunkten ett kritiskt granskande.

– Metoder bygger på antaganden som 
ofta inte är uppfyllda i verkligheten, säger 
han. Jag försöker hitta sätt att komma ifrån 
dessa antaganden. Men det kräver ofta 
speciallösningar, lite av hemsnickeri.

»Vi har väl tagit på oss lite av 
rollen som buse när det gäller att 
ifrågasätta och kritiskt granska 
det som andra forskare gör,    
särskilt inom miljöområdet.«

En oväntat stor samvariation i fosforhalterna i vattenprover tagna på olika håll i landet väckte Linköpingsstatistikernas misstänksamhet. 
Från vänster: Anders Nordgaard, Anders Grimwall och Kalle Wahlin.
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När jag säger något om att jag trodde 
statistiker höll på med tabeller och nor-
malfördelningskurvor, så utbrister han:

– Ja, normalfördelningskurvan! Där 
har du ett sådant antagande som inte 
alltid stämmer med verkligheten. Världen 
är inte normalfördelad.

Ibland fungerar det att arbeta med 
ett antagande om normalfördelning, 
fortsätter han, exempelvis på barnavårds-
centraler där man har normalfördelade 
viktökningskurvor för spädbarn. 

Men ibland håller det inte alls. Det 
mest ökända exemplet är väl försöket att 
normalfördela alla svenska skolbarn med 
betygen 1-5.

– Och man kan definitivt inte förut-
sätta att barnens prestationer i en enskild 
skolklass är normalfördelade.

Anders Nordgaard arbetar en del av 
sin tid på SKL, Statens kriminaltekniska 
laboratorium, där han bl.a. har till uppgift 
att kontrollera Svenska Spels vinstplaner 
för elektroniska lotterier. Tillstånden ut-
färdas av Lotteriinspektionen, men det är 
SKL – och Anders Nordgaard – som kon-
trollerar att vinstplanerna fungerar. Det 
ska förebygga skandaler i stil med spelet 
Limbo, som startades av Svenska Spel i 
januari och lades ner redan i mars sedan 
det avslöjats att spelet gick att manipulera 
på ett otillåtet sätt.

det verkar vara hög tId att skrinlägga 
bilden av statistiker som inåtvända siffer-
nördar och allmänt tråkiga människor.

– Nja, skrattar Anders Nordgaard, 
visst är väl många av oss något av kalen-
derbitare som samlar på så kallat värde-
löst vetande. Själv hade jag ganska länge 
koll på folkmängden i alla städer…

– Att kunna se, minnas och värdera 
siffror är nog rätt bra egenskaper för en 
statistiker.

Och Kalle Wahlin, doktoranden, har 
också en bekännelse att göra:

– Jag kom in i det här genom att jag 
samlade på uppgifter om olika bilmodel-
ler. Och så tyckte jag det var spännande 
med aktiekurser. Så det blev statistik …  

Fotnot: Avdelningen för tillämpad statistik 
hör till Matematiska institutionen, där 
också avdelningen för matematisk statistik 
finns. Linköping har landets enda utbild-
ningsprogram i statistik- och dataanalys.

text eva bergstedt 

foto eva bergstedt & peter modIn

I stället för samtal
Arbetsterapeuten	Pia	Käcker	har	forskat	om	hur	människor	
med	svåra	hjärnskador	kommunicerar.	Hennes	doktorandtjänst	
finansierades	av	Norrköpings	kommun,	där	hon	nu	ansvarar	för	
utvecklingsfrågor	inom	äldre-	och	handikappomsorgen.

Ett starkt engagemang för människor med 
svåra handikapp och hjärnskador ledde till 
att arbetsterapeuten Pia Käcker för sex år 
sedan började forska i ämnet. I mars dis-
puterade hon. 

Chansen till att doktorera fick hon tack 
vare att Norrköpings kommun hela tiden 
avlönat henne.

– Det är ovanligt att en kommun finan-
sierar en hel doktorandtjänst. Men väldigt 
bra att det görs och jag hoppas Norrköping 

kommer fortsätta med det, säger Pia Käck-
er när vi träffas på hennes rum i Tema-
huset på Linköpings universitet.

Hon håller på att packa ihop och slutligt 
lämna sitt doktorandrum. Sedan början 
av året har hon en nyinrättad tjänst i Norr-
köpings kommun där hon arbetar med 
utvecklings- och forskningsfrågor inom 
äldre- och handikappomsorgen. 

Det är ett stimulerande och viktigt jobb, 
tycker hon, eftersom den praktiska verklig-
heten och forskningen behöver mötas mer.

Under de sex åren har Pia Käcker på 
en tredjedel av tiden arbetat med utvärde-
ringar i kommunen. Den övriga tiden har 
hon ägnat åt doktorandstudierna.

avhandlIngen handlar om människor 
med svåra hjärnskador, skador som inte är 
medfödda utan som de drabbats av genom 
exempelvis en olycka, diabeteskoma eller 
stroke. Hon har undersökt kommunika-
tionen mellan dem och deras anhöriga, 
respektive deras personliga assistenter. De 
elva personer hon studerat har varit mellan 
16 och 64 år.

– Ingen av dem har någon verbal kom-
munikation utan det handlar om kropps-
språk, mimik och gester. 

Syftet med avhandlingen har varit att ta 
fram kunskap om hjärnskadades möjlighe-
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Forskningen och den praktiska verkligheten är ofta 
alltför åtskilda från varandra. Det har varit spännan-
de att befinna sig i båda världarna, tycker Pia Käcker.
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samverkan 

 

  handikapp

»Det gäller att skapa en 
trygg och lugn miljö och ge 
kommunikationen tid.«

ter att kommunicera, så att det går att hitta 
metoder för att utveckla kommunikationen 
mer. Ett resultat visar på vikten av att anhö-
riga och personal inser att kommunikation 
i sig är en aktivitet. Den ska inte pågå samti-
digt som man gör andra saker, som att laga 
mat eller vattna blommor.

– Det gäller att skapa en trygg och lugn 
miljö och ge kommunikationen tid. Som 
personal måste man skapa en relation och ta 
reda på vem personen var innan sin skada, 
så att bilden av den människan blir tydlig. 
Det är också viktigt att se på personen som 
kommunikativt kapabel och kompetent, an-
nars fungerar kontakten absolut inte.

den kUnskap som hIttIlls funnits kring 
hjärnskadade är koncentrerad till medfödda 
hjärnskador. Med sin avhandling träder Pia 
Käcker in på ett relativt outforskat område. 
Hon tror och hoppas att studien kan få prak-
tisk nytta.

– Bristerna är stora i kommunernas sätt 
att arbeta med de här människorna. Det blir 
lätt kollektiva lösningar. I flera kommuner 
saknas dagverksamhet för yngre personer 
med förvärvad hjärnskada, och medelålders 
personer kan fortfarande, trots lagstiftning, 
placeras på ett äldreboende.

– Men jag är nu ute och föreläser en hel 
del och intresset är stort, både bland chefer 

och vård- och omsorgspersonal som arbetar 
inom dagverksamhet och gruppbostäder. 

– Fast märkligt nog satsas det minst på 
de grupper som verkligen behöver mer kun-
skap, det vill säga de anhöriga och de per-
sonliga assistenterna. De behöver verkligen 
handledning och fortbildning, men blir säl-
lan erbjudna den möjligheten, tillägger hon.

själv ser pIa käcker det som en stor för-
mån att ha fått möjlighet att forska.

– Det är spännande att befinna sig i 
båda världarna. Skillnaderna är stora. På 
universitetet har jag träffat folk som aldrig 
haft något jobb utanför universitetsvärlden. 
Och inom kommunen finns det, inte minst 
bland de äldre, en viss skepsis för »det aka-
demiska«.

Samtidigt tycker hon sig se ett växande 
intresse bland tidigare kollegor att läsa vidare.

– Även om världarna är olika så har nog 
avståndet mellan dem krympt.

Många kommuner är idag påtagligt 
intresserade av forskning och utvecklings-
frågor. Dessutom har universiteten mycket 
att vinna på att samarbeta med kommu-
nerna, påpekar Pia Käcker.

– Både studenter och forskare kan till 
exempel få uppslag på uppsatsämnen och 
forskning som sedan verkligen kan ha bety-
delse för den praktiska verksamheten. Dess-

utom ska ju universiteten skola studenter ut 
till olika professioner. Då är det viktigt med 
kontakten med samhället utanför.

Inger dahl-harrysson är programansvarig 
för handikappomsorgen i Norrköping och 
har följt Pia Käckers avhandlingsarbete på 
nära håll. Hon hoppas att kommunen kom-
mer fortsätta finansiera doktorander.

– Nu har vi lämnat stafettpinnen vidare. 
I vårt fall är det kommunstyrelsen som till-
sammans med vård- och omsorgsnämnden 
finansierat doktorandtjänsten. Jag vet att 
det nu pågår diskussioner om en liknande 
lösning inom barn- och utbildningsförvalt-
ningen som jobbar med för- och grundskola.

– Men vi hoppas att stafettpinnen så 
småningom kommer tillbaka till oss, 
fortsätter Inger Dahl-Harrysson. Bland 
de anställda har intresset väckts för den 
här möjligheten och vi hoppas tack vare 
forskningen att kunna förbättra vården och 
omsorgen. På så sätt kommer den här sats-
ningen kommunens invånare till godo.  

Pia Käcker disputerade vid Institutet för 
handikappvetenskap. Avhandlingen heter 
»Nycklar till kommunikation. Kommunika-
tion mellan vuxna personer med grav förvär-
vad hjärnskada och personernas närstående, 
anhöriga och personal«.
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En LiU-alumn tar plats i chefsstolen på 
Högskoleverket i augusti. 

Anders Flodström, som i fortsättningen 
kan titulera sig universitetskansler, 
pluggade fysik i Linköping i början av 
1970-talet, vilket även resulterade i en 
doktorsavhandling 1975. Tjugo år senare, 
1995-98, var han tillbaka som rektor för 

Linköpings uni-
versitet.

Sedan dess har 
Flodström varit 
rektor för KTH i 
Stockholm. Men 
nu är det alltså 
dags att bryta upp 
igen.

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

LiU i riksdagen

Flodström chef för Högskoleverket

»Studenttiden var en nystart«

Så värst många poäng tog Erik Fries inte 
med sig från Linköpings universitet, när han 
skrev ut sig 1988. Desto fler från Akademi 
Radio Ryd på Campus Herrgåŕ n. Men så-
dant står ju inte i Ladok.

Energin saknades inte. Ta det här med att 
vara programledare för Tio i topp, då mate-
matikstudenten Erik Fries spelade veckans 
mest sålda skivor.

– Jag gick runt till alla skivaffärer i Lin-
köping, och det var ju några stycken i början 
på 1980-talet, och kollade veckans försälj-

radio ryd gav lärdomar för livet

Anders Flodström

Flera av riksdagens ledamöter har suttit och 
svettats i tentasalar på Linköpings universitet.

En av dem är Andreas Norlén, som genom 
moderaternas framgångar vid höstens val 
kunde ta plats i riksdagen. Han läste affärs-
juridiska programmet med EG-rättslig 
inriktning 1994-97, har arbetat som lärare 
och forskare vid LiU och disputerade 2004. 
I riksdagen är han ordinarie ledamot i civil-
utskottet och suppleant i justitieutskottet.

lIte mer hemtama i korridorerna är Karin 
Granbom (fp), Johan Löfstrand (s) och Lou-
ise Malmström (s) som alla kom in i riksda-

Malin Forsgren är ny nordisk chef för 
produkter och tjänster hos mobiloperatö-
ren 3. Närmast kommer hon faktiskt från 
Antarktis, där hon arbetat som hotellchef 
på ett fartyg med äventyrskryssningar.

Men mobilbranschen är långt ifrån ny 

för Malin Forsgren. Sedan 1994 har hon 
arbetat på Ericsson bl.a med produkter och 
försäljning i Sverige och Latinamerika. 

Grunden las vid Linköpings universi-
tet där hon läste internationell ekonomi, 
med spansk inriktning 1990-94.

Från äventyr till mobiler

Lördagen den 22 
september är det åter 
dags att kora bästa 
golfspelaren bland 
LiTH- alumnerna.

I fjol var det 

I-aren Robert Lunnbäck (bilden), numera 
på Lawson Software i Linköping, som 
hade bäst kontroll på nerverna. 

Intresserade kan kontakta Anica Nord-
feldt, e-post anino@tfk.liu.se, tel 0708-
282830 eller 013-282830.  

Vem blir årets golfmästare?

LiU Norrköping fyller 10 år
I höst är det tio år sedan starten för flera 
av utbildningarna på LiU Norrköping. Det 
ska firas, troligen i oktober, och givetvis 
med tidigare studenter på plats!

Riktigt när, var och hur firandet ska ske 

är ännu inte klart, men information kom-
mer att läggas ut på www.liu.se/alumni så 
fort pusselbitarna faller på plats. Och om du 
anmäler dig i det webbaserade alumninät-
verket, så kommer automatiskt en inbjudan. 

Radio Ryds  studio på 80-talet, som Erik Fries 
(i bakgrunden på bilden) var med och byggde. 
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gen 2002. Karin Granbom hade en fil kand 
i företagsekonomi och en ekonomie kand i 
nationalekonomi med sig i bagaget. Kanske 
bra att ha som ledamot av näringsutskottet? 
Karin Granbom är även ledamot av EU-
nämnden.

Johan Löfstrand har bland annat läst 
statsvetenskap, nationalekonomi och statistik 
på LiU. I riksdagen sitter han i civilutskottet 
och är suppleant i försvarsutskottet.

Louise Malmström är utbildad gymna-

sielärare, ledamot i utbildningsutskottet och 
dessutom suppleant i kulturutskottet. Hon 
har även suttit i LiU:s styrelse under några 
år. Louise Malmström gav en levande beskriv-
ning av riksdagsarbetet när hon porträttera-
des i ett reportage i LiU magasin nr 1-06.

ytterlIgare en mandatperIod på nacken 
har Yvonne Andersson (kd), filosofie dok-
tor i pedagogik och tjänstledig från en 
lektorstjänst på LiU. Även hon är ledamot 

av civilutskottet och dessutom supp-                    
 leant i utbildningsutskottet.

Likaså tjänstledig från LiU är Finn 
Bengtsson (m), som fick hoppa in som 
ersättare när Gunilla Carlsson blev bistånds-
minister. Till vardags är han överläkare och 
professor i psykiatrisk behandlingsforsk-
ning. I riksdagen är han suppleant i social-
försäkringsutskottet och socialutskottet.

lennart falklöf

LiU i riksdagen

»Studenttiden var en nystart«

ning av både singlar och album, berättar 
han.

programledare fanns det många på Radio 
Ryd, men få hade drivkraften och det tek-
niska intresset som Erik hade. Han konstru-
erade det för Radio Ryd revolutionerande, 
kommunikationssystemet System 41. Det 
möjliggjorde direktkommunikation mellan 
programledaren i studion och upp till fyra 
reportrar ute i fält.

Året var troligen 1985. Det svävande år-
talet beror på Eriks minne.

Om någon av hans datorer hade motsva-
rande minneskapacitet, skulle den inte ens 
duga till att spana efter signaler från rym-
den. Det är bland annat sådant Erik använ-
der gamla datorer till. Lika väl som att skrota 
dem, resonerar han.

– Visst minns jag Erik. Det var han som 
byggde mixerbordet, säger Mats Karlsson, ak-
tiv i Radio Ryd på 1980-talet, journalist i dag.

– Mats överdriver. Det var Wolfgang som 
konstruerade mixerbordet, jag bara lödde.

Mixerbordet var ett tekniskt mycket avan-
cerat hemmabygge. Erik Fries tillbringade 
många dagar och nätter på Herrgår ńs 
övervåning, där Radio Ryd huserade, ofta 

tillsammans med 
Wolfgang Nobeling.

Att Erik sökte till matematikerlinen i 
Linköping berodde på linjens innehåll av 
datorutbildning. Han byggde sin första dator 
ihop med en kompis redan på 1970-talet.

I dag arbetar han med att utveckla och an-
passa elektronikföretaget Elfas webbhandel, 
ett jobb som han trivs utmärkt med. Och att 
han inte har någon akademisk examen har 
han aldrig lidit av.

Däremot har han haft nytta av all tid som 
han lade på studentlivet i allmänhet och Ra-
dio Ryd i synnerhet.

– Studenttiden var en nystart. Jag var 
väldigt blyg men upptäckte att man fick 
utmärka sig, vara duktig eller rolig. Det var 
utmärkt social träning.

Erik var med och grundade matemati-
kerlinjens sektion Limes. När studielånet 
uteblev på grund av för få godkända poäng, 
började han försörja sig som discjockey på 
Herrgår ń och olika studentfester.  Tiden för 
studier blev ännu mer knapp.

radIo ryd sände sista gången den 22 de-
cember 1992. I dag har studio A förvandlats 
till ett förråd och resten av studentradions 
lokaler fungerar som kontor.

Erik kliver vemodigt omkring på sina 
gamla domäner under en snabbvisit på 
Herrgår ń. Efter en titt i det gamla DJ-båset 
kan han konstatera att där är det sig likt i 
alla fall, även tekniskt.

– Och det är mer klubbkänsla på 
Herrgår ń med de här mörka väggarna, be-
römmer han.

Dags för Erik att fortsätta till Stockholm 
och huvudkontoret, där han arbetar ibland.

Det visar sig att Wolfgang blev en vän för 
livet. Han arbetar på ett IT-företag och bor 
med sin familj i Stockholm, så när Erik är 
på uppdrag i huvudstaden behöver han inte 
bo i en öde övernattningslägenhet.

Men de bygger inga mixerbord numera. 
vera frankova

radio ryd gav lärdomar för livet
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Erik Fries 
tillbaka vid 
Herrgårn.

Andreas Norlén Karin Granbom Johan Löfstrand Louise Malmström Yvonne Andersson Finn Bengtsson



text lennart falklöf

foto anna molander m fl

»Visst går det att förändra«
Det	är	människor	som	skapat	den	värld	vi	lever	i	och	det	är	bara	människor	
som	kan	se	till	att	göra	den	bättre.	Det	säger	Eva	Brattander,	som	arbetar	
som	handläggare	på	Svenska	FN-förbundet.

Alla människor har rätt till ett drägligt liv. 
Den övertygelsen driver Eva Brattander.

– Människor har så olika utgångsläge 
beroende på var i världen de råkar födas. 
Mycket är givet från början och avgör vilka 
resurser och vilket handlingsutrymme 
man har. Och klyftorna växer både i Sve-
rige och i världen.

Vi möts på Svenska FN-förbundets 
kansli, som ligger vid en liten gränd på   
Söder. Ett stenkast bort öppnar sig en       
vidunderlig utsikt över Stockholm.

Men Eva Brattander ser längre än så. 
Hon började jobba på FN-förbundet 

för snart två år sedan, direkt efter utbild-
ningen i samhälls- och kulturanalys på 
Campus Norrköping. Första året var hon 
ungdomssekreterare, numera handläggare 
med ansvar bland annat för arbetet kring 
FN:s millenniedeklaration. 

– År 2000 lovade världens ledare att 
halvera den extrema fattigdomen och 
hungern och öka levnadsstandarden i värl-
den till år 2015, förklarar hon.

Det är ambitiösa mål som ställts upp: 
alla barn ska kunna gå klart grundsko-
lan, jämställdheten ska öka, barna- och 
mödradödligheten minska, spridningen av 
hiv/aids och andra sjukdomar stoppas, en 

alUmnI 

 

  porträtt

gratis skolmat öppnar vägar ut ur fattigdom

Eva Brattanders arbete på FN-förbundet 
är varierat. Ena dagen kan hon hålla i en 
utbildning för en handfull eldsjälar, nästa 
dag stå och föreläsa framför tusen gym-
nasieelever och några dagar senare disku-
tera utvecklingsfrågor med makthavare.  
»Det är mötena med människor som är 
mest givande i arbetet«, säger hon.
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miljömässigt hållbar utveckling säkerställas 
och dessutom ska samarbetet mellan rika 
och fattiga länder öka kring bistånd, miljö, 
handel och skuldavskrivning.

– En del har blivit bättre, även om det 
inte går tillräckligt fort. Men på andra områ-
den går utvecklingen åt fel håll. Det gör mig 
upprörd och förbannad. Det känns som ett 
svek mot människor som lever på existens-
minimum och förtjänar ett bättre liv.

men det fInns ljUsglImtar. Eva pekar på 
kampanjen »Skolmat blir kunskap«, som 
drivs av Svenska FN-förbundet i samarbete 
med FN:s Världslivsmedelsprogram (WFP).

– Den syftar till att alla barn ska få ett 
gratis mål mat i skolan. Med gratis skolmat 
är fler föräldrar beredda att skicka sina barn 
till skolan samtidigt som barnen orkar kon-
centrera sig på studierna. Kunskapen kan 
bli en väg ut ur fattigdom.

 Idag är det över 100 miljoner barn i    
världen som inte går i skolan.

– Men konceptet med gratis skolmat 
leder till att 25 procent fler 
barn än tidigare får gå i 
skolan. Framför allt är det 
fler flickor som får möjlig-
het. Det gör att de kan stå 
på egna ben och göra egna 
livsval.

– Skolgång har också 
visat sig vara ett av de 
mest effektiva sätten att 
arbeta mot aids i dagens 
politiska läge. Skolan ger 
flickorna en mer skyddad 
miljö och deras sexdebut 
skjuts framåt samtidigt 
som de får kunskap om 
hur sjukdomen smittar. 
Faktum är att risken för 

att drabbas av aids i vissa länder minskar 
med 50 procent när flickorna börjar skolan! 

Eva är motorn för kampanjen i Sverige. 

Med gratis skolmat har framför allt fler flickor fått möjlighet att gå i skolan.  Det ger dem chansen att stå på egna ben. Dessutom är skolgång ett av de mest effektiva 
sätten att arbeta mot aids i dagens politiska läge. I vissa länder minskar risken att drabbas av aids med 50 procent när flickorna börjar skolan!

	 Namn	 Eva	Brattander
	 Arbete	 Handläggare	för	FN:s	Millenniedekla-

ration	på	Svenska	FN-förbundet.	
	 Bor	 Högdalem,	Stockholm.
	 Familj	 Sambon	Henrik.	Vi	är	även	kontakt-

familj	för	en	8-årig	kille.
	 Fritid	 Läser	mycket	och	lyssnar	på	musik,	

t.ex.	Kristin	Hersh.	Träffar	folk.	
	 Utbildning	 Samhälls-	och	kulturanalys	2001-05.
	 Favoritlärare	 Marianne	Winther	Jörgensen,	som	

var	handledare	för	min	magisterupp-
sats	om	företags	sociala	ansvar.

	 Bästa	minne	 När	jag	oväntat	hamnade	i	samtal	
som	gick	på	djupet.	De	gjorde	mig	
glad	och	stärkt.
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björn abramson arbetar som Techni-
cal Account manager på Adobe Systems 
Europe Ltd i London. Han är civilingen-
jör i medieteknik med examen 2006.

annette adolfsson är VA- och ren-
hållningsingenjör på Borgholm Energi. 
Hon är civilingenjör i teknisk biologi 
med examen 2005.

danI backteg arbetar som finans-
journalist på nyhetsbyrån Reuters. Han 
läste pol.mag-programmet och sociologi 
1996-2002.

jessIca berglUnd arbetar som 
programansvarig på Tekniska museet, 
Stockholm. Hon läste Kultur, samhälle 
och mediegestalning åren 2000-05.

ove berglUnd är sedan april 
2007 projektplanerare på Forsmarks 
kärnkraftverk. Han har läst Elektronik-
design med start 2001. 

marIe bromander arbetar på Ste-
delijk Museum Bureau i Amsterdam . 
Hon läste kulturvetarlinjen med exa-
men i konst- och bildvetenskap 2003.

jan carlsson är ny vd för Autoliv 
Europa från 1 april. Han har en civilin-
genjörsexamen i teknisk fysik och elek-
troteknik från 1987.

tobIas dUboIs är konsult på Relcon 
Scandpower AB, där han arbetar med 
riskanalyser och ledningssystem. Han 
är civilingenjör i industriell ekonomi.

Hon sköter information och hjälper till 
med insamlingar. Gentemot FN:s Världs-
livsmedelsprogram driver hon på för att skol-
maten i ökad utsträckning ska odlas lokalt. 

arbetet på fn-förbUndet är varierat. Ena 
dagen kan Eva hålla i en utbildning för en 
handfull eldsjälar, nästa dag stå och föreläsa 
framför tusen gymnasieelever och några 
dagar senare diskutera utvecklingsfrågor 
med makthavare. Och däremellan hinner 
hon svara på mejlfrågor och serva frivillig-
organisationer och andra med information.

– Det är mötena med människor som är 
mest givande i det här arbetet. Det finns ett 
intresse för dessa frågor som jag försöker att 
stötta och uppmuntra. Det är viktigt att visa 
att det går att förändra.

Hon drar sig inte heller för att säga vad 
hon tycker när hon träffar olika makthavare.

– Det är klart att jag känner av att jag är 
en ung tjej. »Lika barn, leka bäst« heter det 
ju. Men jag vet också att jag kan de frågor 
jag håller på med och klarar av att ta en dis-
kussion. 

Mest stolt är Eva över ett ledarskaps-
projekt för ungdomar i Östafrika som hon 
varit med att dra igång. Under två år får ung-
domar i Tanzania, Kenya och Uganda utbyta 
erfarenheter och lära sig hur man driver pro-
jekt – och även tillämpa sina kunskaper.

– De får själva ta fram projektidéer 
som sedan ska verkställas i människors 
liv och vardag.  Fokus ligger på att hindra 
spridningen av aids och att stärka kvinnors 
villkor. Utbildningen ger dem verktyg och 
redskap.

engagemanget följer henne även vid 
sidan av arbetet. Hon läser mycket om till-
ståndet i världen. Och hon försöker att ta 

konsekvenserna av det hon vet i sin egen 
vardag.

– Jag vill leva som jag lär. Men det är 
mina livsval och ingen annans. Jag vill inte 
döma den som lever på annat sätt utan jag 
försöker att vara lyhörd för hur andra tänker. 
Samtidigt är jag förstås öppen med den in-
formation jag har.

– Jag vet hur jag vill att världen ska se ut, 
men inte självklart bästa vägen dit.

Eva tycker att utbildningsprogrammet 
Samhälls- och kulturanalys gav henne en 
bra grund att stå på. 

– Vi fick lära oss att ifrågasätta och att 
sätta in saker i ett större sammanhang. 
Ibland behöver man ta ett steg tillbaka och 
kritiskt analysera det man är mitt uppe i. 
Utbildningen stärkte mig som människa. 

– Och Norrköping var en riktigt bra stu-
dentstad. 

parallellt med stUdIerna var hon under 
ett år jämställdhetsansvarig på Filosofiska 
fakultetens studentkår (StuFF). Hon arrang-
erade bland annat en genusdag för studen-
terna och drev en kampanj för att granska 
kurslitteraturen ur ett genusperspektiv.

Det arbetet lärde henne att det går att 
påverka, om än i små steg. Det har hon med 
sig i sitt arbete på FN-förbundet.

Och hon tänker fortsätta att jobba för det 
hon brinner för. 

– Glöden jag har kommer inte slockna. 
Det är människor som skapat den värld vi 
lever i och det är bara människor som kan se 
till att göra den bättre! 

Fotnot: Vill du stödja kampanjen »Skolmat 
blir kunskap«? För två kronor bjuder du ett 
barn på en skolmåltid. Bidrag sätts in på 
plusgiro 90 00 79-5, ange »skolmat«. 

Ett stenkast från sin arbetsplats på Söder har Eva Brattander en vidunderlig utsikt över Stockholm. 
Hit tar hon med sig lunchen ibland.

Om LiU-alumner

Alla ekonomer, I-are och 
PolMag-are

Ni glömmer väl inte bort...

Home-Coming-Day
I november återupprepar vi 
Home-Coming-Day för våra 

alumner. Kom och ta del av work-
shops, mingel med gamla 

studenter och andra festligheter!

Håll utkik efter mer information på sidan:
www.liu.se/alumni/homecomingday

Home-Coming-Day i samarbete med

annons_homecomingday.indd   1 2007-05-14   10:44:10
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alUmnI 

 

  porträtt & om folk

Om LiU-alumner
jasmIna egelnor är Financial/Business 

Controller på Skatteverket i Solna. Hon läste 
internationella ekonomprogrammet med 
examen 2005.

lInUs erIcsson är ASIC-konstruktör 
på Svenska Grindmatriser AB i Linköping. 
Han har en högskoleingenjörsexamen i 
elektroteknik från 2001.

manne erIksson jobbar som utveck-
lingsingenjör på FMC FoodTech i Helsing-
borg. Han är civilingenjör i maskinteknik. 

joel fInnström jobbar sedan 1 maj som 
webbdesigner på Webbhuset i Göteborg. 
Han har läst utbildningsprogrammet Kul-
tur, samhälle och mediegestaltning. 

göran flInk är applikationskonsult på 
Industri-Matematik i Linköping. Han är ci-
vilingenjör i industriell ekonomi från 1997.

chrIstoffer gUldstrand har påbör-
jat Volvo Groups traineeprogram med 
placering i Köping. Han har läst system-
vetenskapliga programmet och har även en 
kandidatexamen i företagsekonomi.

mIkael hanson är företagsrådgivare på 
Handelsbanken i Stockholm. Han läste eko-
nomprogrammet med examen 2005.

lInda hasslIng jobbar sedan mars i år 
som verksamhetskonsult på WM-data Indu-
strial Utilities i Malmö. Hon har läst kogni-
tionsvetenskap med examen 2001.

katarIna hellmark är gymnasielärare 
i engelska och svenska på Ållebergsgymna-
siet i Falköping. Hon läste litteraturhistoria, 
nordiska språk och engelska 1968-71.

krIstIna hellström (tidigare Ahlin) är 
utvecklingsingenjör på Daimler Chrysler 
AG. Hon har en civilingenjörsexamen i tek-
nisk fysik och elektroteknik från 2000.

karl-davId hjalmarsson jobbar som 
underläkare på Universitetssjukhuset i 
Linköping. Han tog ut sin läkarexamen i 
januari i år.

stefan hjort är arbetsledare för trafik-
räkning i Stockholms stad. Han har en ci-
vilingenjörsexamen i kommunikations- och 
transportsystem från 2005.

jenny janzén jobbar sedan maj 2007 
som laboratorieingenjör på SGS DNA. Hon 
har en civilingenjörsexamen i kemisk bio-
logi från 2007.

sImon jarrIck är AT-läkare i Örebro läns 
landsting. Han har läkarexamen från 2004.

sandra johansson läste personal- och 
arbetsvetenskap 1999-2003 och är nu tjänste-

ansvarig på Coor Service Management.
jenny krIstIansson är sedan februari i 

år trafikingenjör på Linköpings kommun. 
Hon är civilingenjör i kommunikations- och 
transportsystem med examen 2006.

josefIn lIndberg har anställts som 
verksamhetschef av organisationen Clowner 
utan gränser. Hon läste Kultur, samhälle 
och mediegestaltning, med examen 2003.  

emelIe ljUngkvIst är lärare i årskurs 1 på 
Storkyrkoskolan i Stockholm. Hon läste lärar-
programmet i Linköping med examen 2006.

johanna look arbetar som pr-assistent 
på pr-byrån Westander Publicitet & Påverkan 
i Stockholm. Hon har en examen från kul-
turvetarprogrammet 2006 och jobbade som 
informationssekreterare på StuFF 2004-06.

tIna lUndkvIst jobbar som laboratorie-
ingenjör på Karolinska universitetssjukhu-
set. Hon har en filosofie magisterexamen i 
biologi från 2006.

 yvonne marron de martIn är forensisk 
kemist på Kriminaltekniska laboratoriet, 
SKL, i Linköping. Hon har en fil kand i pe-
dagogik från 1997 och en filosofie magister-
examen i folkhälsovetenskap från 2005.

magnUs nerve är projektledare på IKEA 
Japan. Han har läst industriell ekonomi 
med civilingenjörsexamen 2001.

adaocha odU är sedan mars i år Techni-
cal Enginer på Nordisk Film i Köpenhamn. 
Hon har läst Medieteknik med start 1999.

mIchael porseryd har utsetts till 
Nordenchef för TV-verksamheten vid film- 

och tv-produktionsbolaget Metronome. Han 
läste internationell ekonomi med examen 
1993.

andreas rUmmert arbetar på 
McKinsey&Company i Hamburg. Han läste 
Master’s Programme in Manufacturing Ma-
nagement 2004-2005.

Ingegerd rydIn är professor vid Sektio-
nen för hälsa och samhälle på Högskolan 
i Halmstad. Hon disputerade inom Tema 
Barn 1996.

erIka sanfrIdsson är upphandlings-
jurist på Tenders In Europe AB. Hon läste 
Affärsjuridiska programmet med Europa-
inriktning 1999-2004.

elInor sUndén är demokratihandläg-
gare på Landstinget i Jönköpings län. Hon 
har en filosofie magisterexamen från ut-
bildningsprogrammet Samhälls- och kultur-
analys från 2004.

johan säfholm arbetar sedan oktober 
på optikavdelningen på Sony Ericsson Mo-
bile Communications AB i Lund där han 
utvecklar kameror för mobiltelefoner. Han är 
civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik.

hans söderberg är CEO på Q-Matic 
Corporation i USA. Han har en civilingen-
jörsexamen i industriell ekonomi från 1988.

per tengå är marknadschef på Green 
Cargo. Han är civilingenjör i maskinteknik 
med inriktning mot logistik från 1992.

josefIn thapper har en sjuksköterske-
examen från 2004 och jobbar nu på Univer-
sitetssjukhuset i Linköping.

john tzanos har en politices magister-
examen från 2005 och arbetar sedan februa-
ri 2007 på International Council on Human 
Rights Policy.

jenny WeIdermark är produktansvarig 
för teknikhus på KL-Industri AB. Hon har 
en högskoleingenjörsexamen i byggnadstek-
nik från 2006.

marcUs öberg jobbar med flödesanalys 
och simulering på Luftfartsverket. Han har 
läst till civilingenjör i kommunikations- och 
transportsystem med examen 2006.

therese öberg är sedan februari 2007 
konsult på Zenterio AB. Hon har läst Data-
vetenskap med start 2000.

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

jenny carlsson, hög-
skoleingenjör i maskin-
teknik, har fått 25.000 
kronor för bästa examens-
arbete bland landets hög-
skoleingenjörer. Priset 
delas ut av Sveriges 
Ingenjörer.

I sitt ex-jobb, som blev klart förra våren, 
visar hon hur man kan få ner tillverknings-
tiden av fönster, från kundens beställning 
till leverans av färdigt fönster. Det gav henne 
inte bara ett fint pris utan även jobb som 
produktutvecklare på Elitfönster AB.

Jenny gjorde bästa ex-jobbet
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Vad har skärgårdsliv, citypuls och 
kulturkvarter gemensamt?

PS.  Är du intresserad av att flytta till 4:e storstadsregionen? Då kan du hitta information om boende på respek-
tive kommuns hemsida. Du hittar alla länkar på www.fjarde.se. Aktuella projekt presenteras dessutom på de 
olika bostadsbolagens hemsidor och hos de lokala mäklarna. Kontakta oss gärna om du har frågor!

slår dig ner, så har du aldrig långt 

till arbetet. Här finns bra kommuni-

kationer och du tar dig lätt dit du 

vill. Exempelvis pendeltåget mellan 

Norrköping och Linköping som går 

ofta och snabbt.

Fjärde Storstadsregionen är en av 

Sveriges ledande tillväxtregioner. 

Vi blir ständigt fler invånare och vi 

lockar nya och redan etablerade 

företag. Flera är ledande inom sina 

branscher, vilket skapar en attraktiv 

arbetsmarknad. Funderar du på att 

flytta hit? Läs mer på www.fjarde.

se. Där finns information och län-

kar du kan ha nytta av.

I Fjärde Storstadsregionen bor man 

bra. Här kan du välja mellan pulse-

rande storstad eller lugnet på lan-

det. Njuta av sjöutsikt eller bli äkta 

skärgårdsbo. Välja bekväm lägen-

het eller hitta drömkåken till be-

tydligt lägre priser än i andra stor-

stadsregioner. Allt beror förstås på 

dig och din familj. Oavsett var du 
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