
NyhetsspaNare åt eU      mellaN diskbäNkeN och hippocampUs      spraNg rätt iN i världseliteN      fältstUdier i förskolaN

liNköpiNgs UNiversitet Nr 3 2009

Tema forskarvardag
I seminariet prövas argumenten

Forskarens viktigaste bidrag till samhället   •  sid 12

Krokig väg till fast tjänst
Hon var nära att ge upp  •  sid 16

Team med 
många roller

sid 4



2 LIU magasIn nr 3 2009 3LIU magasIn nr 3 2009

nära 1500 forskare och Lärare plus 700 dok
torander har sitt dagliga värv vid Linköpings 
universitet. Forskningsresurserna ligger på 
omkring 1,4 miljarder kronor. Siffrorna kan 
ses som ett mått på forskningens omfattning 
och betydelse i samhället.

För de allra flesta är forskningen en främ
mande värld. Man uppmärksammar möjligen 
resultaten av forskarnas ansträngningar när 
nya rön presenteras i olika medier.

Men hur ser egentligen forskarnas var
dag ut? Vad driver dem? Vad ger arbetslust 
och kickar? Och när känns det tungt? Vi har 
gjort ett temanummer med fokus på forskar
vardagen.

 
för att söka svaren har vi pratat med fors
kare verksamma inom olika områden. Vi har 
gjort nedslag i en forskargrupp för att se hur 
tillvaron är där, vilka roller olika personer har 
och hur samspelet fungerar i det dagliga arbe
tet. Vi har intervjuat medicinare, humanister, 
naturvetare, tekniker, ekonomer och beteende
vetare om glädjeämnen och bekymmer i 
forskar livet. Och vi har kunnat konstatera att 
även om själva forskningen kan skilja sig åt, så 
är det också mycket som förenar.

Som glädjen när man upptäcker något nytt 
som har betydelse för andra och ger nya insik
ter och perspektiv.

Under sensommaren kunde vi också glädja 
oss åt den allra första VMmedaljen till en stu
dent från Linköpings universitet. Vid världs
mäserskapet i orientering sprang gotländskan 
Linnea Gustafsson in på en silverplats i sprint
klassen. På ett par år har hon gått från nästan 
ingenstans till den absoluta världstoppen. Till 
vardags läser hon till sjukgymnast och vill 
gärna arbeta med barn i framtiden. Vi har in
tervjuat henne.

I detta nummer har vi också ett reportage 
med en alumn som jobbar som nyhetsspanare 
åt EUkommissionen under det svenska ord
förandeskapet i höst. Maria Lindholm dispute
rade 2007 på en analys av EUkommissionens 
pressmeddelanden och kommunikationspoli
tik. Nu är hon mitt i den politiska hetluften.

 
så bLäddra i tidningen och låt dig fångas av 
olika röster. Förhoppningsvis hittar du något 
som väcker ditt intresse. Och 
du är som vanligt välkommen 
att höra av dig med synpunk
ter. Engagerade läsare gör livet 
som tidningsmakare roligare 
och mera spännande.

Trevlig läsning.

LInköpIngs UnIversItet står inför 
sin första större generationsväxling. 
De närmaste tre åren kommer en 
dryg fjärdedel av våra professorer 
att gå i pension. Samtidigt ser vi 
framför oss en betydande expansion 
av universitetets forskning. Resur

serna för forskning kommer under samma period 
att öka med 200250 mkr eller nästan 20 procent. 
Flera av våra konkurrenter befinner sig i en liknande 
sits. Det må råda lågkonjunktur i övrigt men på kun
skapsmarknaden är det en rejäl högkonjunktur.

för LIU är detta den stora utmaningen och den stora 
möjligheten. Varje forskningsledare är en nyckel
rekrytering och kan påverka universitetet för lång tid 
framöver. Vi kommer inte att kunna lösa detta på den 
inhemska marknaden utan kommer att i hög grad 
behöva rekrytera internationellt.

Men vi möter också en ökad global konkurrens. 
Det är inte längre bara rika amerikanska universitet 
som lockar. Den europeiska marknaden blir allt 
öppnare och vi ser ett snabbt växande antal lärosäten 
i Asien och Mellersta östern med ambitionen att bli 
internationella spelare.

vI behöver bLI snabbare och mer flexibla i våra pro
cesser, men vi har ingen anledning att ducka. Svens
ka universitet kan ofta erbjuda attraktiva miljöer och 
villkor och det svenska välfärdssamhällets fria sjuk
vård och fria skolor är mindre känt än vi kanske tror.

Jag är övertygad om att vi både kan attrahera am
bitiösa betalande studenter till kvalificerade master
utbildningar och locka unga toppforskare till LiU och 
Sverige. Men då måste vi bli bättre på att tala om vad 
vi har att erbjuda. Det gäller för det enskilda universi
tetet, men det gäller också landet som helhet. Sverige 
som attraktiv kunskapsnation behöver bli mer känt.

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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de bästa hjärnorna

iNblick i forskarNas vardag 4 Forskargruppen – ett team med många roller
Möt professorn, projektledare, handledare, administratören och doktoranderna.

 8 Flyt och frustration i forskarvardagen
Sex forskare om höjdpunkter och bottenlägen i forskarlivet. 

 10 Notiser
LiU-studenter får bra lön. 

 12 I seminariet prövas argumenten
Martin Kylhammar är forskare, författare och faktoidbekämpare.

 16 Krokig väg till fast tjänst
Maria Jenmalm var nära att ge upp.

 18 Gäst i verkligheten
Polly Björk-Willén studerar barn i förskolan.

 20 Mellan diskbänken och hippocampus
Susanne Hilke har utmanat hindren.

 22 Forskningsnotiser
Om hjärtsjukvård, implantat och samlagssmärtor. Bland annat.

 24 Sprang rätt in i världseliten
VM-silver i orientering till blivande sjukgymnast.

 26 LiU Fund of U
Fond för alumner som vill göra skillnad.

 28 Mitt i nyhetspulsen
Maria Lindholm är nyhetsspanare åt EU-kommissionen.

 31 Inspirerar unga entreprenörer
LiU-alumn fick lärarpris av Ung Företagsamhet. 

aLUmnI-sIdorna

 Allmänt Detta är Linköpings universitets 
tidskrift för sina tidigare studenter 
(alumner) och andra som är intres-
serade av universitetets verksam-
het. Den berättar om stort och 
smått som händer på universitetet, 
gör nedslag i forskningens värld 
och söker upp gamla studenter i de 
miljöer de lever och verkar i idag. 

 Adress Externa relationer
Linköpings universitet 
581 83 Linköping

 Redaktör Lennart Falklöf
013 -28 16 93 
lennart.falklof@liu.se

 Redaktion Eva Bergstedt, Åke Hjelm,
Gunilla Pravitz, Birgitta Weibull

 Sidsättning Lennart Falklöf

 Formmallar Peter Karlsson,
Svarteld form & foto 
peter@svarteld.com

 Ansvarig utgivare Informationsdirektör Lars Holberg

 Prenumerationer Camilla Smedberg
013-28 24 20  
camilla.smedberg@liu.se

 Annonser Camilla Smedberg
013 -28 24 20  
camilla.smedberg@liu.se

 Tryck VTT Grafiska, Vimmerby

 Upplaga 75 000 exemplar

 Omslag Feng-i Tai är doktorand i molekylär 
fysik. Foto: Göran Billeson.

24 8 12 28 18

Tillbaka i 
vardagen efter

VM-silvret



4 LIU magasIn nr 3 2009 5LIU magasIn nr 3 2009

I tjUgo år har Bo Liedberg lett sin forskar
grupp i molekylär fysik. Här jobbar man 
med ytor, in i minsta detalj. Ytor som till 
exempel fångar in antikroppar ur blodprov, 
hindrar påväxt på båtbottnar i haven eller tål 
miljön i en bränslecell.

En forskartjänst bekostad av ett svenskt 
läkemedelsbolag var den plattform där resan 
startade. Tjänsten var ett tack för hjälpen till 
Liedberg: hans examensarbete var en viktig 
pusselbit till Biacore, ett analyssystem som 
blev grunden till ett av Sveriges mest fram
gångsrika biotechföretag.

Nu styr han över en samling forskare och 
doktorander med olika inriktning, fysiker och 
kemister, ungefär lika många kvinnor som 
män. En bra balans, tycker Bosse Liedberg själv.

– Jag försöker skapa en ganska platt orga
nisation, ge folk plats och låta dem ta för sig.

De flesta anam
mar sin roll och 
nischar in sig. 
Hittills har ingen 
avvikit från huvud
spåret, men Bosse 
skulle inte stoppa 
den som gjorde 
det.

– Att avvika är 
ju vad vi förväntas 
göra som forskare! 

grUppen är van vid att arbeta över ämnes
gränserna. Det är något forskarna snabbt 
skolas in i. 

Biokemisten Daniel Kanmert är ett ex
empel. I början av doktorandtiden var han 
lite avvaktande till fysikerna. Nu är de kon

takterna en självklar del av vardagen. Han 
jobbar även i ett projekt tillsammans med 
reumatologer vid Hälsouniversitetet. Syftet 
är att kunna detektera en biomarkör för led
gångsreumatism, en antikropp som angri
per patientens egen vävnad och som är ett av 
sju kriterier när sjukdomen diagnostiseras. 

Just nu handlar det om att designa en 
fungerande »fångstmolekyl«, ett hemma
bygge med uppgift att kemiskt fånga in anti
kroppen. Fångstmolekylen fästs vid någon 
slags yta (av exempelvis guld, kisel, glas eller 
plast) och provet patienten flödas över ytan. 
För att få veta om något hänt använder man 
olika optiska tekniker.

Mycket av hans jobb är självständigt 
men i bakgrunden finns handledaren Karin 
Enander som stöd och styrhjälp. Hon är 
forskarassistent med grundutbildning i 

text åke hjeLm
foto göran bILLeson

forskargrUppeN
 – föränderligt team med många olika roller

forskarvardag 
 
  forskargrupp i molekylär fysik

Bo Liedberg

Hur fungerar det dagliga livet i en forskargrupp? Vem gör vad, vem bestämmer, 
vad ger arbetslust och kickar? Vi har gjort ett nedslag i en av LiU:s många grup-
per för att söka svaren. Möt professorn, projektledare, handledare, administra-
tören och ett par av arbetsmyrorna i labbet – doktoranderna.

I labbet jobbar doktoranderna sida vid sida. Tobias Ekblad avslutar sin forskarutbildning till jul. Feng-i Tai kom från Taiwan för att läsa ett masterprogram 
men valde att fortsätta vid LiU och har nu bedrivit forskarstudier i tre år. Hennes gamla hemmauniversitet Tseng Hua har ett utbytesprogram med LiU. 

Delar av forskar-
gruppen i molekylär 

fysik samlad. För 
närvarande består 
gruppen av knappt 

20 personer. 
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fyra forskNiNgsfokUs
Forskargruppen i molekylär fysik bedriver 
forskning inom fyra områden:

• ytspektroskopi för analys av mjuka 
 material och ytor

• självorganisation, en viktig tillämpning  
av nanovetenskapen

• sensorteknologi, små chip eller apparater

• molekylär design.

Daniel Kanmert Karin Enander Fredrik Björefors

Inom ramen för ett EU-projekt undersöker Linköpingsforskare vad som får havsorganis-
mer att fästa på vissa ytor. Syftet är att hitta ersättningar till giftiga båtbottenfärger. 

På bilden rengörs en segelbåt från påväxt av alger och sjötulpaner.

Thomas Ederth Pia Blomstedt

Uppsala, forskarutbildning i Linköping och 
postdoktortjänst i Strasbourg.

Nu jobbar de tillsammans med Daniels 
första vetenskapliga artikel.

Han ska stå först bland författarna vilket 
innebär att det är han som driver skrivarbetet, 
med stöd och respons från Karin som hamnar 
sist i raden. Ofta finns en eller flera medförfat
tare som skriver de bitar de är bäst på.

Karin som är bihandledare för fyra dok
torander tillbringar mycket tid med att läsa 
andras texter.

– Det viktigaste när man skriver en ve
tenskaplig artikel är att man har en story att 
berätta. Man måste inte förflytta berg, men 
läsarna ska förstå att det man gjort gör skill
nad. Det ska presenteras på ett positivt sätt 
men man ska samtidigt inte skygga för att ta 
upp tvetydigheter och problem, säger hon.

doktoranderna är forskningens arbets
myror. Det som görs med händerna, det 
görs av dem. 

– I labbet har vi de relativa nybörjarna. 
När folk äntligen fått upp farten, då fastnar 
de vid en dator. Man borde fundera på andra 
sätt att bedriva forskningen. I Frankrike till 
exempel kan även seniora forskare ha en 
labbtjänst, säger Karin Enander.

I labbet råder en subkultur där alla delar 
med sig av sina kunskaper. Sedan Daniel 
Kanmert kom till molekylärfysikgruppen 
har han fått lära sig saker som han aldrig 
sysslat med tidigare.

– Våra projekt är ganska olika och ibland 
kan jag sakna någon som sysslar med exakt 
samma saker som jag. Men det är ändå 
superkul att gruppen är starkt mångveten
skaplig.

Mångvetenskaplig och gränsöverskri
dande är två nyckelord för molekylärfysik
gruppen. Ett tredje skulle kunna vara 
grundforskningsinriktad. Men det hindrar 
inte att det kan finnas en praktisk tillämp
ning. 

Fredrik Björefors ansvarar för ett projekt 
där man söker efter optimala ytbeläggning
ar till bränsleceller. Projektet är finansierat 
av Stiftelsen för strategisk forskning och 
Fredrik tillbringar halva sin tid hos industri
partnern Impact Coatings, en framgångsrik 
avknoppning från LiU.

– Det är himla roligt att få prova på och 
se hur det fungerar i näringslivet. Jag har 
ju aldrig haft ett »riktigt« jobb förut, säger 
Fredrik som gått raka vägen från gymnasiet 
till sin nuvarande forskartjänst.

Fredrik är docent vilket innebär att han 
handleder doktorander i deras forskarutbild
ning. Till hösten kommer två nya industri
doktorander till bränslecellsprojektet.

– Att prata med och hjälpa doktorander 
är bland det roligaste i mitt jobb, säger han.

– En sak som är lyxig är att vi har så 
gott om bra instrument. Själv använder jag 
mest potentiostater, en sorts maskiner som 
kontrollerar och mäter elektrisk ström och 
spänning för elektrokemiska experiment.

thomas ederth är Ledare för LiU:s del i 
EUprojektet Ambio, som avslutas i mars 
2010. Projektet har över 30 partner, allt från 
grundforskning till slutanvändning. Ett 
syfte har varit att hitta ersättningar för de 
stora mängder giftiga båtbottenfärger som 
hittills använts och läckt ut i haven. 

– Vår del handlar om att undersöka vad 
som får havsorganismer att välja en viss yta 
att fästa sig på. Vi har tillsammans med ma
rinbiologer upptäckt beteenden som man 
tidigare inte känt till.

Flera forskare i gruppen är involverade i 
projektet. Doktoranderna Tobias Ekblad och 
Fengi Tai har jobbat i team där Tobias ska
pat ytorna och Fengi undersökt deras egen
skaper med hjälp av olika mätinstrument.

Forskningen om marin påväxt fortsätter 
nu i ytterligare tre år inom projektet Seacoat.

Thomas Ederth tycker att han lärt sig 
otroligt mycket av arbetet i Ambio. Men EU
projekten är tungrodda, kantade av kultur
krockar och byråkratiska falluckor. En dag 
i maj dök plötsligt två formella herrar från 
Bryssel upp i Linköping för att göra revision.

– De hade kritiska synpunkter på en del 
i vår redovisning, men erkände själva att 
reglerna inte stämmer med hur saker och 
ting fungerar idag, säger Pia Blomstedt, 
gruppens administratör som i sådana lägen 
får rycka in som problemlösare.

Pia Blomstedt började på Tekniska 
högskolan 1970, fem år innan universitetet 
invigdes. 2002 värvades hon av den legen

dariske professorn Ingemar Lundström för 
att arbeta med hela verksamhetsområdet 
Tillämpad fysik. Så småningom växte 
avdelningarna och arbetet delades upp på 
flera administratörer.

– Jag kan inte tänka mig att jobba bara 
med enstaka projekt. Jag vill vara med i hela 
spelet och det har funkat väldigt bra i den 
här gruppen. Vi har haft mycket trevligt.

Hon karakteriserar gruppmedlemmarna 
som självgående, dynamiska personer. Hen
nes egen roll är koordinatorns, och mycket 
handlar om ekonomi. Men det hon gillar 
bäst i sitt jobb är kontakterna och fixandet. 

Det kan även bli lite kuratorsverksam
het, till exempel när doktorander drar sig 
för att gå till professorn eller handledaren 
med sina problem.

– Ibland kan de behöva någon som bara 
lyssnar … 

Den externa finansieringen är ett livsvillkor 
för all universitetsforskning idag. Bo Lied
berg ser som sin viktigaste roll att dra in de 
större bidrag som ger stabilitet i gruppen.

Den största finansiären har varit Stiftel
sen för strategisk forskning (SSF). Men de 
senaste åren har utfallet från Vetenskaps rådet 
varit bra liksom från EU. Industrin är en an
nan viktig finansiär och gruppen har under 
åren examinerat 45 industridoktorander. 

Totalt var omsättningen ifjol 1012 miljo

ner kronor, vilket dock är en klart lägre nivå 
än under de bästa åren.

– För två år sedan var vi 3035 personer, 
idag knappt 20. Ärligt talat har vi haft lite 
oflyt de senaste två åren. För det måste jag 
ta en stor del av ansvaret – det finns ingen 
annan att skylla på. Men inriktningen har 
också ändrats bland finansiärerna, av orsa
ker som vi inte riktigt förstår. Ibland är det 
poppis med grundvetenskap, ibland inte, 
säger Bo Liedberg.

Sabbatical, sabbatsperiod, är en företeelse 
som är betydligt vanligare i till exempel 
USA än i Sverige. En professor tar timeout 
från sin vanliga tjänst och ger sig av till ett 
annat universitet i ett annat land för pröva 
nya vägar som gästforskare.

Det är just vad molekylärfysikernas 
gruppledare Bo Liedberg nu gör. I augusti 
for han till Singapore och Nanyang Techno
logical University (NTU), där LiU:s tidigare 
rektor Bertil Andersson är provost (vicerek
tor med ansvar för forskningen). Tillsam
mans med profesor Wolfgang Knoll från 
Austrian Institute of Technology ska Lied
berg sätta upp ett sensorlaboratorium med 
inriktning på medicinsk diagnostik och 

miljöövervakning, »Center for biomimetic 
sensor science«. 

När en delegation från LiU med rektor 
Mille Millnert i spetsen nyligen besökte NTU 
beslöt de tre lärosätena att gemensamt stödja 
detta center. Tanken är att bygga upp ett 
utbytesprogram mellan de tre noderna där 
forskare och studenter kan röra sig fritt och 
ta del av varandras erfarenheter. Bo Liedberg 
koordinerar detta program från LiU:s sida.

I dagens ITvärld är det inga problem för 
en forskningsledare att vara utomlands. På 
hemmaplan finns också en väl fungerande 
grupp med unga forskare som delar på an
svaret: Thomas Ederth (som är tf professor), 
Karin Enander och Fredrik Björefors.

»Det viktiga när man skriver en vetenskaplig artikel är att 
man har en story att berätta. Man måste inte förflytta berg, 
men läsarna ska förstå att det man gjort gör skillnad.«

Anslagen åker berg- och dalbana

Samarbete med Singapore
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text gUnILLa pravItz

Flyt och frustration 
i forskarvardagen

forskarvardag 
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Bildtext negativ

Vad är höjdpunkterna i forskartillvaron? Och när känns det tungt? Vi frågade sex forskare.

– Som allra bäst är forskarlivet de gånger jag har job
bat med något länge, vet vad jag letar efter men det 
ändå är något som inte stämmer. Man harvar med 
felsökning och så plötsligt vänds perspektivet. Ofta 
får man en knuff av en kollega. Och jag får insikten 
att det där bruset jag gått och ältat och försökt ana
lysera bort i själva verket är det som ger nya, viktiga 
resultat – det är tveklöst en absolut toppendag! 

– Avslag på ansökningar tillhör forskarvardagen 
och är något som man lär sig hantera med tiden. Men 
det finns bottenlägen. De inträffar dagarna när man 
får ett avslag på en forskningsansökan som man trott 
väldigt mycket på. Något som man så förfärligt gärna 
vill göra. Då går jag och surar ett par dagar innan jag 
rycker upp mig, modifierar planerna och försöker 
hitta annan finansiering. 

– Riktigt roligt är det när man reagerar på något i 
vardagen, kanske i en tidningsartikel, och tänker: 
vad är det här för något? Och så kan jag ta reda på 
det! Som forskare får man utrymme för nyfikenhe
ten. När man har varit med ett slag har man mycket 
att relatera till, det är en stor fördel. Riktigt roligt 
är det också när människor reflekterar över det jag 
haft att säga. Till exempel när någon kommer fram 
efter ett möte och säger att de plötsligt insett att 

problem kan vara strukturella och inte bara deras 
eget fel.  

– Jag tycker väl inte att forskarlivet någonsin 
är särskilt träligt. Men jag tycker att nyfikenheten 
tycks få allt mindre utrymme. Det är tråkigt att se 
när forskare i första hand tänker på hur och om nå
got ska kunna resultera i en publicerbar artikel och 
inte främst reagerar med glädje över att ha funnit 
något intressant.

elisabeth sUNdiN, professor i företagsekoNomi

– Känslan när jag ser doktoranderna lyfta och klara 
sig på egen hand tillhör det absolut bästa. Det kan 
jämföras med ögonblicket när ställningarna som 
hållit en rymdfärja på plats faller till marken och 
den lyfter för att försvinna upp   För min egen del 
ger upplevelsen av att en bok, som jag länge arbetat 
med, är klar en liknande känsla; att skriva böcker är 
som att få barn. Att sedan få vara med om att andra 
har min bok i hyllorna och har en kommentar om 
att den var viktig för dem, tillhör också höjdpunk

terna. Under min egen doktorandtid fanns ett antal 
magiska ögonblick när jag, kort sagt, upptäckte att 
matematiken fungerar. 

– Bottenläget kommer när jag efter månader av 
entusiastisk forskning upptäcker alla fel jag gjort. 
Som forskare gör man alltid misstag, 90 procent fel 
är väl standard. Men stunden när man inser dem, 
känslan när entusiasmen bryts, är inte rolig. Å an
dra sidan är det inte så dumt att ha 10 procent rätt. 
Det kan räcka långt!

leNNart ljUNg, professor i reglertekNik

Som forskare gör man alltid fel – kan räcka långt ändå

Roligt att få andra att tänka till

Plötsligt vänds 
perspektivet

Radikal förändring
efter disputationen

Både plus och minus 
– men allra mest plus

Uppskatta vardagens 
glädjeämnen

per jeNseN,  
professor i etologi

– Det bästa i 
 forskarvardagen 
kan vara olika 
saker. När man 
ostörd får vara helt 
uppslukad och 
inne i sin tanke
värld, så som det 
kan vara när man 
är i slutskedet av en 
forskarstudie. Men 
det kan också vara 
ett vardagligt seminarium, när jag kommu
nicerar med andra kring kunskapen och in
ser att då, just då skapas nya insikter vi inte 
skulle kunna ha skaffat oss var för sig. 

– Administrativa rutiner som hakar 
upp sig, till exempel den ekonomiska redo
visningen för ett projekt, verkar definitivt 
sänkande på arbetslusten. Men det allvar
ligaste är väl att särskilt unga forskare idag 
har en vardag full av misslyckanden med 
anslag man aldrig får, ansökningar som 
avslås och tjänster som går till andra  att leva 
i en grundläggande osäkerhet är tungt för 
många och det påverkar självförtroendet.

– Desto viktigare att man verkligen passar 
på att glädja sig åt de vardagliga glädjeämnena 
och åt framgångar när de väl kommer.

– När jag hunnit 
förbereda mig och 
känner att en före
läsning gått bra, 
med intresserade 
studenter som jag 
haft ett intressant 
tankeutbyte med – 
det ger mig mycket 
glädje. Möten och 
samverkan med 
andra, forskare och 
praktiker, tillhör också höjdpunkterna. Då 
jag känner att det andra har att komma med 
är så intressant att jag bara vill höra mer, och 
när jag känner att jag själv kan bidra med 
nytta.

– Forskarlivet förändras radikalt efter dis
putationen. Det är både osäkert och stress
sigt. Det är så mycket man förväntas göra 
och hinna. Ansvar för ansökningar och eko
nomi, man ska plötsligt granska en artikel, 
opponera på en licavhandling eller ta hand 
om undervisning som kräver förberedelser   
men det finns sällan någon tid inplanerad 
för allt extra. Sammanfaller detta med tiden 
som småbarnsförälder blir det gärna lite för 
mycket.

– Det är många 
saker som är »bäst« 
i forskarlivet, 
relationen inom 
forskargruppen är 
ett exempel. Särskilt 
relationen med de 
unga forskarstu
denterna, det är 
så stimulerande, 
kreativt och nyfiket! 
Och det är roligt när 
de kommer i land och disputerar. Annat som 
är roligt är förstås när vi får artiklar publice
rade. Själv minns jag när jag fick en artikel 
publicerad i Lancet, det var en fantastisk 
känsla. Publiceringen blir en så stark bekräf
telse på att man gjort och tänkt rätt. Likaså är 
det förstås roligt när man får anslag.

– Det som känns tungt är det omvända. 
Det är sorgligt när unga forskare försvinner 
efter disputationen. Och det är jobbigt när 
tidskrifternas besked om publicering dröjer, 
månadsvis ibland. Värst är när artiklar blir 
refuserade. Med tiden har jag blivit van och 
förhärdad, det tillhör ju vardagen, men det är 
alltid svårt att se hur ledsna de unga forskarna 
blir. Fast lägger jag ihop plus och minus för 
forskarlivet slutar det på plusplus …

peter aroNssoN, 
 professor i historie-
brUk och kUltUrarv

bozeNa poksiNska, 
forskarassisteNt  
i kvalitetstekNik

pia forsberg, över-
läkare och profesor 
i iNfektioNsmediciN
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Den numera traditionsenliga kalasmottag-
ningen för nya studenter, i år den femte i 
ordningen, lockade nära 5 000 besökare till 
Cloetta Center.

Utöver det stora dragplåstret, den svenska 
artisten Moneybrother, innehöll dagen och 
kvällen ett innehållsrikt program.

Under eftermiddagen hölls en mässa där 
en lång rad organisationer och föreningar 
fanns på plats. De visade upp vad student
livet och studentstäderna kan erbjuda.

Där fanns studentkårerna, universitetets 
körer och band, utrikespolitiska student
föreningen, Röda korsets ungdomsförbund, 
politiska partier och Studenthälsan, för att 
nämna några av de över hundra utställare 
som tagit chansen att vara där.

 Ute på mässområdet serverades mat och 
dryck.

Carolin Åhlander har just flyttat från 
Arboga för att börja på arbetsterapeututbild
ningen i Norrköping och tycktes finna sig 
väl tillrätta på kalaset.

– Det är en bra idé att samla alla nya stu
denter. Man träffar nytt folk, det är kul och 
man får en massa information.

Även den nyanlände Jalil Ur Rehman 
Kazim, masterstudent från Pakistan som 
under två år ska läsa i Linköping, tyckte det 
kändes bra att hamna på kalas. Och inte 
minst att börja plugga i Sverige.

– Vi har en god standard på universitets
utbildningen även i Pakistan, men här får vi 
en mer internationell atmosfär. Mentaliteten 
är också annorlunda, både personal och stu
denter är väldigt samarbetsvilliga.

På kvällen bjöds det på bejublad scen
show med bland annat kören Skön från 
Norrköping och dansgruppen Dekkadans. 

Politiska företrädare för Norrköping och 
Linköping hälsade studenterna välkomna 
och rektor Mille Millnert betonade i sitt tal 
till dem att »det ska vara lite jobbigare men 
mycket roligare att läsa vid LiU«.

Sedan var det dags för Moneybrother och 
hans band och därefter följde mer fest och 
disco på två dansgolv.

Linköpings universitet fortsätter att rekry-
tera unga forskarlöften, som får extra stöd 
för att bli framtidens forskningsledare.

Satsningen på LiUforskarassistenter är 
inne på sitt tredje år. Varje år utlyses fyra
fem tjänster i internationell konkurrens. De 
utvalda får ett startbidrag och utbildning i 
bland annat ledarskap.

Nu har ytterligare fem forskare re
kryterats. Det är stor spännvidd i deras 
forskningsfokus – från seende robotar till 
ekonomiska perspektiv på konstmarknaden.

PerErik Forsséns forskning handlar om 
att lära seende robotar känna igen objekt i 
omgivningen. Detta är ett krav för att skapa 
en interaktion mellan människor och de ro
botar som ska agera i mänskliga miljöer. Ett 
mål är lära dem att koppla namn till olika fö
remål – något som ännu ingen robot klarar 
lika bra som ett fyraårigt barn.

Chariya Virojanadara studerar det nya 
supermaterialet grafen, och utvecklar me
toder för att framställa det effektivt. Grafen 

består av ett enda lager av grafit och har flera 
högintressanta egenskaper: det är kemiskt 
stabilt, elastiskt och extremt starkt. Fram
förallt är det de elektroniska egenskaperna 
som skapat en hajp kring grafen, men det 
kan även vara lösningen på problemet med 
lagring av vätgas.

Mattias Magnusson forskar på uppkom
sten av autoimmuna sjukdomar, där immun
försvaret attackerar den egna kroppen. En 
orsak misstänks vara virusinfektioner. Mag
nusson fokuserar på hur vissa molekyler i im
munförsvaret, interferonerna – som försvarar 
oss mot virusinfektioner – också kan påverka 
uppkomst och utveckling av reumatism.

Camilla Josephson är ekonomisk histo
riker och studerar bland annat ekonomiska 
perspektiv på konstmarknaden. Hennes 
hemvist på LiU blir Institutionen för ekono
misk och industriell utveckling. 

Patrik Lundströms forskning rör protei
ners dynamik och metoder för att studera 
den. För att proteinerna ska kunna fullgöra 
sin biologiska uppgift är det viktigt att de 
är flexibla och kan växla struktur. Ett pro
jekt rör ett enzym från malariaparasiten, 
med målet är att finna ett sätt att hämma 
enzymet och på så vis bromsa sjukdoms
förloppet.

LInköpIngs UnIversItet 
 
  notiser

notiser

Svenska Läkaresällskapets pris i etik i klinisk 
verksamhet går i år geriatrikern Per-Arne 
Fall, som också undervisar på Hälsouniver-
sitetet.

– Jag har ett stort intresse för etiska frågor. 
Frågorna handlar ofta om gränser mellan liv 
och död och om de svåra ställningstaganden 
som ibland kan uppstå. Ibland kan det vara 
oetiskt att förhindra ett döende, ibland ger 
man upp för tidigt.

I Läkaresällskapets prismotivering sägs 

bland annat att han 
praktiserar ett levande 
etiskt förhållningssätt 
både i kontakten med 
patienter, anhöriga 
och övrig personal. 
»Han värnar om den 
lilla människans au
tonomi och är i sina 
etiska resonemang en öppen och lyssnande 
person som tar hänsyn till olika perspektiv 
på etiska dilemman.«

ATläkare som utbildats vid Linköpings uni
versitet klarar sig bäst vid examinationen. 
Det visar en analys av drygt 11 000 ATprov 
från 1995 till 2008 som publicerats i Läkar
tidningen.

Det nuvarande ATprovet är det enda natio
nella kunskapsprovet i läkarutbildningen och 
fungerar därmed som en kvalitetskontroll av 
läkares kunskaper inför svensk legitimation. 

Under sin allmäntjänstgöring examine
ras läkarna bland annat genom skriftliga 
prov, vanligtvis fyra fallbeskrivningar 
inom internmedicin, kirurgi, psykiatri och 
allmän medicin. Provet har i utvärdering av 
de skrivande bedömts vara relevant och ha 
en lagom svårighetsgrad.

Analysen av provresultaten visar att de va
rierar beroende på studieort, ålder och kön.

Bäst klarar sig 
läkarstudenterna 
som utbildats vid LiU. 
Även andelen underkända prov är låg bland 
LiUstudenterna. Skillnaderna mellan olika 
lärosäten är dock relativt små.

Högre ålder är förknippat med sämre  
resultat oavsett studieort. Dessutom har 
kvinnor bättre resultat än män.

LiU-utbildade läkare kunnigast

Ekonomer fick pris för bästa ex-jobb
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Moneybrother släpper loss på scenen.

Per-Arne Fall

Per-Erik Forssén Charyia VirojanadaraMattias MagnussonCamilla Josephson Patrik Lundström

»Efter ett nästan 
oändligt klättrande med 
hjärtat på högvarv nådde 
jag Croix du Bonhomme på 
nästan 2500 meters höjd ...«

fredrIk eLInder, LIU-professor och 

ULtraLöpare, om sItt Löparäventyr på 

mont bLanc på www.LIU.se/LIU-nytt

En ny rapport från Institutet för arbets
marknadspolitisk utvärdering, IFAU, 
bekräftar bilden att studenter från Linkö
pings universitet hör till de som har lätt
tast att få jobb och som tjänar bäst.

Marie Gartell, nationalekonom från 
Stockholms universitet, har för IFAUs 
räkning tittat på alla som tog examen un
der 1990talet. Hon har använt sig av en 
rad olika metoder för att se om de ger oli
ka utfall. I rapporten konstateras att olika 
jämförelsesätt ger delvis olika resultat, 
men att skillnaderna är ganska små, det 
är ungefär samma lärosäten som ham
nar i topp oavsett metod. Här återfinns 
Linköpings universitet tillsammans med 
Uppsala, Lund, KTH och Chalmers. 

LiU-studenter 
får bra lön

Kalasstart för nya studenter

Forskarlöften får extra stöd

Etikpris till LiU-lärare

Ida Hilander och Hannes Janzén, tidigare 
studenter vid ekonomprogrammet, har 
fått 100.000 kronor i pris för årets bästa 
finansuppsats i landet.

– Vi skrev den i höstas, mitt under 
brinnande finanskris och lyckades därför 
aktualisera en situation som är svår att 
fånga i efterhand, berättar Ida Hilander.

Uppsatsen tar upp två perspektiv. Dels 
hur bankernas rådgivning till kunderna 
om pengaplaceringar sett ut och fungerat 

under en finansiell kris, dels hur bank
kunderna upplevt den rådgivning de fått.

– Vårt resultat visar att teorin om att 
sprida sina tillgångar i en värdepappersport
följ fungerar även i en kris. Det har bankråd
givarna också rått sina kunder, som också 
lyssnat till råden, säger Ida Hilander.

Hon och Hannes Janzén tog båda ut 
sin magisterexamen i juni. Ida Hilander 
är idag trainee på Nordea och Hannes 
 Janzén arbetar på Riksbanken.
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text Lennart faLkLöf
foto göran bILLeson

I seminariet prövas argumenten

forskarvardag 
 
  martin kylhammar

dagen har Inte börjat som Martin Kyl
hammar tänkt sig. Han har förlagt de nya 
glasögonen, datorn krånglar och morgonens 
planerade träningspass på gymmet har flyt
tats fram.

Ändå är humöret gott när vi träffas på 
tjänsterummet på Tema Kultur och sam
hälle för att prata om vardagen för en huma
nioraforskare.

– Se här, jag har gjort en lista över vad jag 
ska göra idag. Eller i alla fall denna vecka, 
säger Martin och viftar med ett papper.

Här blandas stort och smått: en artikel 
ska levereras, ett nytt bokprojekt förberedas, 
tågbiljetter bokas, en doktorand handledas, 
ett symposium planeras, en tjänstebeskriv
ning formuleras, en föredragstitel mejlas 
och ett manus (på franska) gås igenom. 

Första punkten för dagen är redan av
prickad.

– I morse läste jag igenom och skickade 
iväg ett slutmanus till Samlaren, tidskriften 
för svensk litteraturvetenskaplig forskning. 
Det var en anmälan av en bok om poeten 
och naturskildraren Sten Selander, som jag 

ju själv forskat och skrivit om tidigare. Det 
har gjort uppdraget en smula komplicerat – 
jag vill ju både lyfta fram bokens förtjänster 
och samtidigt peka på sådant där jag inte 
delar författarens analys.

Innan texten gick iväg inhämtade han i 
vanlig ordning synpunkter från kollegor.

– Jag skickar aldrig iväg något utan att 
någon eller några läser det först. Jag har ett 
antal vänner runtom som jag litar helt och 
fullt på. De ger alltid konstruktiv kritik. Och 
för mig är detta med att skriva inget man 
slarvar med, det är på djupaste allvar. Texten 
ska hålla att läsa inte bara idag, utan även i 
morgon.

Han betraktar denna grupp av nära kol
legor – spridd över Sverige och i Frankrike 
– som ett av sina tre akademiska seminarier. 
De andra är seminarierna i den egna fors
kargruppen och inom temat. 

– De ger lite olika saker. Men i grunden 
handlar det om samma sak, att man vänder 
och vrider på argumenten, prövar skälen 
och beläggen för en ståndpunkt och testar 
hållbarheten i de teorier som förfäktas.

Seminarierna innebär – i sin ideala form 
– att texter och tankegångar rensas från tve
tydigheter och felaktigheter. 

– Det akademiska seminariet skulle kun
na stå som modell för det offentliga samta
let. Ta till exempel journalister och lärare, 
som har stort inflytande över hur vi ser på 
världen och livet. De borde återkommande 
möta människor med kunskap och insikter 
om det de skriver om och lär ut. 

för många är Martin Kylhammar mest 
känd som den som lanserade och gav be
greppet faktoid den betydelse det nu har på 
svenska. Det var i tidningen Dagens Forsk
ning år 2002, där en särskild faktoidspalt 
infördes. Gensvaret blev enormt. Redaktio
nen fick in mängder av exempel.

– Faktoider är sådant som många håller 
för sant, men som vid närmare granskning 
visar sig vara fel. Genom min egen forsk
ning om personer som Verner von Heiden
stam, Lubbe Nordström och Sten Selander 
har jag upptäckt att det traderas mycket 
felaktigheter.

Pröva argumenten och se vem som har de bästa beläggen. 
 Martin Kylhammar, kulturforskare och författare, ser det akade-
miska seminariet som en förebild för det offentliga samtalet.

– Som forskare har man ett särskilt ansvar 
att bidra till att faktoider hamnar där de hör 
hemma, nämligen i papperskorgen.

Uppståndelsen kring faktoiderna fick 
Martin att fundera över olika typer av kun
skap. Han skiljer på auktoritetskunskap, re
flekterad kunskap och metakunskap. 

– Auktoritetskunskap är sådant som 
förmedlas till oss, kunskap som vi fått från 
andra. Det här är utan tvekan den vanligaste 
formen av kunskap och behöver inte vara fel
aktig eller av ondo – men vi riskerar att få en 
del faktoider på köpet. 

Reflekterad kunskap är sådant vi tillägnat 

oss genom egna studier och erfarenheter pa
rat med kritisk reflektion.

– Som forskare ägnar vi oss främst åt 
meta kunskap. Det handlar om att förstå 
under vilka förutsättningar vissa utsagor gäl
ler. Här är det alltså nödvändigt att känna till 
själva forskningsprocessen. Att veta hur man 

För många är Martin 
Kylhammar mest 
känd som den som 
lanserade begreppet 
faktoid på svenska. 
»Faktoider är sådant 
som många håller för 
sant, men som vid 
närmare granskning 
visar sig vara sig vara 
fel. Som forskare har 
vi ett särskilt ansvar 
att bidra till att faktoi-
derna hamnar där de 
hör hemma, nämligen 
i papperskorgen«, 
säger han.
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– Ja, jag har det ju så förspänt att jag har 
en egen förläggare, som jag vet vill trycka 
mina böcker. Vi har samarbetat i många år 
och uppskattar varandra.

Ett par av Martins böcker har också 
översatts till franska. På ett bord ligger en 
nytryckt fransk version av Den tidlöse mo-
dernisten. Strax intill tronar en manusbunt 
från en fransk forskare som Martin ska vara 
opponent på när dennes docentkompetens 
prövas på Sorbonne.

Kontakterna med Frankrike är täta sedan 
1990, när han första gången vistades en 
längre period i Paris.

– Jag läser och talar obehindrat på fran
ska. Men jag skulle aldrig tänka mig att 
skriva på franska. Till det behövs duktiga 
översättare.

Sedan 2007 är Martin också ledamot av 
Vetenskapsakademien.

– Det är väldigt roligt. Vi träffas till ge
mensamma möten en gång i månaden och 
får bland annat jätteintressanta inblickar i 
vad som händer vid forskningens frontlinjer. 
Sedan är Vetenskapsakademien besluts organ 
för flera frågor. Rent formellt är jag faktiskt 
med och utser nobelpristagarna i kemi, fysik 
och ekonomi. Fast det är förstås andra som 
bereder frågorna, säger Martin och ler.

Han har engagerat sig aktivt i klassen för 
humaniora.

– Det är en spännande tvärvetenskaplig 
miljö, som påminner om Tema. För närva
rande arbetar vi bland annat med ett sympo
sium om bildningsfrågan.

på hemmapLan har han under det senaste 
decenniet lett en forskargrupp inom ett 

program kallat »Kommunikation, kunskap, 
makt«. Som mest har han haft ett drygt tio
tal doktorander.

– Vi har använt humanistiskhistoriska 
perspektiv på frågor som normalt hanteras 
av samhällsvetenskapen. Det handlar om 
centrala samhällsfrågor, som exempelvis de
mokratins villkor och förutsättningar.

– Det har varit oerhört spännande att 
hålla i en så här pass stor forskargrupp: att 
dra in pengar, handleda doktorander och att 
intellektuellt hålla ihop allt.

Strax före jul är det dags för den sista 
doktoranden inom programmet att lägga 

fram sin doktorsavhandling.
– För egen del vet jag inte säkert vad jag 

ska rikta in mig på framöver. Jag vill både 
bygga vidare på det jag tidigare gjort, men 
också skapa något nytt. Just nu skulle jag be
höva ägna tid åt rejäla arkiv och källstudier 
för att bli förtrogen med ett nytt material.

– Pojken på vinden har jag tänkt kalla min 
kommande essäbok. Sådan känner jag mig 
fortfarande ibland, livet är lite kusligt. Men 
mer nyfiken än rädd har jag alltid varit, har 
lockats av det värdefulla och glädjerika jag 
vet det går att hitta i dunklet, säger Martin 
Kylhammar. 

»Att veta hur man kommit fram till ett resultat är lika viktigt 
som resultatet i sig. Detta är den akademiska forskarens mest 
betydelefulla bidrag till samhället.«

 Det blir åtskilliga timmar med läsning i 50-talsfåtöljen på tjänsterummet för Martin Kylhammar. Här förbereder sig han sig inför en opposition på ett franskt manus.

Martin Kylhammar är en produktiv författare. På nedre hyllplanet trängs hans egna böcker med antologier 
han medverkat i och doktorandernas avhandlingar. Han skriver även regelbundet krönikor i dagspress.

kommit fram till ett resultat är lika viktigt 
som resultatet i sig. Detta är den akade
miska forskarens mest betydelsefulla bidrag 
till samhället. 

– Samtidigt kan vi förstås som enskilda 
individer inte vara förtrogna med kunskaps
produktionen inom mer än ett mycket smalt 
område.

I drygt 30 år har Martin Kylhammar varit 
lärare och forskare vid Linköpings univer
sitet. Redan som 24åring blev han lärare i 
litteraturvetenskap och några år senare den 
allra första doktorn vid den nya tvärveten
skapliga Temainstitutionen. Sedan har han 
varit temamiljön trogen, men verksam inom 
flera olika teman. Idag är han professor 
inom Tema Kultur och samhälle.

I sin forskning har han bland annat gett 
idé och litteraturhistoriska perspektiv på 

framväxten av det moderna Sverige.
– Under alla år har jag haft samma ar

betsgivare, men har bytt kollegor trefyra 
gånger. Roligast har varit att ha fått vara 
med i utvecklingen av temaforskningen. Jag 
har haft möjligheter i Linköping som jag 
knappast skulle ha fått på andra håll.

Det var också detta som fick honom att 
tacka nej när han i slutet av 90talet erbjöds 
att bli kulturchef på Svenska Dagbladet.

Annars har Martin ett starkt och grund
murat intresse av att sprida sina kunskaper 
till en större allmänhet. Han är en flitig skri
bent av såväl böcker som tidningskrönikor, 
är verksam som föreläsare, har arrangerat 
humanistdygn och symposier och var under 
sex år redaktör för den populärvetenskapliga 
tidskriften Tvärsnitt.

– Inget av detta är något som jag har 
ångrat – tvärtom! – även om det tagit tid och 

inte heller uppmuntras tillräckligt mycket 
i den akademiska miljön. Och det är roligt 
när man får möta sina läsare, till exempel 
när folk kommer fram på stan och vill prata 
om något som jag skrivit i mina krönikor i 
Corren, berättar Martin.

femton egna böcker har det blivit genom 
åren plus en rad bidrag i olika antologier. Och 
nu är han på väg in i ett nytt bokprojekt.

– Det kan ses som andra delen av en bok 
jag skrev för ett par år sedan, Livet – en stor 
sak. Det blir en blandning av längre essäer 
och andra texter i gränslandet mellan forsk
ning och offentligt samtal. Jag försöker att 
diskutera vad man som humanistisk fors
kare kan bidra med.

Han skissar på upplägget inför ett kom
mande samtal med förläggaren Tryggve 
Carlsson.
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text eva bergstedt
foto staffan gUstafsson

Krokig väg till fast tjänst

forskarvardag 
 
  maria jenmalm

marIa jenmaLm forskar om barnallergi, 
om hur immunförsvaret är kopplat till ut
vecklingen av allergi. Hon är docent, har på 
tio år publicerat 43 vetenskapliga artiklar i 
internationella tidskrifter (vilket är mycket) 
och fick för två år sedan Fernströmpriset på 
Hälsouniversitetet, ett pris på hundratusen 
kronor som utdelas till en »ung, särskilt lo
vande och mycket framgångsrik forskare«.

Men trots hennes framgångar har det 
tagit tio år för henne att få en fast tjänst. 
Den 1 mars i år blev en glädjens dag, då fick 
hon sin tillsvidareanställning.

– Det betyder mycket för mig personli
gen, men också för min forskning eftersom 
jag nu kan få en kontinuitet i den.

Maria Jenmalms tio år av osäkra anställ
ningsförhållanden är inget unikt för henne.

– Så här ser det ut för massor av forskare. 
Inte bara här på universitetet, utan generellt 
inom den svenska akademien. Men jag tror, 
och hoppas, att en förändring är på väg, 
säger hon. 

– Både nationellt och på LiU så har pro
blemen börjat uppmärksammas i allt större 
utsträckning. Om Sverige ska vara en fram
gångsrik forskningsnation så måste helt 
enkelt villkoren bli bättre. Annars blir det 
alltför många riktigt duktiga forskare som 
lämnar universitetsvärlden.

Idag fInns det I praktIken inga utstakade 
karriärvägar inom universiteten för dem 

som doktorerat, utan det handlar ofta om 
att hanka sig fram på olika former av lösa 
anställningar.

– Regeringen satsar nu mer pengar på 
forskning och därmed på fler tjänster. Här 
på universitetet är signalerna starka om att 
en förändring är på väg med bättre villkor 
för oss yngre forskare. Dessutom är det 
många professorer som inom några år går 
i pension och det öppnar upp möjligheter 
för oss.

Maria Jenmalm har själv varit med om 
att jobba för förändring. De senaste åren 
har hon på 25 procent av sin tid varit aktiv i 
Junior Faculty vid universitetet, en samman
slutning för yngre forskare som just arbetar 
för att förbättra villkoren för dem. 

Långt dessförinnan, i början av 2000 
talet, hade hon en postdoctjänst då hon, 
hennes man och dotter tillbringade två år 
i Kalifornien. I några år har hon också, i 
konkurrens med andra, haft en forskarassis
tenttjänst vid LiU. Därefter har hon haft en 
tjänst som förlängts med mellan två och sex 
månader i taget.

– Att inte veta längre än två månader 
framåt i tiden leder förstås till en väldig osä
kerhet, konstaterar hon. 

det har fUnnIts dagar när hon varit be
redd att ge upp. Men hennes egen drivkraft 
och engagemang i den forskning hon håller 
på med har hållit henne kvar. Det är därför 

hon är mån om att betona för andra som 
tänker sig en forskarkarriär att de måste 
brinna.

– Annars ska man inte utsätta sig för det. 
Nu sitter Maria Jenmalm till slut på sin 

tillsvidareanställning som 1:e forsknings

Om man inte brinner för forskningen så ska man inte gå in i 
den världen. Det är Maria Jenmalms råd till dem som funderar 
över valet. Hennes väg till en fast tjänst som forskare har varit 
krokig och ibland har hon varit nära att ge upp.

ingenjör. En tjänst som trots det tekniska 
namnet innebär mycket undervisning av 
studenter och en hel del egen forskning, i 
form av handledning av fem doktorander, 
därav två som huvudhandledare. En kombi
nation hon verkligen tycker om.

I undervisningen träffar hon massor 
av studenter, däribland från läkar och 
sjukgymnastprogrammen, tekniska och 
medicinska biologer och blivande sjukskö
terskor. Hon är också basgruppshandledare 
på läkar programmet och mentor för ett 
tjugotal masterstudenter som kommer från 
länder alltifrån Nepal till Kanada.

– Jag tycker mycket om att ha före
läsningar och att träffa studenter. Som 
basgruppshandledare är det spännande att 
vara med i grupprocessen och att hjälpa 
studenterna att lyfta diskussionen och få 
dem att tänka stort. Och att vara mentor för 
internationella studenter är en spännande 
och givande funktion. 

I sIn forsknIng jämför Maria Jenmalm och 
hennes doktorander immunförsvaret hos 
barn från Estland och Sverige.

– Vi har sett att estniska barns tarmflora 
är annorlunda. De har också allergier i 
mind re omfattning än svenska barn.

Nu undersöker forskargruppen därför 
om ett tillskott av mjölksyrebakterier hos 
svenska barn kan göra det möjligt att få 
färre barn att utveckla allergier. De tar också 
reda på hur mödrars immunförsvar påver

kas under graviditeten, hur det i sig påver
kar fostret och om det är någon skillnad på 
allergiska och ickeallergiska mammors 
immunförsvar.

Några 40timmarsveckor blir det inte, 
konstaterar Marie Jenmalm med ett skratt. 
Brinner man så gör man. En hel del kvällar 
och helger går åt. Hennes drivkraft handlar 
om att åstadkomma något som gör skillnad 
för människor, i det här fallet är drömmen 
att förhindra att så många barn blir aller
giska.

– Känslan när man hittar något nytt som 
kan få betydelse går inte att beskriva. 

Maria Jenmalm ser lycklig ut när hon 
säger det.

Bopålarna är nedslagna i Linköping. 
Här har hon man och nioårig dotter, och ett 
växthus som hon köpte för en del av Fern
strömpengarna.

Men det är inte säkert att det blir Linkö
ping för evigt.

Vad gör hon om tio år?
– Drömmen är att ha en professur nå

gonstans. Det måste inte vara på LiU, det är 
jättemycket jag tycker om här, men jag vill 
satsa där jag får de bästa möjligheterna. 

»Känslan när man hittar något nytt som kan få 
betydelse går inte att beskriva.«

Maria Jenmalm forskar om barnallergi. Hon har jämfört barn i Estland och Sverige och konstaterat att est-
niska barn har en annorlunda tarmflora och även färre allergier. Nu undersöker forskar gruppen om 

ett tillskott av mjölksyrebakterier hos svenska barn kan minska risken att utveckla allergier.
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text bIrgItta weIbULL
foto staffan gUstafsson

Gäst i verkligheten 
stUderar barNs samspel i förskolaN  

forskarvardag 
 
  polly björkwillén

För att studera samspelet mellan barn, 
föräldrar och personal i förskolan använder 
Polly Björk-Willén videokamera. Med den 
fångar hon ljud, tal, blickar och gester. Men 
den möts ibland med skepsis.

– Det finns en stor rädsla för videoinspel
ningar och att de ska användas på fel sätt. 
Den rädslan måste jag ta hänsyn till och res
pektera, säger Polly BjörkWillén.

Hon börjar alltid fältarbetet med att träffa 
dem som berörs för att prata om studiens 
syfte, hur materialet används och förvaras.

– Att vara tydlig är viktigt för att skapa 
förtroende. 

Polly BjörkWillén är lektor i pedagogiskt 
arbete och undervisar bland annat blivande 
lärare. Som forskare intresserar hon sig för 
barns språkliga och sociala samspel i försko
lan. Hon har just avslutat en videostudie i ett 
forskningsprojekt om barns samspel med da
torn som finansierats av Vetenskapsrådet och 
leds av professor Karin Aronsson. Samtidigt 
pågår förberedelserna för två nya projekt. 

Det ena handlar om barns språkmiljö i 
förskolan och genomförs tillsammans med 
högskolorna i Jönköping och Västerås. Ett 
60tal föreskole avdelningar ingår i projek
tet, som omfattar både enkät, observationer, 
fokus grupper och videostudier. 

Det andra projektet handlar om etnicitet 
i förskolan. 

– Vi ska studera hur etnicitet kommer till 
uttryck i barnens lek, men även hur persona

len förhåller sig till barnens flerspråkig
het, berättar Polly BjörkWillén.

Hon leder projektet, men ska också 
filma samtal i förskolans tambur när 
föräldrar hämtar och lämnar sina barn. 
Med videokamerans hjälp kan hon titta 
på samspelet i detalj och göra en sam
spelsanalys. Hon för också anteckning
ar, men de fungerar framförallt som 
dagböcker och ett stöd för minnet. 

på förskoLorna känner hon sig väl 
mottagen, även om det händer att per
sonalen tackar nej till en studie därför 
att den kommer olägligt eller att föräld
rar inte vill att deras barn ska vara med 
på bild. Men det inte räcker med att 
föräldrarna säger sitt. Barnens tillstånd 
är lika viktigt som målsmans. Accepterar de 
inte kamerans närvaro stängs den av.

– Barnen är alltid mer eller mindre med
vetna om min närvaro och lär sig snabbt att 
jag inte är en »fröken«. En del barn visar att 
de inte tycker om kameran, medan andra är 
mycket intresserade av den, åtminstone till 
att börja med. Men de ska alltid veta att de 
kan säga till om de inte vill bli filmade.

Polly BjörkWillén är själv förskollärare. 
Hon har ett långt arbetsliv i förskolans värld 
bakom sig och är väl förtrogen med både kul
tur och organisation. 

– Jag har en kulturell förförståelse som 
ger ett viktigt förtroendekapital, men under 
fältarbetet får jag passa mig för att gå in 

i yrkesrollen även om det kan vara frestande 
att gripa in. Trots min ganska avmätta roll 
som forskare och observatör utvecklas ändå 
ett slags ordlös relation till dem jag studerar.

trots LUsten inför att komma ut på fältet 
känner Polly BjörkWillén alltid lite gungfly 
innan det är dags. Hon funderar över vad 
hon ska spela in, vem eller vilka hon ska 
följa och vad som är mest optimalt. Och när 
fältarbetet väl är igång kan det ibland kännas 
långsamt och händelselöst.

– När man följer barnens vardag med 
video kamera blir det långa pass när ingen
ting verkar hända, då kan filmandet kännas 
långtråkigt. Men det händer också att jag 

»Det finns en stor 
rädsla för video
inspelningar och 
att de ska använ
das på fel sätt. Den 
rädslan måste jag 
ta hänsyn till och 
respektera.« 
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Polly Björk-Willén tar videokameran till hjälp när 
hon studerar vad som händer i förskolans värld.

Hur kommer etnicitet till uttryck i barns lek och hur förhåller sig personalen till barns flerspråkighet? Det ska studeras i ett nytt projekt, där man 
bland annat ska filma samtal i förskolans tambur när föräldrar hämtar och lämnar sina barn. (Daghemmet på bilden är inte med i studien.)

redan när något sker tycker att det är jätte
spännande och inser att det är något jag 
måste titta närmare på. Ju mer material jag 
samlar in, desto tydligare ser jag sedan sam
banden, säger Polly BjörkWillén

Den tekniska utrustningen för att filma, 
redigera och transkribera kan också kännas 
krävande.

När allt material är insamlat, det handlar 
om allt mellan 10 och 40 timmars film, sker 
en grovstädning vid datorn på universitetet. 
Liknande händelser samlas i så kallade 
kollektioner och det som sägs i delar av 
materialet transkriberas så att samtalen kan 
analyseras. Arbetet är nu inne i en ny fas.

– Analysen är alltid rolig att ta itu med. 

Det gäller särskilt när den sker tillsammans 
med forskarkolleger. Som forskare är det 
ibland ganska ensamt och man behöver 
bolla sina tankar med andra för att komma 
vidare. 

när forsknIngen är avsLUtad och publi
cerad kontaktar Polly BjörkWillén förskolan 
där fältstudien genomförts. 

– Jag har ett ansvar för att de får något 
tillbaka. Jag berättar vad jag gjort med mate
rialet jag samlat in och vad vi kommit fram 
till. I något fall visade jag ett urval av det 
filmade materialet och diskuterade det med 
personalen. Att överlämna det som publice
rats är också ett sätt att ge något tillbaka. 
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text åke hjeLm
foto ann-chrIstIne Lekberg

Mellan diskbänken och hippocampus

forskarvardag 
 
  susanne hilke

neUrokemIsten Susanne Hilke forskar 
om könsskillnader i hjärnans signalsys
tem. Själv har hon utmanat traditionella 
könsmönster, genom att satsa på en forskar
karriär med sex barn i kjolarna.

– Jag undrar vart alla kvinnor tar vägen 
efter disputation och postdoktortjänst. 
Många väljer bort forskarkarriären, kanske 
för att det idag inte räcker att bli lagom bra, 

utan man måste bli excellent, säger hon.
Själv disputerade hon 2005 på en av

handling om östrogenets effekter på kom
munikationen i hjärnan. Hon upptäckte att 
normala svängningar under menstruations
cykeln hos försöksdjur direkt kan avläsas i 
signalsubstanser som påverkar bland annat 
minne och stress.

2007 tog hon med sig sina sex barn och 

man till USA. Målet var Salk Institute i La 
Jolla i södra Kalifornien och stressprofes
sorn Wilie Vales laboratorium.

La Jolla är en härlig plats vid Stillahavs
kusten, med mycket sol och långa surfing
stränder, och ett drivhus för forskare från 
hela världen. Men prestationskraven är höga 
och tävlingsmentaliteten stark. Att bygga sin 
forskarkarriär här innebär ett tufft jobb från 

»Jag är övertygad om att 
stressystemet ser olika ut 
hos män och kvinnor. Dubbelt 
så många kvinnor som män 
råkar ut för stressrelaterad 
ångest och depression.«

Hur fixar en kvinna sin forskarkarriär med sex barn omkring sig? Hjärnforskaren 
Susanne Hilke har utmanat hindren och vill ge sina medsystrar råg i ryggen.

Susanne Hilke omgiven av barnen, från vänster Rebecca, 16, Josefine, 13, Emilia, 8, Giovanna, 20, Max, 14 och Michaela, 15.

morgon till kväll. Susanne var på stran
den två gånger på ett halvår.

– Men att komma hit som postdok
tor med en stor familj var en upplevelse 
i sig. Min handledare frågade om jag 
ville stanna för alltid, och om jag i så fall 
tänkte droppa av barnen en i taget på 
vägen från Sverige ...

Att handledaren själv har fem barn 
hade troligen inte haft någon negativ 
inverkan på hans egen karriär. 

Susanne Hilke fixade det tack vare 
att hennes man tog hand om marktjäns
ten, där en stor del av tiden gick åt till 
att lämna och hämta barnen som gick i 
flera olika skolor.

– Jag har fått jobba jättemycket hela 
tiden, men jag har hela »hären« bakom 
mig, de hejar på mig, och eftersom jag 
är kvinna kan jag vispa sås och skriva 
abstract samtidigt, säger hon med en 
glimt i ögat.

Idag är famILjen tillbaka i hemma
basen. Susanne har blivit månads
pendlare, gör sina experiment på 
Hälsouniversitetet och analyserna vid 
Salk.

I fokus för hennes forskning står 
några nyupptäckta små hormoner, inget 
mer än enkla peptider, som är involve
rade i hjärnans stressystem. De spelar 
en viktig roll när ett stresspåslag brom
sas in, och om de hindras att utföra sin 
uppgift kan följden bli stressrelaterade 
tillstånd som ångest, depression och 
minnesstörningar – »utbrändhet«.

Susanne Hilke undersöker nu vad 
som händer hos djur som tränats en 
längre tid och plötsligt inte får fortsätta 
med det. Då kan bromssystemet råka i 
olag och effekterna kan avläsas i vissa 
områden i hjärnan: till exempel amyg
dala (mandelkärnan) som är ett cen
trum för känslor som rädsla och skräck, 
och hippocampus (sjöhästen) som sva
rar för rumsuppfattning och inlärning.

Nästa steg i forskningen blir att göra 
liknande försök med djur som modi
fierats genetiskt så att hormonsignale
ringen inte fungerar.

– Fysisk aktivitet är min modell, 
men det är stress, ångest och könsskill
nader som är mitt egentliga intresse. 
Jag är övertygad om att stressystemet 
ser helt olika ut hos män och kvinnor. 
Dubbelt så många kvinnor som män 
råkar ut för stressrelaterad ångest och 
depression. 
 
sjäLv har sUsanne hILke aldrig känt sig 
särskilt kvinnlig.

– Jag klättrade helst i träd när jag var 
liten och skrubbade hål på byxorna till 
mammas förtret.

– Men ibland kan det kännas omöj
ligt att som kvinna ta sig igenom alla 
faser i en forskarkarriär. Då behövs 
samma egenskaper som en stäpplöpare, 
tumbleweed, en torr boll som släpps 
iväg från en ökenbuske och rullar iväg 
med vinden. Den kan tyckas helt död, 
men nästa gång den möter fuktig jord 
öppnar den sig och rotar sig igen.  

Hjärnan är Susanne Hilkes forsk-
ningsfält, särskilt de båda vindlingar 

som kallas amygdala (mandelkärnan) 
och hippocampus (sjöhästen).
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Musik upptar en stor del av unga män
niskors liv och är viktig för deras iden
titet. Tonårstjejer använder musiken i 
drömmar om framtiden och för att visa 
vilka de vill vara.

– Viktiga tankar, känslor och dröm
mar väcks i tjejers musikbruk. Deras 
musiksmak visar hur de vill vara både 

som tjejer och som svenskar, säger Ann 
Werner på Tema Kultur och samhälle.

Hon har nyligen doktorerat med en 
avhandling som bygger på etnografiska 
studier av hur 23 tjejer mellan 14 och 16 
år i en mellanstor svensk stad använder 
musik. 

De lyssnade till vanliga musikstilar 
som R & B, hiphop och rock. Musik 
som handlar om kärlek fanns inom alla 
genrer och var särskilt omtyckt. 

Hälften av dem hade helsvensk bak
grund, men alla gick på mångkulturella 
kommunala skolor och kände sig som en 
del av ett mångkulturellt sammanhang. 
Hiphop passade mångkulturen, men 
turkisk eller arabisk pop blev för mång
kulturellt. Musiksmaken skulle samti
digt markera kvinnlighet, men den fick 
inte vara vare sig slampig eller tråkig.

norna flera år äldre och har oftast flera andra 
sjukdomar samtidigt. 

– Efter att ha tagit hänsyn till patienternas 
ålder visar vi att det inte är någon skillnad i 
farmakologisk behandling. Däremot är det 
något större andel av männen som undersöks 
med kranskärlsröntgen. Med hänsyn till kvin
nornas högre medelålder har de bättre utsik
ter att överleva, säger Joakim Alfredsson.

Studien har initierats och handletts av 
Eva Swahn, professor i kardiologi. Den första 
delstudien omfattar 53 000 patienter, varav 
37 procent kvinnor, som lagts in på hjärt
intensivavdelningar 19982002. De led alla 
av en lindrigare form av infarkt eller hotande 

infarkt. Information om patienterna har 
hämtats ur det landsomfattande kvalitets
registret RIKSHIA.

De kvinnliga patienterna var i genomsnitt 
78 år, fem år äldre än männen. Kvinnorna 
hade också oftare högt blodtryck och dia
betes, medan männen rökte mer och hade 
oftare drabbats av tidigare hjärtinfarkt.

– Skillnaden i ålder är viktig, eftersom 
den påverkar hur vi behandlar patienten. När 
vi justerar materialet statistiskt och sorterar 
bort åldersfaktorn är skillnaden i dödlighet 
bort sopad. Då ser vi att kvinnorna till och 
med klarar sig bättre på sikt, säger Joakim 
Alfredsson.

Nya kolbaserade material kan ge bättre 
medicinska implantat, till exempel höft
leder eller tänder. Särskilt intressanta är 
olika föreningar mellan kol och kväve.

– Ett problem med de material vi idag 
använder i kontakt med ben, är att de är 
spröda och inte helt biokompatibla. Bland 
annat kan de korrodera och släppa ifrån 
sig partiklar till blod och vävnader, säger 
Torun Berlind, materialvetare som nyli
gen lagt fram sin doktorsavhandling.

De kolnitrider 
hon tillverkat 
och testat är både 
hårda och elas
tiska och verkar 
dessutom fungera väl ihop med benvävnad 
och mjukvävnad. Däremot är de mindre 
lämpade i direkt kontakt med blod. 

– Ett optimalt biomaterial ska samverka 
med kroppen och därmed inte aktivera 
vare sig koagulation eller immunförsvar. 
Detta är i praktiken omöjligt men man 
strävar efter att materialet ska ge så små 
negativa reaktioner som möjligt för att inte 
stötas bort, säger Torun Berlind.

Bilden ovan visar en kolnitridyta i ex
trem förstoring. 

Benfrakturer kan läka snabbare om patien-
ten får sprutor med läkemedel. Detta visas i 
en världsunik studie på ett hundratal kvinnor 
med handledsbrott.

Studien har letts av Per Aspenberg, professor 
i ortopedi vid LiU.

– Det är den första i världen som visar att 
man kan påskynda frakturläkning i män
niska med ett läkemedel även utan operation. 
Vi mätte hur lång tid det tog innan vanliga 
handledsfrakturer läkt och jämförde detta 
med patienter som fått skeletthormonet PTH, 
som används vid behandling av benskörhet.

Resultaten har publicerats i den ansedda 
tidskriften Journal of Bone and Mineral 
Research. 

102 kvinnor i åldern 4585 år som pas
serat klimakteriet deltog i studien. De hade 
alla drabbats av brott i handleden, men var 
i övrigt friska. Direkt efter handledsbrottet 
behandlades de på traditionellt vis med gips
fixering men utan kirurgiska ingrepp. 

Patienterna delades in i tre grupper med 
34 i varje. Under åtta veckor fick de dagliga 
injektioner – patienterna i kontrollgruppen 
fick verkningslöst medel (placebo), en grupp 
fick standarddosen 20 mikrogram PTH och 
en grupp fick 40 mikrogram. Läknings
processen följdes kontinuerligt med röntgen.

Signifikant förbättring visades för de pa
tienter som fått 20 mikrogram per dag. För 
dem var den genomsnittliga läkningstiden 
7,4 veckor mot 9,1 veckor för placebogrup
pen. De som fått dubbel dos av läkemedlet 
läkte också något snabbare men den skillna
den är inte statistiskt säkerställd. 

– Vi valde att studera en vanlig fraktur 
för att få veta om PTH påskyndar läknings
processer. Om resultaten står sig kan de 
vara till större nytta vid andra frakturer, som 
inte går att studera på detta sätt, säger Per 
Aspenberg. 

Patienterna i studien har rekryterats i sju 
länder: Kanada, Mexiko, Polen, Rumänien, 
Spanien, Sverige och USA. En tredjedel av 
dem kommer från Östergötland. 

LInköpIngs UnIversItet 
 
  forskning

forskning

De berättar 
med kroppen

Kvinnor och män behandlas likvärdigt när 
de drabbas av kärlkramp och lindrig hjärt-
infarkt. De skillnader man ser beror mer på 
ålder än kön, visar en avhandling vid LiU. 

Får kvinnor en annan behandling för sin 
hjärtsjukdom än män? Det var frågan när 
Joakim Alfredsson, överläkare och dokto
rand i kardiologi, drog igång en stor studie 
av patienter med instabil kärlkramp med en 
mindre eller hotande infarkt.

Nu summeras resultaten i hans doktors
avhandling. Slutsatsen är att de skillnader 
man ser är mer beroende på ålder än på kön. 
Jämfört med männen är de drabbade kvin

I kontakten med svårt hjärnskadade perso
ner som förlorat det mesta av talförmågan 
krävs stor lyhördhet för andra sätt att ut
trycka sig. 

– När talförmågan inte räcker till uttryck
er de sig på andra sätt, säger Eleonor Antelius 
som har doktorerat vid Linköpings universitet 
med en etnografisk studie om kommunika
tionen mellan personalen och gravt hjärn
skadade personer på ett dagcenter. 

Studien bygger på bland annat deltagan
de observationer, informella intervjuer och 
videoinspelningar på dagcentret.

Skadorna var förvärvade i vuxen ålder 
och så svåra att det inte fanns något hopp 
om förbättring. 

– De ville vara så normala som möjligt och 
kunna uttrycka sig genom att prata och göra 
det utan hjälpmedel. 

Med stor uppfinningsrikedom använde de 
även andra uttryckssätt än talet.

– Genom att agera kroppsligt uttryckte 
de en självständig identitet som inte gick att 
uppfatta genom att bara lyssna, men som 
blev tydlig när jag såg vad de faktiskt gjorde 
och hur den egna viljan uttrycktes, till exem
pel genom att förflytta sig eller ta större plats 
i rummet, säger Eleonor Antelius.
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Per Aspenberg

Ann Werner

Kvinnor får lika bra hjärtsjukvård som män

Varannan ung kvinna har upplevt 
smärta vid vaginalt samlag. Och hälften 
av dem fortsätter att ha samlag, trots 
att det gör ont. Detta för att leva upp till 
en kvinnlig idealbild: att alltid vilja ha 
samlag och tillfredsställa partnern. 

Eva Elmerstig har i sitt arbete som 
barnmorska och sexolog vid ungdoms
mottagningar mött många unga 
människor som berättat om samlags
smärtor.

Som doktorand vid avdelningen för 
genus och medicin har hon undersökt 
hur vanligt det är att unga kvinnor upp
lever smärta vid vaginala samlag – och 
vad som får dem att fortsätta ha samlag, 
trots att det gör ont. Resultaten redovi

sas i hennes doktorsavhandling.
 Av de 1 880 kvinnor mellan 13 och 

22 år som ingår i de fyra delstudierna 
uppger 49 procent att de känt smärta 
vid samlag de haft den senaste måna
den. Och av dem fortsätter 47 procent 
att ha samlag, trots att det gör ont.

– De vill uppfylla den bild de har 
av idealkvinnan. Och hon vill alltid ha 
samlag, förstör inte sin partners njut
ning och ställer alltid upp tills partnern 
är tillfredsställd. Att avbryta ett vaginalt 
samlag likställer de med att såra sin 
partner, säger Eva Elmerstig.

Genom upprepade samlag trots 
smärta riskerar kvinnorna sin sexuella 
hälsa och de kan drabbas av kroniska 
besvär, till exempel slidkramp.

Samlag trots smärta

Musiken ger identitet till tonårstjejer

Brutna ben läker snabbare med läkemedel Bättre implantat
av kol och kväve
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tastiskt roligt, konstaterar Linnea när hon 
blickar tillbaka.

Ett par dagar senare blev hon bästa svens
ka med en femteplats på långdistansen. 

Andra helgen i september visade Linnea 
att formen var fortsatt god och vann sitt för
sta SMguld någonsin. Med klar marginal 
sprang hon hem medeldistansen i små
landsskogarna och följde upp vinsten med 
att krossa allt motstånd på sista sträckan i 
stafetten. Två guld på två dagar – ingen då
lig utdelning!

tILL vardags Läser Linnea Gustafsson till 
sjukgymnast vid Linköpings universitet. 
Samtidigt ingår hon i LiU Elitidrott, en 
verksamhet för lovande orienterare och 
banlöpare som vill kombinera en idrotts
lig elitsatsning med universitetsstudier. I 
träningsgruppen finns ett drygt femtiotal 
aktiva idrottare. Så någon brist på tränings
kompisar är det inte för Linnea.

– Det är roligt att vara så många och att 
varje dag kunna träna tillsammans med 
andra. Mycket av löpträningen kör vi till
sammans med banlöparna. Dessutom är 
vi ofta ute i Kolmårdsskogarna och tränar 
orientering, berättar Linnea.

Motorn i LiU Elitidrott är tränaren Peter 
Holgersson, en riktig eldsjäl.

– Han har ett stort kunnande och ett 
otroligt engagemang. Han har betytt mycket 

för min utveck
ling, säger Linnea.

Peter Hol
gersson själv är 
imponerad av Lin
neas framsteg de 
senaste åren. 

– Från nästan 
ingenting har hon 
etablerat sig på 
allra yppersta in
ternationell nivå. VMsilvret var fantastiskt. 
Och SMguldet på medeldistans var också 
starkt. Att hon är duktig på att springa har 
hon visat tidigare, men nu vann hon på en 
bana med väldigt krävande kartläsning. På 
kort tid har hon blivit en komplett oriente
rare, säger Peter Holgersson.

Linnea pekar också på teknikträningen 
som en av nycklarna till årets framgångar. 
Hon har lagt mycket fokus på att inte bara 
springa snabbt utan att också springa rätt i 
skogen.

Över huvud taget har hon ökat sin trä
ningsdos i år jämfört med tidigare. Förra 
årets landslagsuppdrag gav mersmak.

– Jag ville se vad en ordentlig satsning skul
le ge. Jag har också ändrat lite på träningen för 
att få en formtopp lagom till de stora tävlingar
na i slutet av sommaren. Och det lyckades ju!

– Det är också lättare att lyckas på stora 
mästerskap när man varit med tidigare. Vid 

årets VM försökte jag undvika att stressa 
upp mig utan försökte se varje lopp som en 
vanlig tävling med ett antal kontroller som 
man ska klara av så snabbt som möjligt.

hUr går det då att kombinera idrottandet 
med studierna på sjukgymnastprogram
met?

– Det har löst sig bra efter hand. Fast ifjol 
blev det en del krockar när jag kom med på 
mästerskap och internationella tävlingar 
som jag inte riktigt hade räknat med.

Det senaste året har hon också dragit ned 
på studietakten, läst på halv eller trekvarts
fart. Det har gjort det lättare att vara iväg på 
tävlingar och träningsläger. 

Hon är samtidigt noga med att planera 
in tid för studier och kursböckerna finns 
ofta med i resväskan när hon är iväg.

Nu närmar hon sig också slutspurten på 
utbildningen.

– Till jul ska jag vara klar, säger hon.
För tillfället gör hon sin sista praktik

period på barnhabiliteringen i Norrköping.
– Det är jätteroligt att få arbeta med 

barn. Det var det som fick mig att söka till 
sjukgymnastutbildningen, och det är det 
jag vill arbeta med i framtiden, säger Linnea 
Gustafsson.  

fotnot: Läs mer om LiU Elitidrott 
på www.liu.se/elitidrott.

text Lennart faLkLöf
foto peter hoLgersson

Sprang rätt in i världseliten

kategorI 
 
  underkategori

det var på sprIntdIstansen vid VMtäv
lingarna i Ungern i mitten av augusti som 
LiUorienteraren Linnea Gustafsson fick sitt 
definitiva genombrott i världstoppen. Visser
ligen hade hon tidigare under sommaren 
sprungit in på en hedrande tredjeplats vid 
World Games i Taiwan. Men nu var det VM, 
med alla de bästa på plats. Och för Linnea 

var det bara andra mästerskapet på den här 
nivån.

– Jag siktade på att ta mig till final. Väl 
där var det bara att göra mitt bästa. Och jag 
kände redan när jag gick i mål att det hade 
gått bra, berättar Linnea.

Men det blev en nervös väntan i mål
området innan hon förstod hur långt det 

räckt. En efter en sprang bättre rankade 
löpare som startat senare i mål med sämre 
tider. Det var bara landslagskompisen He
lena Jansson som lyckades besegra henne.

Sensationen var ett faktum: svensk dub
belseger. Och Linnea fick upp kliva upp på 
prispallen för att ta emot sin silvermedalj.

– VMsilvret var väldigt oväntat. Men fan

»VMsilvret var väldigt 
oväntat. Men fantastiskt 
roligt.«

Linnea Gustafsson har rusat rätt in i världseliten i orientering i år. En överraskande 
silvermedalj på VM följdes upp med dubbla SM-guld. Samtidigt utbildar hon sig 
till sjukgymnast på Linköpings universitet.

Linnea Gustafson utbildar sig till sjukgymnast och gör nu praktik på barn-
habilteringen i Norrköping. Det är med barn hon helst vill arbeta i framtiden.

Träningspass i höstsolen. Linnea Gustafsson är tillbaka i vardagen efter den senaste tidens orienteringsframgångar.

Peter Holgersson



26 LIU magasIn nr 3 2009 27LIU magasIn nr 3 2009

Emre Güngör, före detta socionomstudent 
vid LiU, har tillsammans med journalis
ten Nima Dervish skrivit en bok om he
dersmord där mördarna kommer till tals. 
I boken intervjuas bl.a. Fadime Sahindals 
pappa och även de män som fälldes för mor
den på de unga flickorna Pela Atroshi och 
Sara Abed Ali.

– Det är oerhört viktigt att motarbeta vål
det, men också att lyssna på mördarna. Hur 
tänker de? Vi måste veta det för att kunna 
utveckla arbetet mot våldet vidare. Genom 
att lyssna på mördarnas berättelser kan vi 
hitta verktyg, till exempel hur vi ska kunna 
medla och diskutera med fäderna och män
nen i ett tidigt skede, säger Emre Güngör .

Emre Güngör berättade i ett reportage 
i LiU magasin nr 107 om sitt arbete mot 
hedersvåld. Under några år arbetade han 
på Fryshuset i Stockholm som nationell 
samordnare av »Sharaf hjältar«, ett projekt 

riktat till ton
årspojkar som 
lever inom 
patriarkala 
kulturer. Tan
ken är att öka 
ungdomarnas 
kunskap om 
mänskliga rät
tigheter och att 
motverka det 
hedersrelate
rade förtrycket.

Under de senaste åren har han arbetat 
på Länsstyrelsen i Östergötland med ett 
regeringsuppdrag att utbilda myndigheter 
och organisationer i frågor som rör heders
relaterat våld.

Den nyskrivna boken heter »Varför mör
dar man sin dotter?« och utkom i september 
på Norstedts. 

aLUmnI 
 
  notiser

alumni

Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Camilla Smedberg
01328 24 20
camilla.smedberg@liu.se
Externa relationer, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

CarlHenric Svanberg går vid årsskiftet in 
som ny ordförande för BP (British Petrole
um). Det är världens tredje största olje bolag 
–   efter Exxon Mobil och Shell  – med runt 
100.000 anställda världen över.

Samtidigt lämnar han ledningen för 
Ericsson, där han varit koncernchef och vd 
sedan 2003.

CarlHenric Svanberg läste till civilingen

jör i teknisk 
fysik och 
elektroteknik 
i Linköping 
i mitten av 
70talet och 
utsågs till tek
nologie heders
doktor 2006.

Fond för alumner som vill göra skillnad

socionom och arbetar nu på en vårdcentral i 
Linköping. Maria Linhatte är sjuksköterska 
och har jobb på Motala lasarett.

– Det här är ett väldigt trevligt initiativ 
även för oss som slutat, konstaterade Nina 
Björkblom.

Kompisen Maria Linhatte höll med.
– Allmänt kul tillställning, det är roligt 

att träffa andra som gått ut och att se alla 
nya studenter förstås.

Rektor Mille Millnert höll ett kort anföran
de där han bland annat talade om vikten av att 
som alumn vara en god ambassadör för LiU.

– Ni har haft bra föregångare som banat 
väg för er genom att skapa ett gott rykte om 
utbildningarna vid LiU. Nu gäller det för er 
att förvalta det och fortsätta bygga det ryk
tet, så att de som kommer efter er får ännu 
lättare när de ska ut på arbetsmarknaden, 
var hans budskap.

Sedan var det middag, mer mingel och 
ståuppkomik om den akademiska världens 
vedermödor.

En fototävling utlystes också där gäs

terna uppmanades ta kort under kvällen. 
Bilderna kan beskådas på LiU Update 
Alumnis grupp på Facebook.   

Nyblivna alumner på Kalas

skrev bok om hedersmord

svaNberg byter till olja

Stämningen var hög när LiTH firade 
40-årsjubileum tillsammans med inbjud-
na alumner den 12 september. 

Under lördagseftermiddagen bjöds på 
forskarföredrag och rundvandring på ett 
par labb. En busslast gick till Campus 
Norrköping, där det var visning av visua
liseringsstudion NVIS.

På kvällen samlades man till middag 
i Konsert och Kongress i Linköping med 
underhållning av sånggruppen Men och 
med diverse andra studentikosa inslag.

Dagen därpå spelades den årliga 
golftävlingen för LiTHalumner. Bäst 
lyckades Iaren Robert Lunnbäck, som 
för andra gången kunde ta med sig vand
ringspriset hem. Han vann även 2006.

40-årsfest på LiTH
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Emre Güngör

Carl-Henric Svanberg

Alumner i gycklartagen, fr.v. Charles Fox (I), Åsa Åsund (Y) och Per Unell (Y). 

Nina Björkblom och Maria Linhatte bodde i samma korridor under studietiden.

Nu erbjuds alla alumner att vara med 
och bygga framtidens LiU. Med små och 
stora bidrag kan de göra livet lättare för 
studenter och öppna möjligheter för lo-
vande forskare.

LiU Fund of U kallas fonden, som riktar 
sig speciellt till tidigare studenter. 

– Som alumn kan man vara med och 
stötta olika projekt som känns angelägna 
både för en själv och för våra nuvarande 
studenter och forskare, säger Gunilla 
Bergstrand som ansvarar för verksam
heten.

Nu pågår insamling till flera projekt. 
Det handlar om allt från mikrovågsugnar 
för att korta studenternas lunchköer till 
stöd åt unga forskare för att utveckla sin 
verksamhet inom exempelvis barndiabe
tes eller återvinning av sopor.

– Tanken är att ge lite extra skjuts på 
vägen för personer som ännu inte hunnit 
etablera sig i forskarvärlden, men som är 

För tredje gången samlades nyblivna 
alumner i samband med den årliga Kalas-
mottagningen. Drygt 130 alumner fanns 
på plats på ett alldeles eget mingelparty.

Nina Björkblom och Maria Linhatte var 
två av de minglande gästerna. De bodde 
under studietiden i samma korridor och 
blev klara i januari i år. Nina Björkblom är 

viktiga för framtiden, säger Gunilla Berg
strand.

Den nya fonden stödjer också projekt 
som rör den fysiska miljön. För tillfället 
samlas pengar in till nya möbler i student
fiken Baljan och Café Örat och för att bidra 
till finansieringen av det nya visualiserings
center som byggs upp i Norrköping.

Den som vill kan också hjälpa student
spexet att ge sig ut på turné!

– Var och en väljer själv vad han eller hon 
vill stödja. Man kan också komma med egna 
förslag i en idélåda, säger Gunilla Bergstrand.

Under oktobernovember får hon hjälp 
av ett gäng studenter med att ringa upp 
alumner från den egna utbildningen för att 
berätta om den nya satsningen.

– Vi hoppas förstås på ett bra genomslag 
för den här idén. Det har redan börjat ticka 
in en del pengar.

Mer information om projektet finns på 
www.liufundofu.se, där man också kan bi
dra direkt.  

liU fUNd of U
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text gUnILLa pravItz
foto anna moLander

mitt i 
NYHeTs-
pUlseN

aLUmnI
  

  porträtt

affären saab koenIgsegg, kritiken mot 
EUkommissionens kommunikationspolitik 
och moderaternas partistämma.

Heta politiska ämnen brukar hamna på 
arbetslistan för Maria Lindholm, som job
bar som Political Reporting Officer på EU
kommissionen i Stockholm nu under det 
svenska ordförandeskapet. 

EUkommissionärerna är i antågande 
norrut och det är hennes jobb att hålla dem 
– liksom kommissionen i Bryssel – med 
aktuell Sverigeinformation. 

– Kul, kommenterar Maria, det är 
mycket nyhetsbevakning och ganska likt ett 
journalistjobb. Jag sätter igång med en fråga 
jag ofta bara har en vag uppfattning om, det 
enda jag vet är att jag ska leverera en text till 

EUkommissionen innan dagen är slut. Jag 
får snabbt sätta mig in i allt möjligt, det är 
roligt.

Därvidlag kan en forskarutbildning 
komma till god användning. Maria Lind
holm disputerade 2007 på Institutionen för 
kultur och kommunikation vid Linköpings 
universitet.

– Generellt är det en utbildning man har 
väldigt stor nytta av. Under doktorandtiden 
lär man sig att skanna av stora textmassor, 
värdera fakta och presentera resultaten. Och 
hålla deadlines. Personligen lärde jag mig 
också att lämna ifrån mig texter för andras 
genomläsning innan jag själv tycker de är 
helt klara. Allt måste inte vara perfekt.

Political Reporting Officer med inrikt

ning på hälso och sjukvård, rättsliga och 
inrikes frågor – är inte det ett udda jobb 
för någon som doktorerat vid forskarskolan 
Språk och kultur i Europa?

– Jag har alltid befunnit mig i skär
ningspunkten mellan språk och samhälls
vetenskap, på gränsen mellan språk och 
kommunikation, svarar Maria.

Och på något sätt har hon hela tiden 
lyckats få med en politisk dimension. 

En Cuppsats i franska om retoriken i 
franska politikertal, en Duppsats om EU
franskan med unionens pressmeddelanden 
som grund, den ledde vidare till doktors
avhandlingen 2007; en analys av 4000 press
meddelanden från EUkommissionen och 
kommissionens kommunikations politik. Av

 Namn Maria Lindholm
 Utbildning Fristående kurser bland 

annat i antropologi och 
franska, doktors examn från 
forskar skolan Språk och 
kultur i Europa 2007.

 Arbete Tillfällig politisk rapportör 
på EUkommissionens 
Stockholms kontor under det 
svenska ordförandeskapet. 
Annars bevakar hos forsk
ningspolitik på Läkar
förbundet

 Bor Med sambo på Södermalm.
 Fritid Har börjat i roddarklubben 

nere vid Årsta! Testade att 
ro redan i Schweiz. Tränar, 
ser mycket film, helst på Zita 
eller Victoria. Och är enligt 
vänner en riktig matnörd.

 Bästa minne Det kan väl inte vara annat 
än disputationen? Jag job
bade också mycket med 
Kårullen, det var jätteroligt. 
Lite vid sidan om är det väl 
ridningen. Under nästan alla 
år i Linköping red jag dressyr 
i Kisa. Untan de timmarna 
hade jag inte överlevt.

 Bästa lärare Nej – det är omöjligt att 
bara nämna en!

Maria Lindholm har hamnat mitt i den politiska 
hetluften. Under det svenska ordförandeskapet i 
EU är hon tillfälligt utlånad från Läkarförbundet 
för att hålla EU-kommissionen uppdaterad på vad 
som händer i Sverige.

Nyhets-
spanare 

åt EU

handlingen visade hur pressmeddelandena 
till exempel speglar EU:s behov av att legiti
mera sin existens. Den väckte stort intresse 
inom kommissionen och uppmärksamma
des i tidningar som Financial Times.

– Frågan om det utvecklas en särskild 
franska, en EUfranska, är också himla in
tressant. Vad händer med nationalspråken i 
en flerspråklig kontext? Men sådant är svå
rare att sätta fingret på för den icke infödde, 
säger Maria entusiastiskt.

efter ett år som aUpaIr i Paris började 
Maria Lindholm plugga på LiU 1995.

– Jag kom in lite här och där på olika 
kurser och universitet och kunde inte be
stämma mig. Men en kompis från Paris 

skulle läsa Ilinjen i Linköping. Det fick av
göra saken, säger Maria och skrattar.

– Dessutom var Östergötland ett hörn av 
Sverige jag inte kände till.

Det blev ett rum i Ryd och studier i 
socialantropologi – engagemanget i so
ciala frågor och för miljön fanns redan 
under skoltiden i Gävle. Liksom språk
intresset. Cuppsatsen om ett bistånds
projekt i Latinamerika blev en för Maria 
typisk gräns produkt: en jämförelse av hur 
bistånds arbetare uttrycker sig i sina ansök
ningar och det praktiska arbetet i fält. 

Därefter tog hon i håll med franskan och 
det hela ledde till en fil kand 1999.

Men det ledde henne också ut från LiU. 
Hon brukade hänga med utbytesstuden

terna på Herrgårn och blev erbjuden att göra 
Leonardopraktik i Schweiz ett drygt halvår. 
Hon tog hon vägen över Bretagne för en 
termins franska och kunde senare tillgodo
räkna sig poängen i en masterexamen.

Men innan dess tog det stopp.
– Jag blev trött på att plugga, säger Maria.
I två år blev det lite av varje, tillverkning 

av mobiltelefoner på Ericsson i Linköping 
distansstudier, ströjobb, översättningsprak
tik på Franska ambassaden, vindruvsplock
ning i Bourgogne och den återstående 
Duppsatsen i franska. Samtidigt Maria 
läste korrektur på Östgöta Correspondenten 
och upptäckte att hon gillar nyhetspulsen. 

– Ett tag drömde jag om att bli nyhets
undertextare på SVT. 
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LiU-alumnen Lars Håkansson har utsetts 
till årets lärare av organisationen Ung 
Företagsamhet. Han är gymnasielärare i 
ekonomi på Bildningscentrum Facetten i 
Åtvidaberg.

– Det är klart att man blir stolt och glad för 
ett sådant här pris. Det är bra för mig och 
för skolan och för kommunen. Åtvidaberg 
har ju inte haft så stora framgångar sedan 
ÅFF vann fotbollsallsvenskan 1973, säger 
han och skrattar.

Ung Företagsamhet (UF) riktar sig 
till gymnasieskolan och syftar till att lära 
ungdomar om företagande och entrepre
nörskap. Under ett år får de driva egna 
företag och sälja verkliga varor och tjänster. 
Till UFföretagen knyts rådgivare från det 
lokala näringslivet.

Och det är bland annat samverkan med 
näringslivet som Lars Håkansson prisas 
för. Han har starkt bidragit till den viktiga 
kopplingen mellan skola och näringslivet 
och visat en stor förmåga att under många 
år inspirera och vägleda sina elever, heter 
det i prismotiveringen.

– Ja, jag är väl ingen stjärnpedagog, 
men ganska bra på att få folk att samarbeta.

Priset blev ett par fortbildningskurser 
för Lars Håkansson och ett nytt redovis

ningssystem till skolan. Plus en tennisboll 
från Stefan Edberg.

Utmärkelsen har också lett till en rad för
frågningar om att delta olika arrangemang.

– Jag har bland annat medverkat i fort
bildning av lärare, ska sitta i panelen vid ett 
EUseminarium om entreprenörskap och 
är inbjuden att med två elever komma till 
Bryssel på uppfinnarmässa. 

Grundkunskaperna har Lars Håkans
son skaffat sig på Linköpings universitet. 
Han blev civilekonom 1983 och byggde 
sedan på med ett praktisktpedagogiskt år 
19992000 för att bli lärare. Sedan 2001 är 
han gymnasielärare i Åtvidaberg. 

tom aIraksInen tar fram innovativa mobil
gränssnitt som interaktionsdesigner på Ocean 
Observations. Han är filosofie magister i kog
nitionsvetenskap, med examen 2009.

bahar aLdUr har anställts som jurist och 
projektledare för hälsoekonomi på bransch
organisationen Swedish Medtechs kansli. 
Han har en magisterexamen i affärsjuridik.

chrIstIna andersson har blivit projekt
ledare för ett labbdatasystem på företaget 
Bytewize i Västerås. Hon tog en magister
examen i medicinsk biologi 2002.

 joakIm andersson är logistiker på 
Returpack. Han är civilingenjör i kommuni

kations och transportsystem, med examen 
2002.

maLIn andersson har blivit miljöhand
läggare i Ljungby kommun. Han har läst 
miljövetarprogrammet, med examen 2009.

karIn armgren har blivit projektledare 
på Bryggan Norrköping, som erbjuder stöd 
och hjälp till barn och ungdomar med för
älder som sitter eller har suttit i fängelse och 
till föräldrar som är intagna. Hon har en 
politices magisterexamen från 2007.

emIL arnberg är affärsutvecklare på IF 
Skadeförsäkring. Han är civilingenjör i in
dustriell ekonomi, med examen 2000.

krIstoffer björnström har fått arbete 
som riskanalytiker på Sveriges riksbank. 
Han har läst ekonomprogrammet, med 
 examen 2009.

eva boLander har blivit lektor på Institu
tionen för samhälls och välfärdsstudier vid 
Linköpings universitet. Hon blev filosofie 
doktor i pedagogiskt arbete i våras och har 
tidigare läst på samhälls och kulturanalys
programmet.

eLIn brozén har 
blivit vd för Fjärde 
Storstadsregionens 
nya gemensamma 
marknadsbolag. 
Hon har läst pro
grammet Kultur, 
samhälle, medie
gestaltning (KSM), 
med examen 2002.

maja eLnerUd har blivit forsknings

Inspirerar unga entreprenörerMen den nystartade forskarskolan Språk 
och kultur i Europa kom emellan. Maria blev 
antagen i januari 2002.

– Det tog år innan jag började tro på mig 
själv som forskare, berättar Maria.

Fast allt egentligen gick bra redan från 
start. Hon fick beröm för intressanta semi
narier och noggrant förberedd var det heller 
inga större problem med undervisningsdelen. 
Och hon hann med två vändor till Bryssel för 
praktik och forskning på kommissionen samt 
en forskningstermin i Lausanne.

Ändå fanns osäkerheten där. Skulle hon få 
fram en avhandling? Och sedan då? 

– Jag tyckte väl inte att det var så lockande 
att jobba vidare inom akademien. Det råder så 
osäkra villkor, är mycket stressigt och alla mi
na kollegor tycktes gå på knäna, säger Maria.

Hon själv också, för den delen. 

men det fanns intressanta stickspår.
Som en del av sin doktorandtjänst var 

Maria doktorandombud på sin institution, 
därefter för hela filosofiska fakulteten och ut
bildningsvetenskapen och snart satt hon som 
ordförande i LUSTdk, LiUdoktorandernas 
gemensamma organ. 

– Den heta frågan för oss var att få till dok
torandanställningar och att alla doktorander 
skulle omfattas av Trygghetsstiftelsen.

Hon fanns med överallt där det fatta des 
beslut som rörde fakultetens forskarutbildning: 
fakultetsstyrelsen, forskarutbildningsnämn
den, nämnden för vetenskapskommunikation, Maria Lindholm gjorde en analys av EU-kommissionens pressmeddelanden i sin avhandling. 

Lars Håkansson tar emot priset som bästa 
UF-lärare, flankerad av eleverna Josefine 

Conradson och Hanna Gunnarson.
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Elin Brozén

Bildtext negativ

universitetsstyrelsen, i Forum för forskar
utbildning och hon var med om att starta 
Junior Faculty på filosofiska fakulteten. Och 
så satt hon med i forskningsberedningen på 
regeringsnivå.

Forskningspolitiken blev också utvägen 
efter disputationen, ett år som postdoktor 
vid LiU och en tid som ombudsman på uni
versitetslärarförbundet SULF i Linköping.

Idag är marIa Utredare med ansvar för 
forskningsfrågor på Läkareförbundet i 
Stockholm, och får hålla rätt på allt som 
händer inom forskningspolitiken, även 
sådant som ligger lite vid sidan av läkar
professionen.

Och att hon för några år sedan hade gjort 
ett uttagningsprov för projektjobb inom EU
kommissionen hade hon nästintill glömt när 
förfrågan kom: ett projektjobb under det svens
ka ordförandeskapet, kunde det var något?

– Jag har turen att ha en klok chef som in
ser att det är bra att man breddar sig, det var 
ju inte givet att jag skulle få tjänstledigt. Nu 
är det jätteroligt att jobba med EUfrågor och 
använda mina språkkunskaper igen, men jag 
går gärna tillbaka till mitt jobb som utredare.

Maria ser fram mot några år när inte allt 
snurrar så fort och inte hela tillvaron hand
lar om jobb. 

När hon kan känna att en arbetsdag är 
avslutad och det är helt okej att cykla hem 
till Södermalm, gå en sväng ned till vattnet 
vid Årsta och ta en roddtur. 

ingenjör på VTI. Hon har läst kemisk bio
logi, med examen 2008.

johan erLandsson är konsult och fö
reläsare inom hållbar livsstil på Ecoprofile. 
Han är civilingenjör i industriell ekonomi, 
med examen 1999.

anna fransson är juniorkonsult på Cen
tigo AB. Hon har läst till civilingenjör i indu
striell ekonomi, med internationell inriktning.

Lennart hernander arbetar med bi
stånds och katastrofprogram i Uganda för 
Lutheran World Federation. Han gick ut 
ekonomlinjen 1985.

karL davId hjaLmarson har fått jobb 
som Regional Medicial Monitor på läkeme
delsföretaget Wyeth AB. Han har läst på 
läkarprogrammet, med examen 2007.

sara hjaLmarson jobbar som ombuds
man i Astma och allergiföreningen i Öster
götland. Hon har läst till arbetsterapeut, 
med examen 1994.

hans hjertberg har blivit ny chefläkare 
på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Han 
disputerade 1996 på en avhandling om sä
kerhet vid prostataoperationer.

marItha hörsIng är postdoc vid Dan
marks tekniska universitet. Hon har läst på 
kemiprogrammet, med examen 1999.

emma jeppsson har fått jobb som stra
tegisk planerare på Green Cargo. Hon har 
läst till civilingenjör i kommunikations och 
transportsystem, med examen 2006.

oLLe johansson är projektsamordnare 
på Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien. 
Han är civilingenjör i industriell ekonomi.

max Langer är postdoc på European 
Synchrotron Radiation Facility. Han har läst 
till civilingenjör i informationsteknologi, 
med examen 2005.

bodIL renfors arbetar som ingenjör på 
Alstom Power. Hon är civilingenjör i elek
tronikdesign, med examen 2005.

erIk roseLL är arbetsförmedlare på 
 Arbetsförmedlingen i Köping. Han har läst 
fristående kurser, med examen 2008.

mIkaeL strand är analytiker på Citi
group i London. Han har läst till civilingen
jör i industriell ekonomi, med examen 2009.

carL svedberg är frivårdsinspektör 
inom Kriminalvården i Stockholm. Han har 
läst samhälls och kulturanalysprogrammet, 
med examen 2006.

chrIstoffer wIndahL har blivit process
ingenjör på Sörmlands Grafiska. Han är 
civilingenjör i medieteknik, med examen 
2006.

 

alumner

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



Posttidning B
LiU magasin
Externa relationer
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Fjärde Storstadsregionen, med tvillingstäderna Linköping och Norrköping, har en stolt 
tradition. Här har det genom åren fötts en mängd unika idéer. Inte minst på Linköpings 
universitet, men också i teknikparkerna i Mjärdevi och Norrköping. Idéer som för-
verkligats och idag är internationellt framgångsrika produkter och koncept. Det är en 
av förklaringarna till varför Fjärde Storstadsregionen är en starkt expansiv region!

 Vad har unik kreativitet, ledande teknik  
och internationell framgång gemensamt?

PS.  Linköpings universitet (LiU), ett av Sveriges främsta universitet, har idag mer än 25 000 studenter och 
framstående forskning inom ett flertal områden. Intresset för att studera i Norrköping och Linköping 
visar en markant positiv trend. 
 Center for Medical Image Science and Visualization (CMIV) är ett tvärvetenskapligt forskningscenter 
initierat av Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland och Sectra. Här genomförs världsledande 
forskning inom medicinsk visualisering som blir till patientnytta.  
 Ett av de mest framgångsrika företagen i regionen är Gripen International, ett bolag som ägs av Saab. 
Gripen har eller kommer att leverera flygplan till bl a svenska, sydafrikanska, ungerska, thailändska och 
tjeckiska flygvapnet. Flygplan som tillverkas i Linköping.

www.fjarde.se

Campus Norrköping CMIV Gripen International
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