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I höstas var jag på en språkkurs i England. Då 
passade jag på att träffa fyra LiU-alumner som 
arbetar i Londons finanskvarter. Deras vägar 
dit skiljer sig en del, men idag finns de alla på 
samma bank (en av världens största). 

De trivs i London, gillar storstadspulsen och 
har funnit sig väl till rätta. Men ibland förvånas 
de över skillnader i umgängestonen.  »Det är 
en större kulturskillnad än man kan tro. Vi 
svenskar är mycket mer rakt på och uppfattas 
ibland som ganska burdusa av engelsmän«, 
säger Leif Nurmimäki.

I detta nUmmer uppmärksammar vi också can-
cerforskningen vid LiU. Professor Joar Svanvik 
berättar om hur nya rön har blåst liv i en gam-
mal hypotes om hur cancer sprids i kroppen. 
Enligt denna smälter cancerceller samman med 
olika typer av normala celler och lär sig av dessa.  

En annan professor, Xiao-Feng Sun, forskar 
om cancer i tjock- och ändtarmen. Ett stort 
problem är att när läkare upptäcker en tumör i 
tjocktarmen, så är den ofta redan så stor att den 
inte går att behandla effektivt. Nu spanar Xiao-
Feng Sun efter biomarkörer, som gör att man 
med ett enkelt blodprov tidigt ska kunna avgöra 
om en person löper risk att utveckla cancer. 

vI har också varIt på tioårskalas på Campus 
Norrköping, där mycket hänt sedan rivstar-

ten 1997. Tio år på nacken har även Skill 
Studentkompetens AB, som skickar ut student-
konsulter för att lösa problem i företag och 
organisationer. Vi har träffat två tidigare Skill-
konsulter – en som idag håller på att dra igång 
en förskola i Kungälv, en annan som arbetar för 
centerpartiet på heltid.

Dessutom berättar vi förstås om höstens 
succékonferens, Ute är inne. Under ett par da-
gar deltog tusen personer i olika seminarier i 
det fina eklandskapet strax utanför Linköping. 
Och många fler hade velat vara med. De får en 
ny chans om två år.  

det är lIte av det vi bjuder på i detta nummer 
av LiU magasin. Och om du inte vill missa 
något nummer under nästa år, så se till att an-
mäla dig till det webbaserade alumninätverket. 
Mer om detta på sidan 31.

Annars vill jag bara 
önska alla en vilsam jul 
och ett gott nytt år.  Själv 
ser jag fram emot att få ge 
mig ut med skridor eller 
långfärdsskridskor i ett 
gnistrande vinterlandskap.

Trevlig läsning!

 

ForsknIng och UtbIldnIng blir i allt 
högre grad globaliserade aktiviteter. Det 
innebär fler aktörer, en högre utvecklings-
takt och en allt hårdare konkurrens om 
de bästa forskarna och de bästa studen-
terna. Vad kan göras för att vässa den 
svenska högskolan? 

 Enligt min mening är det grund-
läggande problemet att resurserna sprids för tunt för att hög 
kvalitet ska kunna uppnås, både inom forskning och inom 
utbildning. Allt för många gör allt för mycket med för lite 
resurser. Vill vi höja kvaliteten i systemet behöver vi koncen-
trera resurserna. 

Men koncentration i sig är inte kvalitetsdrivande. Om 
man koncentrerar resurserna till aktörer som inte förmår 
använda dem på ett effektivt och kvalitetsdrivande sätt kan 
en koncentration tvärt om resultera i en kvalitetssänkning.  
För att koncentrationen verkligen ska resultera i en högre 
genomsnittlig kvalitet så måste resurserna koncentreras till 
de som dokumenterat är bäst på att utnyttja dem. De bästa 
forskarna ska forska mest. Det enda sätt som långsiktigt 
åstadkommer detta är konkurrens mellan lärosätena enligt 
tydliga kvalitetsdrivande kriterier. 

nU har en UtrednIng lagt ett förslag om att radikalt göra 
om resurstilldelningen till högskolan. Förslaget rymmer 
bland annat en ordentlig höjning av prislapparna för huma-
niora och samhällsvetenskap och att en forskningspeng ska 
följa med studenten. Men framförallt rymmer förslaget en 
ökad konkurrensutsättning av forskningsanslagen och för-
delning efter prestation. 

Vi tycker från LiUs sida att det är bra förslag. LiU har all 
anledning att se med tillförsikt på ett system som fördelar 
resurser mer efter prestation istället för efter tradition. 

Det finns de som oroar sig för att det här blir ett system 
som är konserverande och leder till förstening genom att 
gynna starka etablerade forskargrupper, samma dag jag 
skriver det här har DNs kulturchef en krönika på det temat. 

Det är som jag ser det helt fel. Genuin förnyelse, fram-
växten av nya forskningsinriktningar och nya ämnen spirar 
mycket oftare ur högpresterande forskningsmiljöer än ur 
lågpresterande dito.

Däremot är det viktigt att det finns attraktiva karriär-
tjänster för riktigt lovande unga forskare. Där är vi dåliga i 
Sverige idag.  LiU har tagit ett första steg genom att införa 
något vi kallar LiU forskarassistenttjänster. Fler skulle – för 
forskningens skull – behöva följa efter.

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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Skill	fyller	tio	år	–	och	öppnar	kontor	i	Stockholm.
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alUmnI-sIdorna
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text lennart FalklöF 

foto peter modIn

London lockar
Londons	finansvärld	är	en	magnet,	som	drar	till	sig	folk	från	världens	
alla	hörn.	Här	finns	även	gott	om	LiU-alumner.	Fyra	av	dem	arbetar	
på	samma	bank,	en	av	världens	största.

Sakta stiger sorlet i lokalen. Genom 
dörrarna strömmar kostymklädda 
män, ensamma eller i sällskap. De 
pratar och skrattar, hejar på bekanta, 
beställer och slår sig ner med en öl och 
kanske något att äta. 

Vi har stämt möte med fyra tidigare 
Linköpingsstudenter på en pub i Lon-
dons finanskvarter. Jens Stark, Staffan 
Thönners, Peter Lundgren och Leif 
Nurmimäki arbetar alla på Royal Bank 
of Scotland (RBS).

– Jag ville verkligen till Londons 
bankvärld, säger Jens Stark, som läste 
internationell ekonomi och även har 
en pol mag-examen från LiU.

– Jag sökte till tio olika banker och 
var på flera intervjuer innan jag lycka-
des ta mig in som trainee på Royal 
Bank of Scotland. Och det är jag glad 
för. Det finns väl inga bättre att lära sig 
ekonomi av än en skotsk bank, säger 
Jens Stark och ler. 

Konkurrensen om trainee-platser 
är stenhård. Av flera tusen sökande 
plockas kanske en handfull ut.

– Hade jag vetat det då hade jag nog 
inte ens försökt, säger Jens Stark.

När han lämnade Linköpings 

universitet 2002 fick han först jobb 
på Exportkreditnämnden för att ar-
beta med politiska och ekonomiska 
analyser av framväxande ekonomier. 
Han har också hunnit med en utflykt 
till Kosovo, där han tillhörde utlands-  
styrkan KFOR.

Men drömmen om London växte 
sig allt starkare. Och 2004 blev den 
verklighet. Idag arbetar Jens Stark med 
internrapportering på RBS.

– Det finns många fördelar med att 
jobba här. Det är bra lön och bra kar-
riärmöjligheter. Och det sociala livet 
är kanon. 

Men givetvis finns också nackdelar.
– Jag bor en bit ut och den dagliga 

pendlingen är inget vidare. I rusnings-
tid kan man få stå en timme i tunnel-
banevagnen.

staFFan thönners blev rekryterad hit 
som räntemäklare för ett år sedan. 

– Jag var portföljförvaltare på Riks-
banken i ett drygt decennium och har 
varit kund hos Royal Bank of Scotland. 
Så de kände till mig.

Han pluggade ekonomi på LiU i 
slutet av 80-talet. 

alUmner 

 

  I Londons f inanskvarter

Bilden till vänster: Peter Lundgren, Leif Nurmimäki, Jens Stark 
och Staffan Thönners är hemtama i Londons finanskvarter. 
Alla har läst i Linköping och arbetar nu på samma bank.
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Nurmimäki valutamäklare på Royal Bank 
of Scotland.

de rör sIg hemtamt i London, gillar stor-
stadspulsen och har funnit sig väl till rätta. 

– Men det kostar mycket att leva här. Inte 
minst boendet, säger Leif Nurmimäki och 
får instämmande nickar från de andra.

Staffan Thönners är den ende av dem 
har familj med sig. De andra lever singelliv 
och umgås en hel del med andra svenskar 
på fritiden.

– Jo, det blir så, säger Peter Lundgren.  
Juniorhandelskammaren har en del verk-
samhet som jag går på. Och så finns det en 
svenskpub. 

Även Leif Nurmimäki är mer med 
svenskar än engelsmän på sin fritid.

– Det är en större kulturskillnad än man 
kan tro. Vi är mycket mer rakt på och upp-
fattas ibland som ganska burdusa av engels-
män. Så man får passa sig lite när man är 
ute med dem.

deras gemensamma arbetsplats – Royal 
Bank of Scotland (RBS) – är inte vilken 
bank som helst. Runtom i världen har man 
drygt 135 000 anställda. 

– Vi är en av de tio största bankerna i 
världen, oavsett hur man räknar. Fast det vet 

inte så många om, säger Staffan Thönners.
– När RBS köpt upp olika banker har 

man låtit de gamla varumärkena leva vidare. 
Det gör att banken döljer sig bakom kanske 
ett tjugotal olika namn, berättar Leif Nurmi-
mäki.

Bara i London finns flera tusen an-
ställda, utspridda på olika platser. Staffan 
Thönners och Peter Lundgren arbetar nära 
varandra och har även en del kontakt med 
Leif Nurmimäki i jobbet. Men Jens Stark 
träffade de för första gången vid en alumni-
träff i London i juni.

– Jag vet inte om det finns fler LiU-män-
niskor på banken, men det finns definitivt 
fler svenskar, säger Staffan Thönners.

Över huvud taget är det gott om nordbor 
som söker sin lycka i London.

– Ett råd till studenter som vill hit är att 
ta reda på olika graduate programs som 
erbjuds. Annars är det en fördel att ha några 
års erfarenhet, så att man har lite mer i 
bagaget, säger Staffan Thönners innan han 
försvinner tillsammans med de andra i 
höstmörkret. 

– Jag tog examen –90 och gav mig ge-
nast ut på en jorden runt-resa. Efter en kort 
sejour på Electrolux, så hamnade jag på 
Finanstidningen som ekonomisk reporter. 
Det var en kul erfarenhet, där man plöts-
ligt kunde ha någon upprörd näringslivs-
kändis i luren när man hade skrivit något 
som inte föll dem på läppen.

Journalistkarriären blev dock kort. Re-
dan efter ett år bar det av till Riksbanken, 
där han blev kvar i drygt tio år innan lock-
tonerna från London blev för starka.

Under det senaste året har han pendlat 
hem till familjen i Sverige. 

– Men nu är de på plats. Mina barn, 9 
och 12 år gamla, går i Svenska skolan och 
en av grabbarna har börjat spela fotboll. Så 
nu blir det mindre arbete och mer av nor-
malt familjeliv för min del, säger Staffan 
Thönners.

på staFFans thönners avdelnIng finns 
sedan ett halvår tillbaka ytterligare en LiU-
alumn, nämligen Peter Lundgren. Han är 
civilingenjör i industriell ekonomi och blev 
färdig så sent som i februari i år.

– Redan ifjol ansökte jag till Royal 
Bank of Scotland om sommarjobb i Lon-
don. Nu blev det inget med det, men i 
stället fick jag göra ett ex-jobb åt dem i Stock-
holm, säger Peter Lundgren. 

Och ex-jobbet visade sig bli en inkörsport 
till Londons finansvärld. 

– De tyckte att det var så pass bra att jag 

fick möjlighet att komma över hit direkt 
efter examen.

Leif Nurmimäki återvände till Scania i 
hemstaden Södertälje efter ekonomexamen 
på LiU år 2000. 

– Jag handlade med valutor på Scania till 
början av 2005. Då var det en kompis som 
flyttat hit som tipsade om mig. Och jag hade 
inget emot att pröva något nytt, berättar han.

Så sedan drygt två år tillbaka är Leif 

	 Namn	 Jens	Stark
	 Arbete	 Internrapportering,	

Royal	Bank	of	
Scotland	

	 Bor	 Alexandra	Palace,	
i	norra	London.	
»Låter	häftigare	
än	vad	det	är.«

	 Familj	 Flickvän
	 Fritid	 Gymmar	och	löpträ

nar	ganska	mycket.
	 Utbildning	 Internationell	ekonom	och	pol	mag.		

Dubbelexamen	2002.
	 Kul	minne	 Nollningsperioden,	trots	en	del	pinsam

ma	minnen.	
	 Bästa	lärare	 Juan	Carlos	Estibill,	utan	tvekan.

	 Namn	 Staffan	Thönners
	 Arbete	 Räntemäklare	på	Royal	

Bank	of	Scotland
	 Bor	 i	Barnes	i	västra	London
	 Familj	 Hustru	och	två	barn
	 Fritid	 Har	varit	mycket	på	

banken,	nu	blir	det	mer	
idrott	och	familjeliv.

	 Utbildning	 Ekonomlinjen,	examen	–90.
	 Kul	minne	 Nollningsperioden.	Minns	när	vi	fick	dansa	

regnrocksdans	med	Elinloggan	placerad	på	ett	
lämpligt	ställe.

	 Bästa	lärare	 Ja,	den	som	jag	minns	bäst	är	Thomas	Sones
son.	Men	det	beror	mest	på	att	vi	är	ett	
gäng	från	studenttiden	som	träffas	en	gång	
om	året	–	och	då	ska	alltid	en	tavla	av	honom	
sitta	på	väggen!	Fast	det	vet	han	inte	om	…

	 Namn	 Peter	Lundgren
	 Arbete	 Strukturerade	lösningar	

för	institutionella	inves
terare,	Royal	Bank	of	
Scotland

	 Bor	 Barbican,	centralt	i	
London

	 Familj	 Singel
	 Fritid	 Tittar	på	fotboll	och	

hockey,	går	ut	på			
helgerna.

	 Utbildning	 Ilinjen,	färdig	i	februari	–07.	Kandidat	i	
nationalekonomi.

	 Kul	minne	 Studentorkesterfestivalerna,	även	om	jag	
inte	spelade	själv.

	 Bästa	lärare	 Peter	Hultman

	 Namn	 Leif	Nurmimäki
	 Arbete	 Valutamäklare,	

Royal	Bank	of	
Scotland	

	 Bor	 vid	Tower	Bridge,	
London

	 Familj	 Singel
	 Fritid	 Gymmar,	förkovrar	

mig
	 Utbildning	 Ekonomlinjen,	

examen	2000
	 Kul	minne	 Overallsfesterna.
	 Bästa	lärare	 Min	handledare	på	exjobbet,	

men	vad	hette	han?

»Det är en större kulturskillnad än man kan tro. 
Vi är mycket mer rakt på och uppfattas ibland 
som ganska burdusa av engelsmän.«

Staffan Thönners berättar om tiden som journalist på Finanstidningen. »Det var en kul erfarenhet, där man plötsligt 
kunde ha någon upprörd näringslivskändis i luren när man hade skrivit något som inte föll dem på läppen.«
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Folke Sjöberg, professor i brännskadevård 
vid LiU, har utnämnts till president i två år 

för European burn 
association. Denna 
europeiska bränn-
skadeorganisation 
arbetar med under-
visning, forskning 
och utveckling av 
brännskadevården.

Två av landets bästa utbildningsmiljöer 
finns på Linköpings universitet. Såväl 
läkarutbildningen som området regler-
system (på ISY) har tagit sig vidare till 
slutgranskningen av kandidaterna till 
Högskoleverkets utmärkelse för fram-
stående utbildningsmiljö.

Totalt är nio utbildningsmiljöer kvar. 
LiU är enda lärosätet som fått med mer 
än en kandidat.

Högskoleverket har inrättat priset för 
att stimulera arbetet med att utveckla 
utbildningen vid landets universitet och 
högskolor. Priset ska i fortsättningen 
delas ut årligen. 

lInköpIngs UnIversItet 

 

  noterat

notiser Donation	stärker	
forskning	om	
psoriasis
En donation på tio miljoner kronor gör att 
LiU kan intensifiera forskningen om folksjuk-
domen psoriasis.

Omkring 300 000 personer i Sverige lider 
av den kroniska inflammationssjukdomen 
som drabbar hud och leder och även kan bi-
dra till hjärt- och kärlsjukdom. Den är starkt 
ärftlig, men även stress, infektion, sårskador 
och andra omgivningsfaktorer kan med-
verka till att utlösa psoriasis.

Trots de senaste 5-10 årens framsteg 
återstår mycket forskning innan man kan 
uppnå en förståelse för sjukdomen. 

Donatorn, som önskar vara anonym, 
skänkte för två år sedan en lika stor summa 
till njurmedicinsk forskning. 

Lärarstudenten Lina Persson har utsetts till 
årets komet i svensk orientering.

Hon tävlar för blekingska OK Skogsfalken, 
men ingår till vardags i den elitgrupp av 
orienterare och friidrottare vid LiU som 
tränar under Peter Holgerssons ledning (se 
reportage i LiU magasin nr 1-04).

Under året har Lina Persson tagit ett 
rejält kliv framåt. Hon har gjort A-landslags-
debut, tävlat i VM i Ukraina, tagit en meri-
terande fjärdeplats i världscupen och vunnit 
SM-guld i stafett.

Lina Persson läser till lärare i biologi, ke-
mi och matematik (år 6-9) vid Linköpings 
universitet.

Skarp student
i ombyggt A-hus

LiU-student blev årets komet

Möbelsnickarutbildningen på Carl 
Malmsten CTD har återigen utmärkt 
sig genom att utbilda sina studenter till 
en skicklighet i särklass. Två av årets 
gesällarbeten bedömdes med 5,0, vil-
ket i princip »aldrig händer«.

Ett av dem fick till och med mer än 
toppbetyg. Hur gick det till?

– När man gör gesällprov får man 
en tidsram för arbetet av den gransk-
ningsnämnd man skickar in möbel-
ritningarna till. Jag skulle göra skåpet 
Västervik ritat av Carl Malmsten 1942 
och fick 475 timmar på mig för jobbet. 
Men jag klarade det på 360 timmar 
och fick extra poäng för det, berättar 
Niklas Andersson (bilden t.v.).

Och att arbetet gick undan beror delvis 
på att han i tre år dagligen pendlat från 
Hallstahammar, drygt 14 mil enkel resa 
med tåg! 

 – Jag blev tvungen att vara väldigt foku-
serad den tid jag var på universitetet. Tåg-
tiden använde jag till att planera arbetet.

Nu återstår för honom att skriva en rap-
port om gesällarbetet. Vilka var de största 
svårigheterna med »Västervik«?

– Det var väl att kapa materialet rätt från 
början, varje valnötsplanka kostar en tusen-

lapp. Fanéret med all mönsterpassning 
krävde också sin planering.

– Jag hade jobbat sex år som inrednings-
snickare när jag började på LiU och jag fun-
derade lite på vad högskolestudierna skulle 
kunna tillföra. Det visade sig vara massor! 
Framför allt vid materialhanteringen, hur 
en möbel kommer att se ut som färdig avgör 
man just när man kapar första plankan. 
Entreprenörskap, företagsekonomi och 
formgivning har varit andra nyttiga inslag.

– Vår utbildning bygger mycket på dis-

kussioner, samtal och exempel. Det har va-
rit väldigt givande. Vi som är eller har varit 
studenter här bildar ett starkt nätverk som 
vi har glädje av hela yrkeslivet.

Efter examen kommer Niklas Anders-
son att fortsätta pendla till Stockholm för att 
dela verkstad med två av sina klasskamrater 
och tre tidigare malmstenare. Sex snickare 
av högsta klass i samma verkstad. 

Förstår kunderna vilken kvalité ni håller?
– Jag hoppas det och att de inser vilken 

trygghet det ger dem, säger Niklas Andersson.

Möbelsnickare	bättre	än	bäst

En tankfull student blickar ut över inne-
torget i det ombyggda A-huset. Det nya 
konstverket presenterades när det huset 
på Campus Valla återinvigdes i slutet av 
oktober.

Det är en omfattande ombyggnad som 
Akademiska Hus genomfört. Centralt i 
huset finns nu en stor samlingsyta för 
studenterna. Runt om ligger bl.a. hör-
salar, datorsalar, studentkök och ett stort 
antal grupprum. Allt för att skapa en sti-
mulerande studiemiljö för studenterna.

Samtidigt har nya system för venti-
lation, el och värme installerats och allt 
miljöfarligt material, som asbest och PVC 
är borttaget. På taket sitter 540 kvadrat-
meter solceller som producerar elström 
till byggnaden. Därigenom är A-huset 
den största universitetsbyggnaden med 
solceller i Sverige. 

– Det var dags att renovera A-huset, 
den äldsta byggnaden på området. Vi 
ville samtidigt anpassa lokalerna till uni-

versitetets nuvarande behov, säger lokal-
planerare Anders Englund.

I A-huset bor universitetets största 
institution – Institutionen för ekonomisk 
och industriell utveckling, IEI – tillsam-
mans med telefonväxel, post och trans-
port, LiU-Tryck och LiU-Butiken.

Konstverket heter »Sharphead« och är gjort av 
konstnären Julia Peirone.

LiU-forskare	president

Bra	utbildnings-
	miljöer	på	LiU

Stockholm ska bli en energisnål storstad. 
Louise Trygg, forskare i energisystem, ska 
syna hur industrier, fastighetsbolag och 
andra stora 
energislukare 
kan förändra 
sin energi-
användning. 
Det fyra-åriga 
projektet ska 
också involvera 
flera doktoran-
der.

– Det ska bli 
väldigt spännande att se hur Stockholm kan 
göras till en uthållig region när det gäller 
energi, säger Louise Trygg.

Uppdraget kommer från statliga 
Energimyndigheten och arbetet ska göras 
i samarbete med Fortum, Vattenfall, Eon, 

Stockholms stad, Energicentrum och läns-
styrelsen. Målet är att skapa världens första 
energisnåla storstad.

Louise Trygg har tidigare gjort energi-
analyser av industrier. Tryckluft, uppvärm-
ning, tappvarmvatten, industriella processer 
som kylning, värme, torkning är exempel 
där stora energibesparingar kan göras. Ab-
sortionskyla är ett annat område.

– Kan man använda fjärrvärme för att 
producera kyla – till exempel i is- och sport-
hallar – skulle det ge mycket, säger Louise 
Trygg som räknar med att energianvänd-
ningen totalt kan om inte halveras så i alla 
fall minskas rejält.

– Det finns europeiska exempel på hur 
industrier halverat sin förbrukning efter 
förändringar. Så stor reducering tror jag 
blir svårt att åstadkomma i en hel storstads-
region.

LiU-forskare	gör	
Stockholm	energisnålt

Louise Trygg
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text & foto åke hjelm

De driver största ungdomssajten

Från en trerummare på Apotekaregatan i 
Linköping hanteras Sveriges största ung-
domssajt. Bilddagboken har drygt en halv 
miljon registrerade användare som i snitt 
lägger ut en ny bild varje dag. Och på kup-
pen har vd Joakim Grönvall rankats som 
nummer nio bland landets IT-makthavare.

– Makt? Nej. Vi har inte ens några bindande 
avtal med våra medlemmar, säger han.

– Tvärtom, det är de som har makt över 
oss, säger barndomskamraten och med-
grundaren Sebastian Björkelid.

Det var tidningen Ny Teknik som i 
höstas publicerade sin årliga lista över 
de 50 mäktigaste inom IT-världen. 23-
åringen som inte ens gått färdigt datateknik-
programmet vid LiU körde om en hel räcka 
med tunga namn inom näringslivet, forsk-
ningen och politiken.

bIlddagbokens kontor i Linköping är en 
annan värld än Svanbergs på Ericsson (trea 

på listan). Här jobbar Joakim, Sebastian och 
två anställda med sitt enkla koncept som 
på tre år blivit en jättesuccé och nu växt om 
storasyster Lunarstorm (Bilddagboken ägs 
till 40 procent av Lunar Works).

– Det började med att jag hittade på ett 
sätt att publicera mina egna bilder på web-
ben, berättar Sebastian Björkelid.

– Sen var det lite folk som frågade om de 
kunde få göra likadant. Jocke hjälpte till att 
skapa konton och när vi sedan kom till Lin-
köping för att plugga tog vi tag i det lite mer.

det stora UppsvInget kom när en tjej i 
Västerås hittade sajten via Google. Hon drog 
med en massa vänner och fortfarande är 
Västerås en hotspot för Bilddagboken. Nu 
är användarna spridda över hela landet, till 
»varenda liten håla«. 

Men vid gränsen är det stopp. Det ska 
finnas en lokal känsla, det är vardagsbilder-
na som är viktiga, proffsfotografer göre sig 
ej besvär. I första hand är det nära vänner 

som kollar in varandras dagböcker.
 – Man väljer själv om ens dagbok ska 

vara öppen för alla, för inloggade medlem-
mar eller bara för sina egna vänner, säger 
Joakim.

helt klart Fanns det ett behov att 
fylla, vare sig man visste om det eller inte. 
500 000 fans (nästan alla mellan 15 och 
21 – hur många finns det i den åldern 
överhuvudtaget?) kan inte ha fel. Nyligen 
växte Bilddagboken ur sitt andra webbhotell 
och flyttade 1,2 ton servrar till Stockholm. 
103 miljoner bilder ligger i databasen i skri-
vande stund.

Tjänsten är gratis. Pengarna kommer 
från annonsering. Med så många användare 
borde det vara lockande att fylla på med alle-
handa extratjänster och lull-lull. 

Men Joakim och Sebastian vill behålla 
enkelheten. Och som företagare håller de 
en låg profil. De har ju bara studieuppehåll. 
Eller? 

Företagande 

 

  bilddagboken

bilddagboken har växt om lunarstorm 

Joakim Grönvall och Sebastian Björkelid har uppehåll i studierna för att driva Bilddagboken. Deras 
enkla koncept har blivit en jättesuccé. Idag har man över en halv miljon användare.

»Och på kuppen har 
vd Joakim Grönvall 

rankats som nummer 
nio bland landets IT-

makthavare.«

Ute är inne
konferensen ingen ville missa 

Ute	är	inne!	Intresset	för	konferensen	i	utomhus-
pedagogik	i	Linköping	den	1-2	oktober	kunde	inte	ha	
varit	större.	Över	1000	entusiastiska	deltagare	
samlades	i	eklandskapet	utanför	Linköping.

Ute vid Tinnerö rundloge söder om Lin-
köping är det soligt, lugnt och alldeles 
folktomt. Skulle här inte pågå Skandina-
viens största utekonferens i utomhuspe-
dagogik med 1000 deltagare?

– Jodå, säger Pia Johans-
son, ansvarig från LiU-konferens 
och plockar fram en orienteringkarta.

På ett kvadratkilometer stort om-
råde pågår ett otal workshops under 

text gUnIlla pravItz 

foto magnUs johansson

Rundoktorn Svante Lagman berättar om historiska spår efter människor i kulturlandskapet.
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ekdungarna. Sammanlagt ett 60-tal under 
de två dagarna, under rubriker som Gå ut 
och räkna med skogen, Landskapsvandring 
genom tiderna, Naturen som pedagogiskt 
hjälpmedel, Språkutveckling med utomhus-
pedagogiska metoder. 

Poesi och prosa, dans, lek, äventyr, grön 
slöjd, mat och hushållning står också på 
programmet som ofta också tar upp dis-
kussionsfrågor av allmän karaktär: vilka 
inlärningsstilar passar i uterummet? Går 
betygskriterierna att nå utanför klassrum-
met? Kan man ha prov utomhus?

»Ute är Inne« är rubriken på denna succé-
konferens som vill visa vilka möjligheter 
till lärande, hälsa och lek det finns utanför 
klassrummen. 

Arrangörerna – LiU och Centrum för 
miljö- och utomhuspedagogik med före-
ståndaren Anders Szczepanski tillsammans 
med Naturskoleföreningen, Nationellt cen-
trum för främjande av god hälsa hos barn 
och ungdom, Friluftsfrämjandet, Skogen i 
Skolan, Movium och Erik Johan Ljungbergs 
Utbildningsfond – fick redan i april sätta 
stopp för anmälningarna som hastigt kom-
mit upp till 1300.

– Det räckte med att organisera en kon-
ferens för tusen deltagare, säger Anders 
Szczepanski, bara det kräver en närmast 
militärisk organisation.

Det gick åt 26 bussar för att få allt folk till 
Tinnerö, men när alla försvunnit ut till olika 
verkstäder känns det där med militäriskt 
mycket långt borta.

– en grymt bra konFerens, tycker Chris-
tian Karlsson, Leif Rydström och Vassilios 
Agorastos från Björndammsskolan utanför 
Partille. Christian Karlsson som är fritids-
pedagog håller nästan jämt till ute och de 
andra två som är SO-lärare på högstadiet tar 
ofta hans idéer till hjälp.

De sitter i en backe för att karva var 
sin pinne fyrkantig för att därefter rista in 
runtecken i dem som en avslutning på pas-
set Tecken som leddes av Svante Lagman, 
rundoktor, och Jan Paul Strid, professor i 
topolingvistik vid LiU.

– Först fick vi gå en runda och upptäcka 
spåren efter människor i kulturlandskapet. 
Rester av hus, murar och annat. Ser man 
i skogen plötsligt ett område med nässlor, 
vet man att där har det en gång varit en 

gödselstack eller ett dass. Det sätter fart på 
fantasin, säger Christian Karlsson.

Dessförinnan prövade de på en form av 
rollspel där en trumma spelade en central 
roll.

– Det var häftigt. Vi rycktes med på rik-
tigt, säger Vassilios Agorastos.

– Vi delades in i olika grupper och fick 
själva bestämma vilken tid vi skulle vara i.

Trumman användes för att kalla grup-
perna och sätta igång dem i olika uppdrag.

– Slå eld, koka vatten, samla in växter till 
te och baka pinnbröd. Och så länge man hör 
den, behöver man inte vara orolig för att gå 
bort sig. Och olika rytmer fick olika betydel-
ser, säger Christian Karlsson.

I en annan ekdUnge sitter Eva Persson, 
workshopledare från naturskolan i Lund 
som klarat av sitt pass »Vart tar löven vägen 
om hösten« lutad mot en trädstam och läser 
en pinfärsk bok hur man kan lära engelska 
utomhus.

– Synd bara att det främst är de redan 
frälsta som kommer till en sådan här konfe-
rens. Å andra sidan så är möten oss emellan 
värdefulla, det blir en massa diskussioner 
om olika sätt att lägga upp lärandet på. Ofta 
kan man ta en idé och anpassa den till just 
den åldersgrupp man jobbar med.

Utomhuspedagogiken bygger på att man 
förenar den bokliga kunskapen med en 
sinnlig upplevelse. 

– Ta till exempel matematik. Lägger man 
pinnar till en fyrkant får man en helt annan 
förståelse både av begreppet fyrkant och hur 

stor en kvadratmeter verkligen är. Ute finns 
alltid saker att samla, väga, mäta, uppskatta, 
säger Helen Wallby från Lillgårdsskolan i 
Linköping där hon sitter lutad mot en sten 
och tar en kopp kaffe tillsammans med 
några kollegor.

mot slUtet av dagen kommer plötsligt 
ryggsäcksfolk från alla håll och kanter för att 
samlas vid rundlogen för konferensens sista 
programpunkt; Sverre Sjölander, LiU-profes-
sor i zoologi,  vänder ut och in på föreställ-
ningarna om människors naturintresse:

– Det är inte naturligt att vara natur-
intresserad på det sätt ni är. Tvärt om, his-
torien visar att människan i alla tider ägnat 
sig åt att utnyttja naturen, utan hänsyn till 
vad den tål.

Desto större anledning att vänja unga 
människor vid att vara ute, vid att förstå 
och tolka miljöns reaktioner på mänskligt 
beteende.

– Det kunde inte ha blivit mer lyckat, 
konstaterade Anders Szczepanski från LiU 
innan han avslutade konferensen, nu siktar 
vi på en ny om två år, 2009.  

Gunnel Holmberg från Eksjö spanar efter myrmönster i en ek.Ryggsäcksfolket på väg till nästa workshop.»En grymt bra konferens«, tycker Christian Karlsson och Leif Rydström från Partille.

Stort intresse för utomhuspedagogik. 2009 är det dags igen. Eva Persson från Lund läser bok om att lära engelska utomhus.Alla ska få fika – även i skogen.

Ett sextiotal olika workshops hölls i eklandskapet strax utanför Linköping. 
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text åke hjelm 

foto steFan jerrevång

»Levern är som ödlans svans«

På operationsbordet ligger en patient i 
djup sömn, omgiven av ett team män och 
kvinnor i gröna kläder. För två månader 
sedan fick hon en tumör i tjocktarmen 
bortopererad. Nu är det dags att avlägsna 
den dottertumör som satt sig i levern.

Klockan är elva på förmiddagen. Opera-
tionen kommer att pågå tills november-
mörkret fallit. Som en följd av det tidigare 
ingreppet har det uppstått sammanväx-
ningar med bindväv. Därför tar det lite tid 
att frilägga levern.

Läkarteamet granskar en digital 
röntgenbild på en datorskärm. Dotter-
tumören, metastasen, är 2,5 centimeter i 
diameter och avviker från den vanliga le-
vervävnaden genom sin »bubbliga« struk-
tur. I bilden finns koordinater inlagda för 
exakt lägesbestämning.

Joar Svanvik är en erfaren kirurg och 
professor med specialinriktning på can-
cer i levern och gallvägarna. Han träder 
in i handlingen när tumören ska skäras 
bort med ultraljudskniv. Operationslaget 
kommer att avlägsna nästan halva levern.

men levern har en UnIk Förmåga till 
regeneration, återbildning. När man tar 
bort en del av den så börjar den snart 
växa. På fyra veckor har levern återfått 80 
procent av sin storlek, efter ytterligare två 
månader är den lika stor som normalt.

– Det är lite som ödlans svans, säger 
Joar Svanvik.

Levern kommer visserligen inte att se 
riktigt likadan ut som tidigare, men dess 
funktion som kemisk fabrik, energilager 
och avgiftningscentral blir fullgod.

Denna förmåga till återbildning, 
som levern är ganska ensam om i krop-
pen, medger även en metod att operera 
bort tumörer som är spridda över hela 
levern. Ingreppet sker i två steg. Först tas 
tumören på ena sidan bort. Samtidigt 

snör man av blodkärl till den andra delen. 
Det innebär att denna del krymper och 
förtvinar samtidigt som den friska delen 
ökar i storlek. Efter en månad går man 
in och avlägsnar den förtvinade delen. 
Alla tumörer ska då vara borta och levern 
fungera som vanligt.

– Senare forskning på leverns rege-
neration visar att celler från benmärgen 
fusionerar, smälter samman, med lever-
celler. Hybriderna är mindre differen-
tierade och har därför större förmåga att 
dela sig. Eventuellt är det samma sak som 
sker vid cancer, säger Joar Svanvik.

därmed sätter han FIngret på något 
som diskuteras av cancerforskare världen 
över. Hur sprids cancer i kroppen? Varför 
söker sig dottertumörerna till vissa väv-
nader som lymfkörtlar, lever, skelett och 
hjärna? 

Under senare tid har nya rön, inte 
minst inom epigenetiken som handlar 
om hur gener uttrycks, blåst liv i en snart 
hundra år gammal hypotes om cellfusion 
i samband med cancer. Enligt denna 
smälter cancerceller samman med olika 
typer av normala celler och lär sig av 
dessa.

Svanvik och hans forskargrupp vid 
Hälsouniversitetet har nu ett material 
från 130 patienter där man studerar för-
loppet. De hävdar att mycket talar för hy-
potesen, även om den betraktas som lite 
spekulativ. Och de får bland annat stöd 
från Georg Klein, professor i tumörbio-
logi och sedan lång tid Sveriges ledande 
cancerforskare.

– De hybridceller som blir resultatet av 
cellfusionen får nya målsökande egenska-
per, konstaterade Georg Klein, när han 
hösten 2007 talade vid ett symposium för 
Nätverket för Cellfusion/Cancer arrang-
erat av LiU. 

Han berättade att han först var skep-

samma mekanism kan ligga bakom cancerspridning

En tumör i levern opereras bort. Innan ingreppet granskar läkar-
teamet en digital röntgenbild på en datorskärm (övre bilden).

Forskning
om cancer

Jakten	på	att	lösa	cancerns	gåtor	går	vidare.	Linköpingsforskare	
är	verksamma	inom	flera	olika	områden.	Nya	rön	har	bland	annat	
blåst	liv	i	en	gammal	hypotes	om	hur	cancer	sprids	i	kroppen.	

Joar Svanvik sätter fingret på något som disku-
teras av cancerforskare världen över. Hur sprids 
cancer i kroppen? Varför söker sig dottertumö-
rer till vissa vävnader, lever, skelett och hjärna?
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Tidig upptäckt förlänger liv
När en cancertumör i tjocktarmen 
upptäcks är den ofta redan så stor 
att den inte går att behandla effek-

tivt. Biomarkörer som signalerar fara i 
tid kan hjälpa läkare att förlänga livet hos 
många patienter.

– Tidig diagnos och behandling är myck-
et viktiga för att öka överlevnaden hos en 
cancerpatient, säger Xiao-Feng Sun, can-
cerforskare vid Hälsouniversitetet.

Som professor i onkologi har hon 
inriktat sig på att hitta effektiva biomar-
körer för kolorektalcancer (tjocktarm och 
ändtarm) som är den tredje vanligaste 
cancerformen i Sverige med mer än 5000 
nya fall om året. Hon söker bland gener 
och proteiner som indikerar cellföränd-
ringar. Forskningen stöds sedan flera år 
av Cancerfonden och i november bevil-

jade Vetenskapsrådet finansiering för ett 
nytt projekt.

De genetiska kännetecknen kan an-
vändas för tre syften: att avgöra om en 
person löper risk att utveckla cancer, att 
ställa överlevnadsdiagnos, och att designa 
en individuell behandling.

den tradItIonella kliniska diagnosen 
är alltför trubbig. När man upptäcker en 
tumör i tarmen är det oftast för sent att 
sätta in effektiv behandling. Med ett scree-
ningprogram bland grupper i riskzonen 
skulle det räcka med ett blodprov för att 
avgöra om en person har en genetisk för-
ändring som kan orsaka cancer.

Hos patienter med konstaterad cancer 
kan biomarkörer hjälpa läkaren att göra 
bedömningar av hur elakartad tumören 
är och risken för återfall och dottertumö-

på jakt efter biomarkörer som signalerar fara i tid
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tisk till hypotesen, men på senare tid blivit 
alltmer övertygad om att den kan vara riktig.

– Tydligen orsakar fusionen en epigene-
tisk förändring av tumörcellerna. Kanske 
blir de också okänsliga för kroppens kon-
trollsystem. I så fall måste hela vår upp-
fattning förändras om hur dottertumörer 
bildas.

en typ av cellFUsIon handlar om tumörcel-
ler som slår sig samman med inflammato-
riska celler från immunförsvaret, så kallade 
makrofager. Vid fusionen överförs makro-
fagens DNA till tumörcellen. I en studie vid 
Linköpings universitet fann forskarna att 
flera proteiner som normalt endast finns i 
makrofager också fanns i cancerceller. 

En undersökning av tumörvävnad från 
133 bröstcancerpatienter i Östergötland gav 
ytterligare stöd för hypotesen. De kvinnor 
vars tumörer innehållit makrofagproteiner 
fick oftare tidiga metastaser och uppvisade 
också en högre dödlighet än andra.

Nu pågår studier av tjocktarmscancer 
– som också har en stark tendens att sätta 
dottersvulster – samt av tumörer i transplan-
terade organ för att klarlägga ursprunget av 
deras gener.

joar svanvIk har opererat cancerpatienter 
sedan 30 år. Magar, tarmar, bukspottkörtel 
– men levern och gallvägarna har varit hans 
specialintresse. Och han kan glädja sig åt 
framsteg – en levercancer är inte längre en 
dödsdom.

Nya bildtekniker, bättre narkosteknik 
och bättre cellgifter har bidragit till utveck-
lingen. 

– En annan viktig faktor är basal moleky-
lärbiologi där studier av generna och deras 
produkter, proteinerna, gett helt ny informa-
tion som kan omsättas i nya behandlings-
metoder, berättar Joar Svanvik.  

rer. Den tredje och inte minst viktiga möj-
ligheten är att individanpassa behandlingen 
med strålning och kemoterapi.

I en grupp patienter med samma diag-
nos kan effekten av behandling efter opera-
tionen variera kraftigt. Några svarar positivt 
men drabbas av biverkningar. Hos de värst 
utsatta ger behandlingen biverkningar men 
har ingen effekt på tumören. Några uppvi-
sar ingen reaktion alls, medan de lyckligast 
lottade tillfrisknar utan negativa effekter.

– Idag finns inga möjligheter till individ-
anpassning. Alla får samma behandling be-
roende på vilket stadium cancern befinner 
sig i, säger Xiao-Feng Sun.

tIllsammans med kolleger undersöker hon 
nu patienter med kolorektalcancer i Sverige 
och Kina, med friska personer som kontroll. 
Forskarna har hittat flera skiljande genetiska 

faktorer vilket delvis kan förklara varför sjuk-
domen är så mycket vanligare i Sverige.

En av de gener man tittar på är den i 
cancersammanhang välkända p53. Om 
den förekommer i sin ursprungliga version 
(”wild-type”), då fungerar den programme-
rade celldöden, apoptosen, som den ska och 
cancercellerna begår självmord. Människor 
som har en muterad form av p53 ligger 

sämre till, och om de dessutom har en mu-
tation i genen ras biter varken strålning eller 
kemoterapi.

Parallellt med studierna på vävnads- och 
blodprov från människor arbetar Xiao-Feng 
Suns grupp med försök på cellodlingar med 
kontrollerade uppsättningar av olika gene-
tiska varianter, som bestrålas och behandlas 
med cytostatika.  

När läkare idag upptäcker 
en tumör i tjock- eller 
ändtarmen är det ofta 
för sent. Professor Xiao-
Feng Sun söker bland 
gener och proteiner  som 
indikerar cellförändringar, 
så att man med ett enkelt 
blodprov ska kunna av-
göra om en person löper 
risk att utveckla cancer.

Strålbehandling
Vid strålbehandling av tumörer är det 
viktigt att dosen är lagom kraftig och 
inte skadar friska organ. eva lUnd, pro-
fessor i medicinsk radiofysik, utvecklar 
system som bygger på elektronspinn-
resonansdosimetri. Dosimetern fångar 
upp fria radikaler som skapats av joni-
serande strålning, och genom att mäta 
den mängden får man också ett exakt 
mått på stråldosen.

Cytostatika
Målet är att anpassa doser och typer av 
cytostatika så att biverkningar och skador 
på normala celler blir minimala, samtidigt 
som effekten på tumören blir maximal. 
cUrt petersson, professor i klinisk far-
makologi, studerar hur olika läkemedel 
bryts ner och tas upp i celler och delar 

av kroppen. Varför är vissa cancerceller 
resistenta? Varför är effekterna bättre på 
till exempel testikelcancer och barnleuke-
mier än på cancer i mag-tarmkanalen?

Bröstcancer
Ju längre tid könshormoner som östro-
gen och gulkroppshormon påverkar 
bröstet, desto mer ökar risken att drab-
bas av cancer. Men det är ännu okänt 
hur denna påverkan sker. charlotta 

dabrosIn, 
professor i 
onkologi, 
kartlägger hur 
nybildningen 
av blodkärl 
regleras, bland 
annat av hor-
moner, både 
i det normala 

bröstvävnad och i bröstcancer. Utan nybild-
ning av kärl kan en tumör aldrig växa till 
mer än ett par millimeter.

Läkemedel som motverkar östrogen har 
visat sig effektiv mot bröstcancer, men alla 
patienter svarar inte på behandlingen. olle 

stål, professor i experimentell onkologi, 
försöker hitta orsaker till detta, med målet 
att ta fram en mer individuell behandling. 
Hans forskargrupp studerar även hur öst-
rogen bildas i brösttumören.

Leukemi
Vid kronisk lymfatisk leukemi (KLL) upp-
står ett överskott av B-lymfocyter – en typ 
av vita blodkroppar – som ansamlas i blod, 
lymfknutor, benmärg och mjälte. anders 

rosén, professor i cellbiologi, undersöker 
bland annat varför dessa celler undgår den 
naturliga process som kallas programme-
rad celldöd (apoptos). En djupare förståelse 

av dessa mekanismer kan leda till bättre 
behandlingsmetoder riktade enbart mot de 
elakartade cellerna.

Hudcancer
Malignt melanom är en av de snabbast 
ökande cancersjukdomarna i Nordeuropa. 
Inger rosdahl, professor i dermatologi, 
och hennes forskargrupp studerar bland 
annat genuttryck i cellodlingar och hos 
patienter, betydelsen av UV-strålning vid 
cancerutveckling och biologiska faktorer 
för diagnos och prognos hos patienter med 
malignt melanom.

Genetisk mottaglighet 
Allt fler cancergener upptäcks. peter sö-

derkvIst, professor i cellbiologi (bilden), 
studerar bland annat elakartade lymfkör-
telcancer hos möss, som visar sig ha en 
koppling till gener i musens kromosom 12. 

Han analyserar 
också mutationer 
hos mänskliga 
lymfkörtelcancer 
liksom andra 
tumörer hos 
människa, till 
exempel tarm-
cancer.

Misstänkta proteiner
Linkerhistonerna är en familj av basiska 
proteiner som ingår i genernas kromatin-
skelett. De misstänks också spela en roll 
när tumörer bildas. Ingemar rUndqUIst, 
professor i cellbiologi, analyserar samspelet 
mellan linkerhistoner och kromatin på 
plats i cellen. Syftet är att öka kunskapen 
om dessa molekylers roll vid celltillväxt, 
differentiering och celldöd. 

... och här är fler exempel på cancerforskning på LiU
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Prioner – smittämnena bakom sjukdomar 
som galna ko-sjukan – kan spåras med en 
ny effektiv och känslig metod utvecklad 
av forskare vid bland annat Linköpings 
universitet. 

Resultaten presenterades nyligen i tid-
skriften Nature Methods.

Galna ko-sjukan (BSE) har nu klingat 
av, men andra prionsjukdomar tilltar och 
oron finns för att nya stammar ska smitta 
människor.

Prioner går inte lätt över från art till 

art, men när de väl bryter 
barriären kan de snabbt 
anpassa sig och bli smitt-
samma inom arten. Nu 
pågår ett febrilt sökande 
efter känsligare metoder att 
upptäcka dessa potentiellt 
dödliga proteinstrukturer 
och kunna skilja olika stam-
mar åt.

Den metod som nu presenterats byg-
ger på en fluorescerande molekyl, som 
utvecklats vid Linköpings universitet.

– Med vår metod kan man direkt se 
strukturen på prionerna och därmed 
härleda smittan, säger Peter Nilsson, en av 
huvudförfattarna till artikeln. 

Nilsson utvecklade tekniken som dok-
torand vid LiU och har nu som postdoktor 
i Zürich tillämpat tekniken på prionsjuk-
domar. Efter nyår tillträder han en tjänst 

som forskarassistent vid LiU.
– För oss forskare är det väldigt spän-

nande att använda den här tekniken för 
att förstå mer om både prioner och andra 
felveckade proteiner som ger upphov 
till liknande sjukdomar, till exempel 
Alzheimers, säger Per Hammarström, 
medförfattare och forskningsledare vid 
prionlaboratoriet vid LiU.

En annan av medförfattarna är Kurt 
Wüthrich, Nobelpristagare i kemi 2002.

Ny	metod	spårar	prioner

På kort tid har LiU-forskare fått klartecken till 
215 miljoner kronor från Vetenskapsrådet och 
andra nationella forskningsfinansiärer. Peng-
arna ska bl.a. finansiera forskning om nya 
material, cancer, handikapp och etnicitet.

Vetenskapsrådets årliga beslut om nya forsk-
ningsanslag resulterade i totalt 135 miljoner 
kronor till LiU, mestadels i form av tre-åriga 
projektbidrag.

Av detta går mer än hälften, 72 miljoner 
kronor, till forskning inom natur- och tek-
nikvetenskap. Största bidraget inom detta 
område går till Fredrik Gustafsson, profes-
sor i reglerteknik, som får 4,5 miljoner för 
forskning om sensorfusion. Sensorfusion 
handlar om att väga samman information 
från olika sensorsignaler i ett system, t.ex. 
för att beräkna positionen för rörliga objekt.

Stora bidrag går även till forskning inom 
material- och datavetenskap.

35 miljoner kronor delas ut till medi-
cinsk forskning. Mest pengar går till Peter 
Strålfors, professor i cellbiologi, som dels får 

2,7 miljoner kronor för ett projekt om me-
tabolism och insulinkontroll hos fettceller, 
dels 1,6 miljoner kronor för att finansiera en 
gästforskare från Köpenhamns universitet.

Inom utbildningsvetenskap tar LiU-   
forskare hem 18 miljoner kronor. Här får 
Erik Olsson, docent inom Tema Etnicitet,  

4,2 miljoner kronor för att forska om trans-
nationella utbildningskarriärer. LiU-forskare 
har även fått pengar för att studera styrning 
av lärarutbildning i de nordiska länderna, 
informellt lärande vid datorspelande samt 
lärande av emotionell kompetens.

Ytterligare tio miljoner fördelar Veten-
skapsrådet till forskning inom humaniora 
och samhällsvetenskap. De ämnen som ska 
studeras är bl.a. forensiskt arbete och be-
dömningar av adoptionssökande.

Från Fas, Forskningsrådet för arbetsliv 
och socialvetenskap, tar LiU-forskare hem 
hela 33 miljoner kronor. Pengarna ska bl.a. 
användas för forskning om handikapp, tele-
medicin, etnicitet och äldre.

Det största anslaget går till Alexandra 
Ålund, professor inom Tema Etnicitet, som 
får fyra miljoner kronor för studier av etni-
citet, kön och sociala nätverk i informella 
rekryteringspraktiker. Tre miljoner vardera 
går till två forskarskolor, med inriktning 
mot migration respektive åldrande.

Dessutom lägger LiU-forskare beslag på 
nära en tredjedel av de pengar som Energi-
myndigheten satsar på energiriktad grund-
forskning under de kommande tre åren. 
Totalt blir det 13,5 miljoner, av vilket drygt 
fyra miljoner går till professor Olle Inga-
näs för att forska om solceller av polymer-
material.

Från ForsknIngrådet Formas kommer 12 
miljoner kronor, av vilket fyra miljoner går 
till etologiprofessor Per Jensen för forskning 
om höns. Cancerfonden delar ut elva miljo-
ner kronor till LiU-forskare, bl.a. för att forsk-
ning om östrogen och bröstcancer och för att 
ta fram effektiva biomarkörer som tidigt sig-
nalerar risk för cancer i änd- och tjocktarm. 
Och Vinnova delar ut 6,5 miljoner kronor för 
forskning om den kompetenta arbetsplatsen.

Slutligen får samtalsforskaren Jakob 
Cromdal fyra miljoner kronor från Riks-
bankens Jubileumsfond för att studera hur 
SOS-samtal fungerar när personer som inte 
har svenska som modersmål ringer.

215 miljoner kronor till LiU-forskare

Handikappforskarna får ett bra utfall från FAS. 
Bland annat får Mary Rudner drygt två miljoner 

kronor för att studera talförståelse med hör-
apparat och kognitiv reservkapacitet. 

Olika prionstammar.

Per Hammarström Peter Nilsson

Ny forskarskola i transportsystem
Vid årsskiftet startar en ny forskarskola 
med inriktning mot intelligenta transport-
system. Sex universitet och högskolor 
samarbetar, LiU är värduniversitet.

En forskarskola är ett planerat sätt att 
bedriva forskarutbildning för ett flertal 
doktorander som arbetar med liknande 
projekt.

– Det är ingen slump att vi blir värd-
universitet. Det ligger i linje med den 
satsning på intelligenta transportsystem 
vi gjort här på universitetet, säger Jan 
Lundgren, professor i trafikinformatik.

Intelligenta transportsystem handlar 
om hur man kan använda informations-
teknologi och telekommunikation för 
att förbättra transportsystemet. Det kan 

till exempel handla om trafikledning vid 
trängsel och köer, om information till tra-
fikanter, om logistik inom godstransport 
eller om olika former av betalsystem, som 
vägtullar och betalning på bussen.

Till denna forskarskola håller nu sex 
doktorander på att rekryteras. Övriga 
lärosäten som är med är KTH, Chalmers, 
Lund, Blekinge högskola och Högskolan 
i Dalarna.

Östergötlands gamla beteshagar är fina 
biotoper för fjärilar. Här trivs många arter 
som snart är utrotade i länder som Belgien, 
Tyskland och Storbritannien. 

Men risken är att Sverige går samma väg.
– Sverige har ett stort ansvar att bevara 

dessa arter och miljöer. Om rationalisering-
en i vårt jordbruk inte hejdas kan Europa 
förlora några av sina artrikaste biotoper, 
säger Karl-Olof Bergman, forskare i beva-
randebiologi vid LiU.

I höstas publicerade han tillsammans 
med kolleger resultaten av en omfattande 
studie i 60 östgötska hagmarker. Under 
inventeringen som genomfördes 2004 hit-
tades 17 153 fjärilar av 64 olika arter, varav 
flera är på fallrepet i Västeuropa.

Skogsnätfjärilen fanns till exempel på 
alla lokaler i den svenska studien, medan 
den är helt försvunnen från belgiska Flan-
dern och har minskat kraftigt i både västra 

Tyskland och Storbritannien. Skogspärle-
morfjäril återfanns i 65 procent av de öst-
götska hagmarkerna men är praktiskt taget 
försvunnen i de andra länderna.

De undersökta hagmarkerna är 3-8 hek-
tar stora, bevuxna med lövträd och omgivna 
av barrskog, en naturtyp som är på tillbaka-
gång i Västeuropa. I Sverige är minskning-
en av antalet mindre lantbruk med betande 
djur speciellt allvarlig.

Svenska	hagar	hopp	för	Europas	fjärilar

Djur i fångenskap förlorar rädslan för 
rovdjur. Det gör att de ofta dukar under, 
när man försöker att återinplantera dem 
i sin ursprungliga miljö efter att ha varit 
i fångenskap under flera generationer.

Jennie Håkansson, doktorand i 
etologi vid LiU, har använt det röda 
djungelhönset – alla tamhöns vilda för-
fader – för att närmare studera hur djur 
påverkas av att leva i olika sorters fång-
enskapsmiljöer. En av delstudierna ut-
fördes i norra Indien, där djungelhönsen 
lever vilt. 

Nyttig	rädsla

Djungeltupp.
Foto Jennie Håkansson

Karl-Olof Bergman på fjärilsjakt.  
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text anIka agebjörn

foto peter modIn

»Att peka ut individer löser inget«

Är utpekande och avskiljande de bästa 
metoderna för att komma åt mobbning och 
ungdomsvåld? Eller är det mera fruktbart att 
studera dessa fenomen i sina sociala sam-
manhang?

Två forskare som skulle svara ett försik-
tigt ja på den andra frågan är Ann-Carita 
Evaldsson och Kjerstin Andersson. Den ena 
är professor, den andra doktorand. Båda har 
ett etnografiskt angreppssätt i sin forskning 
och båda har sin bas i temainstitutionen vid 
Linköpings universitet.

Ann-Carita Evaldsson är numera profes-
sor i pedagogik vid Uppsala universitet. Hon 
har i många år studerat yngre skolbarns 
sociala liv, inte minst på skolgården. Det var 
så hon kom att intressera sig för fenomenet 
mobbning.

– Den etablerade forskningen om mobb-
ning har ett fokus på individer och aggres-
sivt beteende, och handlar mycket om att 
kartlägga de aktiviteter, som man redan i 
förväg har bestämt sig för är karakteristiska 
för mobbning. Man definierar vilka som är 
förövare och vilka som är offer, och pekar på 
det sättet ut dem som avvikande, säger hon.

– Förklaringarna till mobbning kopplas 
ofta till individuella drag och aggressiva be-
teenden hos förövarna.

ann-carIta evaldsson har studerat barn 
i åldrarna 10-12 år, och hon understryker 
att hon aldrig har blivit vittne till ren mobb-
ning. Men i sina studier av barns sociala 
liv på skolgården fann hon att de aktiviteter 
som tillsammans karakteriserar mobbning 
är ganska vanliga. Skvaller, förtal, förolämp-
ningar och uteslutningar förekommer ofta 
i barns sociala liv. De praktiseras av många 
barn utan att man för den skull kan tala om 
mobbning.

– Gränsen är flytande mellan vad som är 
ett accepterat socialt beteende och vad som 
är mobbning. Det är inte svart eller vitt. När 

övergår skämt och gliringar till kränkande 
handlingar och mobbning?

Forskning om barns sociala liv och 
forskning om mobbning är två helt separata 
spår som vanligtvis inte kopplats ihop. Det 
är fruktbart att göra det, menar Ann-Carita 
Evaldsson.

Hon finner att barn ofta skämtsamt 
förolämpar varandra, skvallrar och är uteslu-
tande. Hon ser det som metoder för barn att 
hantera en skolsituation med många barn 
där både vem man själv är och hur man 
relaterar till andra blir viktigt. Det handlar 
om att etablera relationer och gemensamma 
normer, vilket ibland kan få allvarliga kon-
sekvenser och vara på gränsen till diskrimi-
nerande.

– Även att bli vänner, eller kompisar, 
innebär en uteslutning. Några får vara med, 
andra lämnas utanför.

det socIala spelet mellan barn beskriver 
hon framförallt som en förhandling om vil-
ka normer som ska gälla. Bland vissa flickor 
är det exempelvis viktigt att inte gå bakom 

ryggen på varandra och inte förtala varan-
dra, vilket paradoxalt nog kan vara just de 
handlingar de själva ägnar sig åt. För vissa 
pojkar handlar det om att inte visa svaghet, 
inte gråta, inte skämma ut sig och inte påstå 
att man har något eller kan något som inte 
stämmer. Man ska klara sig själv och aldrig 
påkalla vuxnas hjälp.

På skolgården, och i andra sociala sam-
manhang, testar och förhandlar barn dessa 
normer i förhållande till sin egen identitet, 
och i relationer till andra. Ett skämt som 
kan verka hårt kan avvärjas med ett lika hårt 
skämt tillbaka. Slagfärdighet och snabbhet 
i repliken uppskattas i vissa grupper. Men 
ett barn som inte lyckas ge igen, som visar 
en glipa eller svaghet, löper risken att bli 
mobbat.

Det låter som att barns värld är ganska 
grym. Varifrån får de dessa beteende-
mönster?

– Jaa, säger Ann-Carita Evaldsson, det 
kan man ju bara gissa. Kan det vara från oss 
vuxna? Jag skulle vilja påstå att det som hän-
der mellan eleverna inte går att skilja från 
vuxenlivet eller skolans sociala organisation.

men när det verklIgen är risk för mobb-
ning, vad går att göra för att förhindra det?

I varje fall inte peka ut offer och förövare, 
säger Ann-Carita Evaldsson, det gör ofta ba-
ra saken värre. Inget barn vill vara vare sig 
det ena eller det andra. Och om ett barn blir 
utpekat som offer, så har dess chanser att bli 
socialt accepterat garanterat förstörts.

I en av sina studier, som baseras på sam-
talsgrupper med flickor, visar hon just hur 
barnen anser sig ha blivit felaktigt utpekade, 
både som förövare och offer. De talar om 
hur fel läraren gör, och att man missar de 
stora problemen i klassen när man koncen-
trerar sig på mobbningsfrågan. I det här fal-
let var grundproblemet, enligt flickorna, att 
alla i klassen spred rykten om varandra.

Barnens iakttagelser i denna studie be-

ForsknIng 

 

  mobbning & ungdomsvåld

mobbning behöver ses i ett socialt sammanhang   
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Ann-Carita Evaldsson

kräftas av en undersökning som Skolverket 
gjorde år 2002 av ca 100 skolors mobb-
ningsplaner. Det visar sig att bara en hand-
full av dem var förankrade hos eleverna.

– Eleverna hålls utanför, fast det är dem 
det berör. Man mystifierar, man gör mobb-
ning och kränkande handlingar till något 
som är skilt från elevernas sociala liv. Det 
gör det inte lättare för barnen att förstå vad 
det är som händer.

Och med barnens starka normsystem, 
som hårt dömer den som tillkallar hjälp från 
en vuxen, är det inte heller lätt att ingripa 
som vuxen.

– Det vi kan göra, tror jag, är att intres-
sera oss mer för barns sociala liv i skolvarda-
gen, och resonera kring de beteenden som 
kan urarta, långt innan de har gjort det.   
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»Gränsen är flytande mellan 
vad som är ett accepterat 
socialt beteende och vad som 
är mobbning. Det är inte svart 
eller vitt. När övergår skämt 
och gliringar till kränkande 
handlingar och mobbning?« Våld del av vardagen

text anIka agebjörn

foto marcUs FUehrer

att slåss ger unga killar identitet 

Att kunna slåss kan för unga killar vara 
en del av en manlig identitet. De visar sin 
styrka när de tar strid för sina svagare kom-
pisar eller för tjejer.

Kjerstin Andersson, doktorand på Tema 
Barn, forskar om tonårskillar på behand-
lingshem och deras syn på maskulinitet, 
våld och identitet. De pojkar hon intervjuat 
bär alla på en historia om kriminalitet, 
alltifrån drogproblem till anmälan om 
misshandel.

Och alla har erfarenheten av att ha varit 
i slagsmål.

Hon fick kontakt med pojkarna genom 
ett behandlingsprogram som de deltog i, 

och som hon följde. Utanför sessionerna i 
behandlingsprogrammet gjorde hon öpp-
na, ganska förutsättningslösa intervjuer 
med dem.

– De här killarna är utpratade, säger 
hon. De har träffat så många vuxna som 
frågar dem om saker. Psykologer, poliser, 
socialarbetare, behandlingsassistenter ... 
Jag försökte föra väldigt öppna samtal med 
dem, där de fick berätta om sina liv, hur 
det är att bo på institution, om aggressivitet 
och våld.

Hon fick en förtroendefull kontakt, 
eftersom hon också kunde lova dem anony-
mitet och att inte föra vidare till någon myn-
dighetsperson det de berättade för henne.
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text anIka agebjörn 

foto charlotte perhammar

Ett	internationellt	centrum	för	tvärvetenskaplig	genus-
forskning,	där	toppforskare	från	hela	världen	kan	mö-
tas.	Nu	ska	det	bli	verklighet	i	ett	samarbete	mellan	
Linköpings	och	Örebro	universitet.

Tre ansökningar fick stöd när Veten-
skapsrådet utlyste pengar för att bilda 
excellenscentrum i genusvetenskap. 
Förutom Linköping/Örebro också 
Umeå och Uppsala. 

Men inget annat centrum har så ut-
talade internationella ambitioner, säger 
Nina Lykke, professor vid Tema Genus 
och föreståndare för Gexcel som det 
nya centrumet kallas. 

– Vi vill bjuda in de bästa genus-
vetarna i världen, från olika discipliner 
och olika generationer. Det handlar ju 
om forskare som redan är igång med 
sin forskning. De kommer inte att 
starta nya forskningsprojekt här, men i 
seminarier och konferenser kan de in-
spirera varandra och hitta synergier.

 – I bästa fall kan vi skapa nya dyna-
miska forskningsteam.

gästForskarna som kommer till Lin-
köping respektive Örebro stannar här 
i allt från en vecka till tolv månader. 
Under de fem år som centrumet har fi-
nansiering löper tolv underteman som 
avgör vilka som bjuds in. Man kommer 
också att annonsera postdoc-platser på 
centrumet och bjuda in gästdoktoran-
der från utlandet. 

Men Nina Lykke betonar att det inte 
är något doktorandprogram.

De arbetar också hårt, berättar hon, 
för att med kommunikationsteknikens 
hjälp utveckla nya mer långsiktiga 
samarbetsformer.

Det nya centrumet drivs i samarbe-
te mellan Tema Genus på Linköpings 
universitet och Centrum för feminis-
tiska studier på Örebro universitet. Ve-
tenskapsrådet ger 20 miljoner kronor 

under fem år. Linköpings universitet 
bidrar med fem miljoner och Örebro 
med tre.

temat För centrUmet är Föränderliga 
genusrelationer, intersektionalitet och 
förkroppsligande. (Changing gender 
relations, intersectionalities and embo-
diment).

Det låter brett och det är det.
– Ämnesmässigt har vi velat bli 

så breda som möjligt, för att kunna 
täcka in genusvetenskapen, säger Nina 
Lykke. Vi har såväl kulturvetare och 
samhällsvetare som medicinare med i 
ledningen.

Intersektionalitet är ett relativt nytt 
och omstritt begrepp i genusforskning-
en. Nina Lykke var själv en av dem som 
introducerade det, i en artikel 2003 
som gav upphov till en stor debatt.

– Det handlar om att genus inte är 
den enda aspekten som definierar oss 
människor. Genus finns inbakat i ett 
sammanhang tillsammans med an-
dra sociala kategorier. Etnicitet, klass, 
sexualitet, ålder och nationalitet spelar 
alla en stor roll, och därför behöver vi 
studera genus i samspel med dessa 
andra sociala kategorier.

begreppet FörkroppslIgande (embo-
diment) speglar en internationell trend 
som återvänder till att studera genus 
relaterat till det biologiska könet.

– I många år har tendensen varit att 
främst se på genus som en social och 
kulturell kategori. I forskningen om 
könsmaktordning har vi velat komma 
ifrån det biologiska könet, säger Nina 
Lykke. 

ForsknIng

 

  genus

Professor Nina Lykke (i mitten) leder ett nytt tvärvetenskapligt centrum för genusvetenskap. Här ska kultur- och samhällsforskare arbeta nära genusforskare inom medicin.

Hon ville veta hur de här pojkarna skapar sig en 
identitet, där de kan vara stolta över sig själva, mot 
bakgrund av att de använt våld. Ofta är det inte nå-
got problem för dem. De har, enligt sig själva, bara 
använt våld när det varit nödvändigt.

– Det är inte okej att starta ett slagsmål, och 
det har de aldrig gjort, säger de. Men att slå till-
baka är en helt annan sak, det kan de rättfärdiga. 

De framställer den andre, 
den de slogs emot, som 
äldre, större och starkare. 
Och det är också en man. 
Att slåss med tjejer är inte 
okej.

De kan välja att slåss 
för att skydda en svagare 
kompis. I den manliga 
identiteten ligger att man 

kan skydda andra och klara 
sig själv, stå upp för sig själv. Killar som hotar nå-
gon, men inte kan fullfölja hotet, är fjantar.  

alkohol och droger finns inte sällan med i bil-
den. Slagsmålen startar ofta i lägen där killarna 
är berusade eller drogpåverkade på något sätt. 
Men samtidigt hävdar de att de har spärrar. De 
slår inte en som redan ligger. De tar illa vid sig av 
att se blod, eller om någon svimmar. Samtidigt 
erkänner de att effekten av våldet kan vara större 
än de trodde.

Ändå är de inte rädda för våld. De är inte hel-
ler rädda för andra killar. Etniska grupperingar 
verkar inte spela någon roll när det gäller att hota 
varandra. 

I samhällsdebatten talar vi ofta om det me-
ningslösa våldet och om oprovocerat våld. Men 
de här killarnas våld är inte meningslöst, säger 
Kjerstin Andersson.

 – För dem är våldet meningsfullt. De vill 
uppnå något med det. Ur deras perspektiv är det 
inte oprovocerat. De har alltid en anledning till att 
de slåss.

De pojkar som Kjerstin Andersson intervjuade 
är ganska vanliga killar, menar hon, deras kri-
minella bakgrund till trots. De kommer från alla 
typer av socialgrupper, allt från välbärgade akade-
mikerhem till invandrarförorter.

– De är inte våldsamma till sin natur, men våld 
är en del av deras vardag. Och ofta är våld inte det 
mest problematiska för dem. De har andra pro-
blem, till exempel drogberoende eller att de inte 
sköter skolan, som är betydligt svårare.

– Genom att tala om våld som meningslöst 
och oprovocerat riskerar vi att sjukdomsförklara 
unga mäns våld. Men det här är helt vanliga kil-
lar, de är inte sjuka. Vi måste försöka förstå deras 
våld i sitt sammanhang och inte se det isolerat. 

Kjerstin Andersson

– Samtidigt vet vi att könet spelar en stor 
roll, till exempel inom den medicinska ve-
tenskapen där stora kunskapsteoretiska gap 
ännu finns om kvinnokroppens funktioner. 
Men det kan också handla om medieforsk-
ning och kvinnokroppen i reklamen. 

– Tanken är att genusforskare inom 
medicin, å ena sidan, och kultur, filosofi 
med mera, å andra sidan, ska arbeta ihop 
i excellenscentrumets regi. Tillsammans 
kan de bygga en bro mellan medicinska och 
kulturvetenskapliga förståelser av kroppen, 
både den kvinnliga och manliga kroppen.

Föränderliga genusrelationer, slutligen, 
är vad mycket inom genusvetenskapen 

redan handlar om: om hur genusrelationer 
kan förklara ekonomiska och politiska skill-
nader, maktskillnader och förtryck.

det Första Undertemat, som löper fram 
till våren 2008, handlar om genus, sexua-
litet och global förändring. Det samlar 
forskare från fem länder, förutom Sverige: 
Danmark, USA, Storbritannien, Indien 
och Australien. Med sig har de forsknings-
projekt om bl.a. homosexualitet i Kerala, 
sexarbetare i Argentina, sexuellt våld som 
maktutövning och dess användande i krig, 
sexualitetens kommersialisering och höger-
extrema gruppers syn på sexualiteten.

I ledningen för Gexcel sitter förutom Ni-
na Lykke: professor Anita Göransson, Tema 
Genus, Linköping, professor Jeff Hearn, 
Tema Genus, Linköping, professor Barbro 
Wijma, genus och medicin, Linköping, pro-
fessor Anna Jónasdóttir, genusvetenskap, 
Örebro och professor Christine Roman, 
sociologi, Örebro.

Vid Tema Genus i Linköping drivs också 
en nordisk forskarskola i tvärvetenskaplig 
genusforskning, i samarbete med NIKK, 
det Nordiska institutet för kvinno- och 
könsforskning i Oslo. 

Nytt genuscentrum får internationell profil
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foto peter karlsson, annelI ortman

Länkar studenter och företag  

Det började med några entusiastiska stu-
denter i en källarlokal. I höst tio-årsjubilerar 
Skill Studentkompetens AB med att öppna 
kontor i centrala Stockholm.

– Vi finns sedan tidigare i Norrköping och 
Jönköping, och vi har nyligen har flyttat in i 
nya lokaler mitt i Linköping med 20 arbets-
platser. Vad Skill har vuxit, konstaterar Lena 
Miranda, vd sedan fyra år tillbaka.

Skill startade 1997 som ett av landets 
allra första studentkonsultbolag. Till att 
börja med finansierat genom ett 100 000-
kronorslån av universitetet och teknikbro-
stiftelsen, men redan på våren 1998 blev 
Skill ett aktiebolag, helägt av universitetets 
holdingbolag. Idag har bolaget runt 20 hel-
tidsanställda konsulter.

– Idag finns många studentkonsultbolag. 
Men Skill har alltid stuckit ut genom att 
enbart förmedla kvalificerade uppdrag som 
kräver akademisk kompetens. Och de ska 
ligga i linje med studenternas utbildning el-
ler med sådant de vill jobba med i framtiden.

genom skIll har många studenter fått sina 
första uppdrag på arbetsmarknaden och en 
hel del av dem har lett till fast jobb.

– Omkring 1 500, uppskattar Lena Mi-
randa, och många av dem har lett till fasta 
anställningar. Vi expanderar kraftigt och 
under 2007 räknar vi med att rekrytera to-
talt 300 studenter och nyutexaminerade till 
våra kunder.

Inriktningen på uppdrag har förändrats 
med tiden. Först var det mest olika sorters 

UtbIldnIng 

 

  studenter som konsulter

skill fyller tio år och öppnar kontor i stockholm
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Muharrem Demirok var nästan klar med 
sin examen i statsvetenskap 2003 när han 
vände sig till Skill.

– Plötsligt stod jag med ett riktigt konsult-
uppdrag i famnen. Länsstyrelsen i Öster-
götland ville ha utrett hur lantbrukare 
använde sig av internet vid EU-ansökningar. 
Det var jättehäftigt och jag tog arbetet på 
blodigt allvar.

Och att han till och med personligen 
fick dra sina reultat för landshövdingen 
stärkte självförtoendet rejält.

– Jag fortsatte jobba för Skill ett halvår. 
Jag gjorde en marknadsanalys av Gamleby 
köpcentrum, som behövde utvecklas, och 

jag skrev en rapport om IT-säkerhet och 
människors attityder.

– Skill-jobben skilde sig från statsveten-
skapen som dag och natt. Men det gav mig 
otroligt mycket, min analytiska förmåga 
sattes på prov, jag fick tolka siffror och göra 
analyser och ta ett stort ansvar och fick 
känna att jag klarade av det. Efter det var det 
inte så svårt att gå ut på arbetsmarknaden.

– Till skillnad från den praktik som 
ingår i utbildningar är uppdragen för Skill 
allvar. Det är ingen skyddad verkstad och 
företagen betalar för din kompetens. 

något vanlIgt statsvetarjobb har Muhar-
rem Demirok inte idag. Efter Skill jobbade 

han för Centerpartiet och nu sitter han i 
partistyrelsen, är talesman för integrations-
frågor, han sitter i fullmäktige i Linköping 
och är ordförande i teknik- och samhälls-
byggnadsnämnden.

– Politik är inte en karriär utan ett enga-
gemang. Det är inget livsuppdrag, om tio år 
tror jag nog att jag är egen företagare. 

Utan tiden på LiU skulle han inte varit 
den han är idag, säger han:

– På ett ställe som Valla blir alla jäm-
ställda. Man får vänner man aldrig annars 
skulle träffat. Rekordet för mig var dagen 
det tog fyra timmar från C-huset till Hum-
Sam-biblioteket, överallt träffade jag folk jag 
började prata och fika med!  

Vesna Birkendahl kommer just tillbaka 
efter en tur i skogen kring det som är hen-
nes stora projekt idag: att starta förskolan 
Viljan i Kungälv. 

Vesna tog examen på PA-programmet 2001 
(fast då hette hon Felicijan i efternamn) och 
startade yrkeskarriären genom uppdrag för 
Skill.

– På PA-programmet hade de just tagit 
bort all arbetspraktik. Då var Skill alldeles 
utmärkt för mig som ville ut och känna på 
arbetslivet, säger hon.

sIsta månaderna innan examen tog hon 
därför ett uppdrag som Skill-konsult.

– Det var en marknadsundersökning, 
det gällde en tandläkarstol som kunde 
suga upp farliga partiklar, berättar Vesna.

Hur det gick med stolen har hon ingen 
aning om, men minns desto bättre hur 
nervös hon var inför listan med en massa 
vd-ar hon skulle intervjua.

– Jag darrade som ett asplöv! Men jag 
lärde mig snabbt. Det gav mig en erfaren-
het jag haft nytta av senare.

Efter examen fick Vesna jobb på Finess 
i Kisa och fick bygga upp en personal-
avdelning från grunden. Efter några år 
gick flytten till Göteborg.

– Som så många andra träffade jag min 
man, Petter Larsson, på Herrgårn, säger 
hon och skrattar, han jobbade för övrigt 
också som Skill-konsult samtidigt som 
jag, med ett uppdrag på FOI som han var 
väldigt nöjd med.

Med en examen i teknisk fysik fick Pet-
ter jobb i Göteborg och Vesna följde efter 
och byggde upp nästa personalavdelning 
på det japanska internationella logistik-
företaget NYK.

men Idag går hon alltså och planerar utom-
husområdet för en förskola, de första bar-
nen kommer i februari.

– Det behövdes här i Ytterbyn. Alterna-
tivet var större barngrupper, vi föräldrar 
protesterade och för knappt ett år sedan 
beslöt jag mig för att starta en förskola 
själv. Det är jätteroligt, jag har ett finger 
med i allt från färgval till personalrekryte-
ring. Jag njuter!  

marknads- och kundundersökningar 
som efterfrågades och Skill hyrde ut kva-
lificerade studenter som gjorde jobbet. 
Runt 2004 breddades verksamheten med 
rekrytering och uthyrning. I uthyrnings-
uppdragen erbjuds företagen tryggheten 
att Skill står för arbetsgivaransvaret under 
det första halvåret. Avslutas uppdraget 
efter ett halvår blir det en merit för kon-
sulten i den fortsatta karriären, istället för 
en avbruten provanställning. 

– Vi vill vara en smart länk mellan 
studenter och företag. Studenterna får 
arbetslivserfarenhet, kontakter, referenser 
och meriter. Vi har kunskapen om vilken 
akademisk kompetens som företag behö-
ver och vi har ett unikt kontaktnät bland 
de nyutexaminerade.  

Startar egen förskola

»Uppdragen för Skill var på allvar«
studentkonsulten blev heltidspolitiker

Vad vi har vuxit, konstaterar Skills vd Lena Miranda, 
fotograferad på Skills 10-årsfest.

Muharrem Demirok jobbar idag för centerpartiet, 
både på riksplanet och i Linköping.

Vesna Birkendahl 
inspekterar bygget av uteområdet till 
den förskola hon startar i Kungälv.
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Tioårskalas för pigg uppstickare
Med	flera	helt	nya	utbildningar	gjorde	Campus	Norrköping	en	riktig	rivstart	
1997.	Men	satsningen	höll	och	nyligen	var	det	dags	att	fira	det	första	decen-
niet,	med	många	av	pionjärerna	bland	studenter	och	LiU-anställda	på	plats.

Våren 1996 får dåvarande rektor Anders 
Flodström telefon från utbildningsdeparte-
mentet som nattmanglar fördelningen av 
nya högskoleplatser:

– Behöver ni fler än 1800 platser? I så 
fall går jag in och fixar det.

LiU Norrköping fick resurser för 2 300 
platser och ett år på sig till start.

Helt oförberett var universitetet inte. I 

åratal hade man diskuterat och utrett en 
utökning av verksamheten i Norrköping un-
der rektor Sven Erlanders tid, 1995 lade LiU 
fram ett utarbetat förslag.

– Manegen var onekligen krattad, kon-
staterar Christer Knuthammar, prorektor 
som fick ta ansvaret för uppbyggnaden av 
Campus Norrköping.

Ändå får planeringen från förslag till 

praktisk verklighet gå i en sällan skådad 
fart.

– Det fanns en del fördelar med bråd-
skan, fortsätter Christer Knuthammar, det 
fanns inte tid att bråka om småsaker utan 
många frågor löstes snabbare än vanligt.

och stUdenterna tog Industrilandskapet 
i besittning. Tre nya civilingenjörsutbild-

lIU norrköpIng 

 

  10-årsjubileum

Erik Magnusson

ningar  i medieteknik, industriell elek-
tronik (numera elektronikdesign) och 
kommunikations- och transportsystem, fi-
losofiska fakultetens nya magisterprogram-
Samhälls- och kulturanalys (SKA), Kultur, 
samhälle och mediegestaltning (KSM) samt 
ett grundskollärarprogram ökade student-
antalet med 400 i ett slag. 1998 tillkom 
miljövetenskapen. 

År 2002 nådde antalet studenter 5000 
och idag finns det 19 utbildningsprogram 
vid LiU Norrköping.

Många av pionjärerna bland studen-
terna, LiU-anställda, folk från Norrköpings 
kommun och näringslivet som hela tiden 
stöttat projektet, fanns på plats vid jubi-
leumsfesten. Liksom Anders Flodström, 
idag universitetskansler.

– Det finns en inneboende kraft i Norr-
köping som jag inte mött vare sig förr eller 
senare. Tillfälligheter och visioner blanda-
des i en smältdegel och utvecklingen, den 
kommer att gå vidare, sade han i sitt tal till 
födelsedagsbarnet.

det var rIktIgt mIngeltrångt när Cam-
pus Norrköping firades. Alla som tagit 
examen vid LiU Norrköping hade fått 
inbjudan, två som hörsammat för att nu 
stå med var sitt champagneglas i näven 
var Erik Persbo (Medieteknik, MT) och 
Erik Magnusson (Kommunikations- och 
transportsystem, KTS). De håller styvt på 
Norrköping, Erik P. som flyttat ända till Lin-
köping och jobb på Ericsson jämför:

– Norrköping känns mer personlig. 

Både storstad och småstad, 
allt är centralt och det finns 
ett stort kulturutbud.

Erik M nickar. Han bor 
kvar – trots att han har jobb 
på SOS Alarm i Stockholm.

– Jag har inga planer på 
att lämna Norrköping. Och 
det tar inte så hemskt myck-
et längre att pendla härifrån 
än om jag skulle bo i någon 
utkant av Stockholm.

Ett kompisgäng civil-
ingenjörer med färsk exa-
men har hittat ett eget bord 
i vimlet.

– Tre av fyra av oss är 
här. Det är klart man ska 
fira, säger Emma Rova, 
Elin Larsson och Johanna 
Mäkelä.

De gick ut i mars och 
läste KTS allihop och alla 
har de jobb, med produk-
tionslogistik, som material-
styrare och med logistisk 
analys.

– Campus Norrköping 
var verkligen ett bra ställe 
att plugga på. Studenterna 
är inte undanskuffade för 
sig i något bostadsområde 
utan får lägenheter över allt 
och centralt i stan, säger 
Emma Rova.

– Allt är överskådligt 
och nära. Och vi är väldigt 
nöjda med vår utbildning. 
Lärarna gav alltid studenter bra respons, 
säger Johanna Mäkelä.

tIo-årIngen FIrades rejält men kanske 
inte med samma genomslagskraft som 
Campus Norrköping firade sin start. Då 
intogs Industrilandskapet med det jättelika 
kulturprojektet »Sanna drömmar i kvarte-
ret Oron« med omkring tusen aktörer invol-
verade och som lockade 14 000 åskådare.

– Det var snarast oroliga drömmar inn-
an den kvällen. Men det gick i lås, påmin-
ner Christer Knuthammar i sitt tal.

Idag har Campus Norrköping funnit sin 
plats i Industrilandskapet och annekterar 
hus efter hus. Senast kårhuset Trappan 
som i höst också kunde fira, fast bara ett år.

– Och till 20-årsjubileet kommer vi att 
ha 20 000 studenter, hoppades kommunal-
rådet Mattias Ottosson.  

campus norrköping drogs igång med ilfart

Johanna Mäkelä

Anders Flodström och Mille Millnert, LiU-rektor då respektive idag.

»Det finns en inneboende kraft i 
Norrköping som jag inte mött vare 
sig förr eller senare.« 

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

LiU-alumn nominerad
som årets europé

Studier på Linköpings universitet ger 
ett försprång på arbetsmarknaden. Det 
visar återkommande kartläggningar av 
Högskoleverket.

Under flera år har verket undersökt hur 
studenterna klarar sig på arbetsmark-
naden. De tittar på hur stor andel av 
studenterna som etablerar sig på arbets-
marknaden inom 1 till 1,5 år efter att de 
examinerats och jämför såväl utbildningar 
som lärosäten.

Mest avgörande är utbildningsutbudet. 
De högskolor som har ett profilerat utbild-
ningsutbud inom vård och skola hamnar 
ofta högt eftersom lärare och vårdutbildade 
är de som generellt sett snabbast får jobb 
efter avslutade studier.

En annan faktor som underlättar eta-
bleringen för nyutexaminerade är närhe-
ten till någon av storstäderna Stockholm 
eller Göteborg. 

sett över den senaste fyraårsperioden 
sticker Linköpings universitet ut och 
hamnar i topp bland de etablerade 
universiteten i landet. Även Örebro 
universitet och högskolorna i Borås 
och Jönköping lyckas bra.

– Alla dessa lärosäten har en 
tydlig ambition att underlätta och 
stimulera studenternas övergång 
från studier till arbete, vilket 
verkar ha lönat sig, kommenterar Torbjörn 
Lindqvist, utredare på Högskoleverket.

Per Olofsson är civilingenjör från LiU och 
vd i cleantech-branschen. Tillsammans 
med bland andra Frankrikes president 
Sarkozy nominerades han i höstas över-
raskande till utmärkelsen Årets europé.

– Jag trodde först det rörde sig om någon 
sorts fejkhistoria. Men när jag insåg att 
det var i allra högsta grad på riktigt kän-
des det nästan som om jag var på väg till 
Oscarsgalan, sa Per Olofsson när nomine-
ringen blev känd.

Bakom arrangemanget står affärs-
tidningen European Voice. Totalt har 50 
kandidater plockats ut.

Den 35-årige Per Olofsson är vd i före-
taget ClimateWell som tillverkar klimat-

anläggningar 
drivna av t.ex. 
solenergi. Före-
taget har fått stor 
uppmärksamhet runtom i världen för sin 
nyskapande teknik att lagra energi i salt. 
Därifrån kan man hämta ut energin i form 
av värme eller kyla när man behöver den, 
och även transportera den till andra platser.

Per Olofsson blev civilingenjör i 
industriell ekonomi vid LiU 1996. Under 
studietiden var han bl.a. med och arrang-
erade jazzklubben Bruna Dörren.

Hur det gick i tävlingen? Nej, det blev 
ingen titel för Per Olofsson. Årets europé 
blev efter en webbomröstning Litauens 
president Valdas Adamkus.

Studier vid LiU ger de bästa oddsen för 
en riktigt hög lön enligt tidningen Da-
gens Teknik. I en lista över de 25 bästa 
betalda ingenjörerna i landet har inte 
mindre än tio pluggat på Tekniska hög-
skolan vid LiU.

Allra bäst utfall tycks det vara på 
civilingenjörsprogrammet i industriell 
ekonomi (I-linjen), som fått med åtta per-
soner på 25-i-topp-listan.

På listan återfinns bl.a. Cecilia Hed-
qvist, nordisk marknadschef på Fortum 
(I-are med examen –94), Peter Nilsson, 

vd för Trelleborgs-
koncernen (I-are 
med examen –91) 
och Håkan Eriks-
son, FoU-chef på 
Ericsson (Y-are med examen –85).

När listan publicerades i mitten av 
oktober var inte samtliga deklarationer 
färdiggranskade. Bland annat saknades 
Ericssons vd Carl-Henric Svanberg. Även 
han har pluggat i Linköping, I mitten av 
70-talet läste han till civilingenjör u tek-
nisk fysik och elektroteknik (Y).

LiU-studier gav miljonlöner
Det var en brokig skara som dök upp när LiU 
Alumni och Fjärde Storstadsregionen bjöd in 
till den första gemensamma alumniträffen i 
Stockholm den 22 november. 

Alumnerna representerade samtliga fakul-
teter och inskrivningsåren spände från 1970 
till 2000-talet. Dessutom fanns represen-
tanter för regionen på plats i form av företag, 
studenter och hemvändare. 

Under kvällen gavs en inblick i vad som 
händer inom regionen idag genom korta in-
tervjuer med representanter från SAAB och 
Siemens samt några axplock från universite-
tet i form av miljöforskning och samtal med 
nuvarande studenter. 

Även Rachel Molin dök upp och bjöd på 
Public Service-vis på några politikers syn på 
Fjärde Storstadsregionen i det telefonväkteri 
hon anordnade på plats. 

Stämningen var hög, liksom ljudnivån, när 
närmare 100 personer nätverkade i de vackra 
lokalerna på Nybrokajen 11. De spontana kom-
mentarerna var mycket positiva och det blir 
garanterat fler alumniträffar i Stockholm!

Andra	gången	i	London	... ...	och	första	
i	Bryssel
I början på november genom-
fördes ytterligare en utlandsträff 
med LiU-alumner – denna gång i 
Bryssel.

Träffen genomfördes tillsam-
mans med East Sweden-kontoret 
på puben Kitty O’Sheas. 

Det blev en spännande kväll 
med mycket nätverkande med 
personer från bland annat EU-
kommissionen, EU-parlamentet, 
Toyota, DHL, Vinnova och Insti-
tutional Shareholder Services.

Flera av deltagarna hade ur-
sprungligen kommit till Bryssel 
som Erasmusstudenter och hade 
sedan av olika skäl haft svårt att 
skiljas från staden. Några hit-
tade intressanta jobb, andra fann 
kärleken. 

De flesta trivs och räknar med 
att bli kvar i Belgien. Så det kan 
bli fler alumniträffar i Bryssel i 
framtiden.

I London har det varit två träffar för LiU-alumner inom lop-
pet av några månader. 

I början av juni träffades ett 30-tal alumner på svensk-
puben The Harcourt Arms och tjuvstartade nationaldags-
firandet med köttbullar, sill och nubbe. 

Och i slutet av september var det dags igen – med unge-
fär lika många på plats.

Här träffades gamla bekanta och knöts en massa nya 
kontakter. Flera av deltagarna är sysselsatta i Londons 
finansvärld (se reportage på sidan 4), medan andra exem-
pelvis arbetar med mobiltjänster, läkemedelskontroll, före-
tagande och forskning.

Ovan: Ekonomen Sara Mohall är kontakt-
person för verksamheten bland LiU-
alumnerna i London. Hon arbetar på 
New Street Media.

Till vänster: Två tekniska biologer, Klara 
Tiitso och Irene Lindström, i samspråk 
med Anika Agebjörn, forskningsinfor-
matör vid LiU (t.v). Klara arbetar på 
EUs myndighet för läkemedelskontroll 
(European Medicines Agency) som har 
sitt huvudkvarter i London och Irene är 
forskare vid Leeds universitet.

Alumnträff
i	Stockholm

Studenter från LiU får snabbt jobb
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jan oloF karlsson har blivit forsk-
nings- och utvecklingschef i PledPharma 
AB, ett dotterbolag till Accelerator. Här har 
doktorerat inom farmakologi vid Linköpings 
universitet.

elIn kUsmIn är konstnär och pedagog 
på Virserums Konsthall. Hon läste Kultur, 
samhälle och mediegestaltning med filoso-
fie magisterexamen 2007.

lIz malIn lInd är systemkonstruktör på 
Enea Services i Linköping. Hon är civilingen-
jör i elektronikdesign, med examen 2007. 

johan lInde är konsult på Zuite i Mal-
mö. Han är civilingenjör i informationstek-
nologi med examen 2005.

FrIda lInghammar 
är projektledare och 
marknadsansvarig på 
Brightvision i Göteborg. 
Hon läste kognitions-
vetenskapliga program-
met, med examen 2007.

joacIm lönnqvIst är nätverkstekniker 
på Tre i Stockholm. Han har en högskole-
ingenjörsexamen i elektroteknik från 1997.

rIchard mattUs är europeisk marknads-
chef i företaget Medtec. Han är civilingenjör 
i industriell ekonomi med examen 1982.

carIna mårlInd är sedan september trai-
nee på ABB i Västerås. Hon läste civilingen-
jörsprogrammet i maskinteknik 2001-2007. 

martIn nIlsson är styrsystemkonstruk-
tör på ESAB i Laxp. Han är civilingenjör i 
teknisk fysik och elektroteknik, med exa-
men 2007. 

svante nIlsson har utsetts till tf vd och 
koncernchef i Boliden. Han är civilingenjör i 
industriell ekonomi, med examen 1981.

Det blev Bo Ligner som fick höja trofén vid 
årets upplaga av LiTH:s alumnigolf .

Han var den som höll 
nerverna bäst i styr 
när tävlingen avgjor-
des på golfbanorna 
strax intill Campus 
Valla. 

Bo Ligner läste till 
civilingenjör i industriell ekonomi i mitten 

av 80-talet. Idag bor han i Tyresö och är vd 
för konsultföretaget Azone Management.

Ann Eriksson vann för andra året i rad 
tävlingen om längsta drive medan Ove Arb-
sjö tog hem segern när det gällde att komma 
närmast hål.

Totalt var det 32 deltagare denna gång. 
Stämningen var god och flera av alumnerna 
fortsatte umgänget på Herrgårn på kvällen.

Nästa år firar tävlingen fem år. Boka in 
den 20 september.

alumner

nIclas och marIa hörnqUIst (tidigare 
Davidsson) träffades när de båda var enga-
gerade i Festmaskineriet, alltså festeriet på 
civilingenjörprogrammet i maskinteknik, 
1996/97. Numera är de gifta och har under 
de senaste två åren varit i Rumänien, där 
Niclas varit kvalitetschef på Autoliv Inflators 
i Brasov. Maria är affärskonsult på Lawson 
Software i Göteborg och har delvis varit 
föräldraledig i Rumänien. Vid årsskiftet 
återvänder de hem igen för jobb på Autoliv i 
Vårgårda respektive Lawson i Göteborg. Nic-
las tog examen på Maskinteknik 1999 och 
Maria året därpå.

sara berggren och peter Westerdahl 

har båda läst civilingenjörsprogrammet 
Kommunikations- och transportsystem på 
Campus Norrköping. Under studietiden 
hade de ingen kontakt alls (Peter tog exa-
men  2001 och Sara 2004), men senare 
kom de att träffas några gånger genom 
gemensamma vänner. Och på alumnifesten 
i Norrköping i september ifjol klickade det 
till! Idag är de förlovade och bor i ett litet 
radhus i Norrköping. Sara arbetar med lo-
gistikfrågor på BT i Mjölby och Peter driver 
det egna konsultföretaget IT-Arkitekterna i 
Norrköping.

Hittade kärleken på LiU

I-are tog hem alumnigolfen

gert andersson är konstruktionschef på 
Alstom Power Sweden AB. Han är civil-
ingenjör i maskinteknik med examen 1978.

edWard aschan är konsult på Connecta 
AB i Stockholm. Han har en filosofie magis-
terexamen i systemvetenskap från 2002. 

eva assarsson är kanslichef vid 
kommunledningskontoret i Upplands Väsby. 
Hon har läst på förvaltningslinjen, med exa-
men 1989.

malIn axelsson arbetar på Östergöt-
lands Vi Unga/Studieförbundet Vuxenskolan 
som projektledare med verksamhetsutveck-
ling, marknadsföring och är medlems-
ansvarig. Hon läste Samhälls- och 
kulturanalysprogrammet 2000-04.

mattIas backman är konsult på Purple 
Scout AB i Malmö sedan november i år. 
Han läste Datateknik med civilingenjörs-
examen 2004.

katarIna berg är inköpare på Wahl-
quists Verkstäder. Hon är civilingenjör i 
industriell ekonomi med examen 2007. 

sara berggren är inköpare på BT i 
Mjölby. Hon läste civilingenjörsprogrammet 
Kommunikation och transportsystem och 
tog examen 2004.

hanna bjärenstam är museipedagog 
och projektledare för ett blivande science 
center på Flygvapenmuséet i Linköping. 
Hon läste Kultur, samhälle, mediegestalt-
ning (KSM)  med examen 2004. På 
Flygvapenmuséet finns ytterligare ett par 
KSM-are: peter andersson, ansvarig för 
digitalisering av ljud och rörlig bild, och 
patrIcIa kastberg, projektsekreterare för 
utbyggnaden av muséet.

georg brUnstam byter i vinter vd-jobbet 
på Nolato mot motsvarande post på Hexa-
gon Polymers. Han är civilingenjör i indust-
riell ekonomi med examen 1982.

chrIstIna bäckstrand är socialsekre-
terare i Norrköpings kommun. Hon har en 
socionomexamen från 2007.

loUIse carlsson är doktorand i klinisk 
farmakologi på Linköpings universitet. Hon 
har en filosofie magisterexamen från biolog-
programmet 2004.

marIe carlsWärd är konsult och labora-
torieingenjör på Astra Zeneca. Hon är 

civilingenjör i kemisk biologi med examen 
2007.

jennIe cederholm är postdoc-forskare på 
Prince of Wales Medical Research Institute i 
Sydney. Hon har en magisterexamen i medi-
cinsk biologi från 2002.

Isabel expósIto jobbar på Röda Korsets 
Ungdomsförbund som konsulent där hon 
ansvarar nationellt för folkrätt- och flyk-
tingfrågor. Hon läste Samhälls- och kultur-
analysprogrammet 1998-2002.

 anna gUstaFsson är trainee på Axfood 
AB. Hon tog ut sin civilingenjörsexamen i 
kommunikations- och transportsystem i år.

rIkard gUstaFsson är vd för försäk-
ringsbolaget Trygg-Hansa. Han är civil-
ingenjör i industriell ekonomi, med examen 
1989.

jennIFer hacker jobbar som politisk sek-
reterare hos Kristdemokraterna. Jennifer var 
klar med Samhälls- och kulturanalysutbild-
ningen 2006.

emIl haraldsson är analytiker på Svea-
fastigheter i Stockholm. Han är civilingenjör 
i industriell ekonomi med examen 2005.

roger hIlmersson jobbar som system-
ingenjör på Zenterio AB i Linköping. Han 
är civilingenjör i teknisk fysik och elektro-
teknik med examen 1986.

emIl hjalmarsson och robert hägg-

lUnd har med sitt företag AnSyn fått pris 
som det mest lovande startup-företaget i 
Europa inom mikroelektronik. Båda är civil-

ingenjörer i teknisk fysik och elektroteknik 
med examen 2000.

lars holgersson är portföljförvaltar-
assistent på Skandia Liv. Han läste ekonom-
programmet 2003-2007. 

samUel jacobsson är doktorand på 
Tema Hälsa och samhälle, LiU, med inrikt-
ning på socioekonomiska frågor avseende 
hälsa. Han läste Samhälls- och kulturanalys 
mellan 1999 och 2003.

mats janné är konsult på Lawson Soft-
ware Sweden AB I Malmö. Han läste Kom-
munikations- och transportsystem med 
teknologie magisterexamen 2007.

marIa jonasson jobbar sedan oktober i 
år som skolkurator i Härjedalens kommun. 
Hon har socionomexamen och filosofie ma-
gisterexamen i socialt arbete från 2007.

olle jonsson samordnar idag Sveriges 
internationella civila krishanteringsfrågor 
på Försvarsdepartementet.  I slutet av 60-
talet kom han till dåvarande universitets-
filialen i Linköping och tog så småningom 
en fil mag-examen i historia, statskunskap 
och nationalekonomi. 

tassos karamoUzIs arbetar sedan ifjol 
på Nike Sweden som säljchef, efter åtta år 
på Nikes europeiska huvudkontor i Neder-
länderna. Han läste internationella ekonom-
programmet 1992-97.

marIa karlberg har fått Sällskapet Tage 
Danielssons Vänners första kulturstipen-
dium för sina insatser som manus- och 
textförfattare i Linköpings Studentspex. 
Hon har en filosofie kandidatexamen i 
medievetenskap och franska från 1999 och 
arbetar på Östsvenska Handelskammaren 
i Linköping som redaktör för medlems-
tidningar och koordinator för internationella 
projekt.

jonas nöjd är logistikkonsult på Com-
bitec CSE. Han är civilingenjör i maskin-
teknik med examen 2004. 

karIn palmblad med regional krishante-
ring på Länsstyrelsen i Linköping, Hon tog 
examen i samhälls- och kulturanalys 2004.

carolIne pros är arbetsterapeut och 
projektledare i Fagersta kommun. Hon har 
arbetsterapeutexamen 2005 och medicine 
magisterexamen i arbetsterapi 2007. 

teodor severInsson är Product Seg-
ment Coordinator på Scania France S A S i 
Angers i Frankrike. Teodor är civilingenjör 
i industriell ekonomi internationell med 
examen 2003.

marIna sjöström börjar jobba som lo-
gistikkonsult på Sweco i januari 2008. Hon 
har en civilingenjörsexamen från Kommu-
nikations och transportsystem 2003.

Vill	du	ha	LiU	magasin?
anmäl dig till alumninätverket

Är du en av dem som gärna läser 
LiU magasin för att följa vad som händer 
på LiU och med kompisarna från studie-
tiden? I så fall behöver du anmäla dig till 
alumninätverket om du inte vill missa 
något nummer.

Under 2008 ändras distributionen av 
LiU magasin. I fortsättningen kommer 
endast de som aktivt gått med i det webb-

baserade alumninät-
verket få alla nummer 
av tidningen. Så gå in 
på www.liu.se/alumni och anmäl dig. 
Det ger dig också bättre möjligheter att 
hålla kontakten med gamla kompisar.

Under 2008 får medlemmar i alumni-
nätverket fyra nummer av LiU magasin. 
Till övriga LiU-alumner distribueras två 
nummer.

per skoogh är IT-chef på Sandrew Met-
ronome AB. Han läste Systemvetenskapliga 
linjen med examen 2004.

danIel sUndberg jobbar som visuali-
seringsingenjör på Sciss AB i Norrköping. 
Han läste Medieteknik 2000-2005.

malIn svanberg är projektledare och 
frivilligsamordnare i Järfälla Komun. Malin 
läste Samhälls- och kulturanalys med filoso-
fie magisterexamen 2007.

håkan valberg är Europachef för Ad-
vent Software. Han är civilingenjör i indust-
riell ekonomi med examen 1986.

FredrIk Wallerstöm är konsult och 
företagstränare på Orangeconsulting AB i 
Stockholm. Han läste Personal- och arbets-
vetenskap med filosofie magisterexamen 
2002.

stIna WIjk rIsberg arbetar med 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor inom 
Vestas Wind Systems med placering i Lid-
köping. Hon läste miljövetarprogrammet 
2002-06.

carolIne WIss är inköpare på LKAB i 
Kiruna. Hon är civilingenjör i kommuni-
kations- och transportsystem med examen 
2006.

anders östlUnd är vd för E.ON Värme 
Sverige AB och ingår även i E.ON:s koncern-
ledning. Han är civilingenjör i maskintek-
nik, med examen 1991.

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