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Ett UnIvErsItEt är som en väldig organism 
som vibrerar av liv. Studenter strömmar i kor
ridorerna, pratar och gestikulerar, kanske på 
väg till en föreläsning eller för en stunds fika. 
I forskarlabb och seminarierum prövas nya 
tankar och lösningar för att vidga vårt samlade 
vetande. 

Ibland kan det kanske tyckas att Linköpings 
universitet lever sitt eget liv. Men i själva verket 
är kopplingarna till samhället närmast oänd
liga. Allra tydligast är det väl när studenterna 
ger sig ut i arbetslivet och bidrar med sitt kun
nande och engagemang. Men också forskarna 
samspelar kontinuerligt med omvärlden, kän
ner av aktuella behov och trender och bidrar 
med nya rön och insikter. 

Till nytta och glädje – både för samhället i 
stort och för oss som enskilda personer.

DEtta nUmmEr av LiU magasin har inget sär
skilt tema. Ändå kan man möjligen ana en röd 
tråd som handlar just om hur universitetets 
verksamheter på olika sätt kommer till nytta 
och glädje. 

Vi berättar om kluriga pionjärinsatser 
som revolutionerat fotograferingen, om 
forskar caféer där utbildningsforskare möter 
skol personal och om virtuella obduktioner 
till gagn för sjukvården. Vi presenterar det 
nya Innovationskontoret som ska arbeta med 

kommersialisering av forskning, företags
kontakter och att stimulera entreprenörskap 
bland studenterna. Och vi har intervjuat psy
kologiprofessorn som driver på utvecklingen 
av internet baserade behandlingar av allt ifrån 
ångest och depressioner till tinnitus och rela
tionsproblem. För att nämna några exempel.

I tIDnIngEn möter du även ett par tidigare 
studenter som brutit upp och tagit steget ut i 
det okända – en internationell ekonom i Cam
bridge och en systemvetare som blivit cyklande 
sommelier i Italien! 

Vi har även intervjuat en kvinna som efter 
14 år lämnade ett slutet katolskt kloster. Idag är 
hon gift, har två små barn och läser till socio
nom i Norrköping. Läs och fundera över hen
nes tankar kring slutna miljöer, ledarskap och 
ungdomskulturer.

Lite mer tid för reflektion står för övrigt 
högt på min egen önskelista. 
Säkert är det fler än jag som så 
här års känner behov av and
rum i en alltför hektisk  vardag. 
Så passa  på och njut av lediga 
dagar framöver! 

Trevlig läsning!

LItE tUffarE, myckEt roLIgarE är 
en devis som ursprungligen for
mulerades för Hälsouniversitetet 
men som idag står för hela LiU. Ett 
uttryck för att vi har höga förvänt
ningar på våra studenter, vi ställer 
tydliga krav, men också erbjuder en 

studietid som ger mycket tillbaka. 
Vi har upprepade gånger i våra studentundersök

ningar kunnat se att de som är mest engagerade i 
studierna också trivs bäst. Nu nyligen kom Sveriges 
ingenjörer med en stor nationell rapport »Nya in
genjörer om utbildning och arbete«. Där hade man 
frågat över 5000 nyutexaminerade ingenjörer och 
civilingenjörer hur de såg på sin utbildning. Åter var 
det teknologerna från LiU som var mest nöjda med 
sin utbildning och som i störst utsträckning skulle 
välja samma utbildning vid samma lärosäte igen. 

Det är ett betyg på helhetsupplevelsen och bättre 
betyg är svårt att få. Det är många, många internt 
– lärare, assistenter, administratörer – som har anled
ning att glädja sig.  

när DEt gäLLEr att få nya studenter att välja LiU så 
har ni alumner en mycket viktig roll. Vi vet från ett 
stort antal undersökningar att familj, vänner, kamra
ter, kort sagt personer man känner och litar på, har 
en central roll för utbildningsvalet. Och ni har något 
oslagbart, den egna erfarenheten, en möjlighet att 
berätta precis som det var med plus och minus. Om 
ni har tillfälle, gör det.

Tittar ni in på vår webb så kommer det mesta när 
det gäller våra grundläggande utbildningsprogram 
att vara bekant. Men det händer också nya saker varje 
år. Inför nästa höst lanserar vi nu ett medicintekniskt 
civilingenjörsprogram. Medicinsk teknik har alltid va
rit en specialitet vid LiU, men nu skapar vi ett helt nytt 
program där man de tre första åren lägger en grund 
genom att varva matematik, fysik och medicin. 

Vi introducerar också ett nytt kandidatprogram 
i flygtrafik och logistik där vi genom ett unikt sam
arbete med Luftfartsverket öppnar ett spår som leder 
till flygledare. 

IntrEssEraD av EgEn vidareutbildning? Titta gärna 
närmare på våra många masterutbildningar.

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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bakom bildboomen

forsknIng 
 
  bildbehandling

På	en	timme	drog	Willard	Boyle	och	George	Smith	upp	riktlinjerna	för	den	
uppfinning	som	skulle	revolutionera	fotograferingen.	Kameraögat	med	för-
kortningen	CCD	gav	dem	halva	Nobelpriset	i	fysik	2009.	Dagens	standard-
kameror	använder	dock	en	annan	teknik,	där	ett	par	LiU-forskare	var	pionjärer.

Nobelpris-
forskning

Säg cheese ... I dagens standardkameror används vanligen en annan teknik, CMOS, där LiU-forskare var pionjärer.

George Smith och Willard Boyle delar halva Nobelpriset i fysik för en
  uppfinning  som blev den första framgångsrika tekniken för digital överföring av bilder.

CCD-tekniken har dramatiskt förbättrat astronomernas möjligheter att fotografera galaxer miljardtals ljusår bort. 
Teleskopet Pan-Starrs på Hawaii har en mosaik av chips med totalt 5 gigapixels (5 miljarder pixlar).

Bildtext negativ

DEn nobELprIsbELönaDE uppfinningen som 
ändrade villkoren för all fotografi var från 
början inte tänkt för bildöverföring, utan 
som en minnesenhet. 

En het nyhet 1969 var bubbelminnena, 

som lagrade information med hjälp av 
magnetisk polarisation. Denna numera av
somnade teknik var högprioriterad på legen
dariska Bell Labs i New Jersey, USA. Men 
en av cheferna, Jack Morton, ville se om det 

inte gick att göra samma sak i kisel.
De bägge elektronikforskarna Willard 

Boyle och George Smith antog utmaningen. 
Det tog dem inte mer än en timme att skissa 
upp strukturen till en CCD (chargecouple

device) på svarta tavlan, och bara några 
veckor senare presenterades den vid en 
konferens i New York. Willard Boyle kunde 
förklara uppfinningen på fem minuter.

Idén att lagra informationsbärande elek

troner i »gropar« i en kiselplatta visade sig 
fruktbar, särskilt som det visade sig att den 
nya komponenten var känslig för ljus. Så ex
tremt känslig att en CCDkamera under ide
ala förhållanden skulle kunna upptäcka ett 

tänt stearinljus på 100 kilometers avstånd.
Kameraögat, CCD, blev den första fram

gångsrika tekniken för digital överföring 
av bilder och banade väg för den oavbrutna 
ström av bilder som idag når oss från värl
dens alla hörn.

DEn första kamEran med CCD kom 1973, 
bara tre år efter att uppfinningen presente
rats. Som färsk doktorand vid LiU besökte 
Robert Forchheimer Bell Labs och träffade 
gruppen som jobbade med vidareutveck
lingen.

– Jag blev väldigt fascinerad över den nya 
tekniken, den grundlade mitt intresse för 
bildöverföring, säger Robert Forchheimer.

Det fanns tankar på att skapa ett CCD
labb också i Linköping.

– Dåvarande lektorn Gösta Munktell såg 
det som framtidens teknik. Men det var nog 
lite för exotiskt, säger Robert Forchheimer, 
numera professor i informationskodning.
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1980-talets spetsteknologi är museiföremål 
idag. Kameran är den första med CMOS-teknik, 

konstruerad vid LiU 1983. Det ursprungliga 
kamerachippet (undre bilden) hade 12 pixlar.

I stället kom Christer Svensson från 
Chalmers med ett intresse för MOS
transistorn (metaloxidesemiconductor), 
den som nu används i praktiskt taget all 
digital elektronik. En dag sökte Robert upp 
honom och sa: Nu ska vi bygga en kamera. 

De två var ensamma om att koppla 
ihop den nya CMOStekniken (C för com
plementary) med bildbehandling. 1983 
kunde de publicera sin världsnyhet, en en
dimensionell kamera gjord för industriellt 
bruk, till exempel avsyning av trä i sågverk. 
Uppfinningen kommersialiserades senare 
i företaget Integrated Vision Products med 
Robert som en av grundarna.

– Den allra första tillämpningen var en 
potatissorterare där kameran mätte storle
ken på knölarna, minns Forchheimer.

1991 var det dags för en fullskalig två
dimensionell kamera.

– Tillsammans med University of Edin
burgh och Jet Propulsion Lab i Kalifornien 
var LiU främst i världen på CMOSkame
ror, säger Christer Svensson, nu professor 
emeritus på området elektroniska kompo
nenter.

Det visade sig vara rätt spår. Sedan ett 
tiotal år tillbaka har CMOS tagit över allt
mer bland standardkameror, medan CCD 
med sin extrema ljuskänslighet används 
i speciellt krävande tillämpningar som 
rymdteleskop och medicinsk diagnostik. 

hUr sEr Då framtiden ut? Väntar nya upp
finningar bakom knuten? Nja, Christer 
Svensson tror att de här sensorerna kom
mer att stå sig länge. Han har svårt att se 
hur man skulle kunna hitta något bättre. 
Men för att fungera vid andra våglängder 
än det synliga ljuset krävs olika lösningar.

– Jag jobbar med ett projekt om en ny 
datortomograf ihop med kolleger vid KTH. 
Problemet är att röntgenstrålningen går rakt 
igenom det tunna chippet, utan att lämna 
någon information. Lösningen är att ställa 
det på högkant!

Robert Forchheimer sätter en slant på 
den organiska elektronikens möjligheter:

– De allra första kamerorna med senso
rer i ledande plast börjar nu se dagens ljus.

Nobelpriset till Boyle och Smith var en 
liten överraskning, tycker han, genom att 
det var uppfinningar och inte upptäckter 
som uppmärksammades.

– Priset kom nog i sista stund – som upp
finning är CCD snart utkonkurrerad.

Christer Svensson anser att det var ett 
väldigt bra pris med väl valda mottagare.

– Det svåra är ofta att korrekt peka ut de 
viktigaste personerna bakom forskningen. 

»CCD-kameran är så 
extremt känslig att den 
under ideala förhållanden 
skulle kunna upptäcka 
ett tänt stearinljus på   
100 kilometers avstånd.«

LiU-forskarna Christer Svensson och Robert Forchheimer var tidigt ute med att bygga en kamera med så kallad CMOS-teknik. 1983 kunde de publicera sin världsnyhet. 

Vad	står	på	tur	för	
nästa	fysikpris?

robErt forchhEImEr:  
Jag tror på lithiumjon
batteriet, som har skapat 
optimism kring elbilen.

chrIstEr svEnsson: 
– Jag avstår från spe
kulationer, jag har för 
nära kontakt med Nobel
kommittén!

»Bucket	brigade«
–	en	langningskedja	för	elektroner

ccD-sEnsorn är en metalloxidhalvledare med ett rutnät av 
små ljuskänsliga celler, pixlar. När en ljuspartikel, en foton, 
träffar ytan av en pixel frigör den en eller flera elektroner 
ur kislet. Dessa lagras i en kondensator.

Principen kan illustreras med ett antal hinkar upprada
de på ett rullband. Regndropparna motsvarar fotoner, som 
träffar pixlarna i CCDsensorn och slår loss elektroner. Be
roende på mängden regn (ljus) kommer vattennivån (den 
sammanlagda laddningen i form av elektroner) i hinkarna 
att variera. Rad för rad töms innehållet och transporteras ut 
till en behållare där informationen omvandlas till bildsig
naler och överförs till kamerans processor.

En cmos-sEnsor består av en integrerad krets med en upp
sättning pixlar som var och en innehåller en ljus detektor 
och en förstärkare. Den tillåter mer logik på samma chip 
vilket gör att de kräver mindre processorkraft och drar 
mindre ström – goda egenskaper i små fickkameror och 
kameramobiler. 

illustration: nikon microscopy-u 
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LInköpIngs UnIvErsItEt 
 
  notiser

notiser

Studenter smyckar anhörighus
Två studenter på programmet Slöjd, 
hantverk och formgivning har gjort ut-
smyckningar till McDonalds anhörighus i 
Linköping.

Bland drygt ett dussin förslag valdes Ka
tarina Nordquists väggmålningar med 
blomstermotiv som nu kan ses i entrén till 
anhörighuset, Gustav Nygrens träsniderier 
sitter vid dörrarna till de olika familje
rummen. Här ska familjer kunna bo och 
känna sig hemma under tiden deras barn 
behandlas på sjukhuset

– Jag tänkte på allt som skulle kunna 
ge mig styrka i en sådan situation, jag är ju 
själv förälder. För mig är det naturen, där 
hämtar jag kraft, säger Katarina.

– Jag har alltid gillat Nils Karlsson Pyss
ling – jag tänkte på stora saker som borde 
vara små, säger Gustav. Sådant som finns 
runt oss i vardagen och som kan bli spän
nande om de förstoras. Så jag utgick från 

små objekt, max två cm stora. Det blev en 
mutter, en skruv, en knapp, en kula, en 
penna, en fiapjäs och så vidare.

Det är första gången som studenterna 
på programmet Slöjd, hantverk och form
givning har ett externt uppdrag som pro
jekt i utbildningen. 

– Vi har fått arbeta som vi skulle gjort 
som yrkesverksamma, med idéskisser, 
uppmätningar, återarbete, färdiga förslag 
och kalkyler, säger Katarina som efter 
examen nästa år tänker satsa på textil, 
förmodligen design och hantverksmässig 
tillverkning av kläder.

– Det var betydde mycket att få arbeta 
med en riktig arbetsgivare. Att få kompro
missa med en uppdragsgivare som har 
egna åsikter om mina idéer. Att få till ett 
förslag som både passar andras önskemål 
och mina egna ambitioner, säger Gustav 
Nygren.

Civilingenjörer som läst vid LiU är mest 
nöjda i landet med sin utbildning. 

De är också mest övertygade om att de 
skulle välja samma utbildning igen. Det 
visar en nationell undersökning från Sve
riges Ingenjörer.

Närmare hundra procent av de civil
ingenjörer som läst vid LiU uppger att de 
är mycket eller ganska nöjda med sin ut
bildning. Även de andra högskolorna har 
goda resultat, men LiU har högst siffror 
vad gäller antalet mycket nöjda studenter. 

LiU toppar också listan över om ci

vilingenjörerna skulle välja samma utbildning vid 
samma lärosäte idag. Cirka 65 procent svarar ja på 
den frågan.

De före detta civilingenjörsstudenterna vid LiU är 
också de som tycker att de fått bäst information om 
utbildningen innan de påbörjade den.

Undersökningen visar att civilingenjörer i Sverige 
överlag är nöjda med både sin utbildning och arbetet. 
Men utbildningarna behöver i mycket större utsträck
ning kopplas till arbetslivet, t ex genom större möj
ligheter till praktik, ökade kontakter med företag och 
näringsliv och mer kunskap om entreprenörskap.

Enkäten skickades ut i våras till civil och 
högskole ingenjörer med examen 2005 eller 2006. 

Civilingenjörer nöjda med sin utbildning vid LiU Proteinforskare
belönas
Per Hammarström, professor i 
proteinkemi vid LiU, har fått The 
Svedberg Award 2009. Priset 
på 35 000 kronor och medalj 
delas ut årligen till en forskare i 
biokemi eller molekylärbiologi 
som inte fyllt 40 år. Pristagaren 
utses av Svenska föreningen för 
biokemi och molekylärbiologi 
(SFBM) och Nationalkommittén 
för molekylära biovetenskaper.

Forskarna bakom virtuella obduktioner vid 
LiU tar hem Athenapriset för bästa pro-
jekt inom klinisk forskning. Priset går till 
Anders Persson och Anders Ynnerman vid 
Centrum för medicinsk bildvetenskap och 
visualisering, CMIV.

Priset är instiftat av Delegationen för 
samverkan inom den kliniska forskningen 
i samarbete med tidningen Dagens 
Medicin. 

Pristagarna och deras medarbetare har 
utvecklat nya avancerade metoder för vi
sualisering och medicinsk bildbehandling. 
De har arbetat nära den medicin tekniska 
industrin och sjukvården.

– De fantastiska bilder som man kan 
ta fram med tekniken gör projektet väldigt 

spektakulärt. Nu kan vi se saker vi inte sett 
tidigare, exempelvis vid obduktioner. Det 
kommer att vara till oerhörd nytta för sjuk
vården, säger prisjuryns ordförande Nina 
Rehnqvist till Dagens Medicin.

– Jag uppskattar särskilt att det är pa
tientnära forskning och klinisk nytta som 
premieras. Det här priset har vi inte fått 
för de vackra bildernas skull, säger Anders 
Persson, som är docent och föreståndare 
för CMIV.

För ett drygt år sedan fick han fotopri
set Lennart Nilsson Award.

– Här har man i stället bedömt forsk
ningen bakom bilderna, som krävt kunska
per från olika discipliner.

Det virtuella obduktionsbordet har fått 
stor uppmärksamhet världen över och visa

des nyligen på svenska ambassaden 
i Tokyo.

– Tekniken i bordet är fascine
rande men det är hur man hante
rar informationen som är den stora 
forskningsinsatsen, med Anders 
Ynnerman som upphovsman, 
säger Anders Persson.

LiUforskarna vann priset, ett 
forskningsstipendium på 150 000 
kronor, i konkurrens med 19 andra 
nominerade bidrag. 

Pris för virtuella obduktioner

Anders Persson (t.v) förevisar det virtuella obduktionsbordet.
Gustav Nygrens träsniderier sitter vid dörrarna till de olika familjerummen

 i anhörighuset vid Universitetssjukhuset i Linköping.

»Sveriges behöver en ny 
juridisk yrkesutbildning! 

En utbildning för alla dem 
som tänker sig en framtid 

som affärsjurister ... «
DEbattInLägg av mILLE mILLnErt 

och johannEs LErm 
på www.LIU.sE/DEbatt

Utbildningskatalogen vid Linköpings 
universitet blev en vinnare när Svenska 
Publishingpriset delades ut. 

»Engagerat, proffsigt, överskådligt 
och lättnavigerat med stor omsorg om 
bildmaterialet«, tyckte juryn om kata
logen som tagits fram i samarbete med 
Markus Reklambyrå i Linköping.

– Det är väldigt roligt att vi vinner – 
igen. Det visar att vi har en bra produkt. 
Att få bekräftelse på detta är förstås kul, 
inte minst när man vet hur mycket arbete 
som ligger bakom. Bättre betyg än juryns 
motivering kan vi knappast få, säger 
Caroline Westroos, ansvarig för student
rekrytering vid Linköpings universitet.

Bästa	
utbildningskatalogen

Norrköpings utvecklingsstiftelse satsar 
8 miljoner kronor i forskningsprogram
met Hållbara Norrköping, där Linköpings 
universitet samverkar med energibolaget 
E.ON och Interactive Institute.

– Visionen är att bidra till processer för 
en hållbar stadsutveckling i Norrköping, 
säger Mats Eklund, professor i industriell 
miljöteknik och forskningsledare för det 
fyraåriga programmet som finansieras in
om ramen för LiU:s fundraisingkampanj 
Expanding Excellence.

Boende, arbete och resande står i fokus 
och studierna ska utgå från tre pågående 
processer i staden: 

• Planeringen av Södra Butängen, 
gammal industrimark som ska förvandlas 
till en hållbar stadsdel med bekväma och 
miljö anpassade tekniska system. 

 • Utvecklingen av Händelöområdet, 
där industriföretag som E.ON, Agroetanol 
och Svensk biogas kan utnyttja varandras 
restprodukter i ett ekoindustriellt system.

• Mobilitet; hur el och biodrivmedel 
kan utnyttjas i framtidens transportsys
tem för att minimera påverkan på miljö 
och klimat.

Ett centralt inslag i Hållbara Norr
köping är att utveckla metoder för veten
skapskommunikation, med visualisering i 
olika former som viktiga verktyg.

Hållbart	Norrköping
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text gUnILLa pravItz
foto vIbEkE mathIEsEn

Terapi på nätet växer 

forsknIng 
 
  internetbaserad terapi

UnDra på att det under åren har blivit rubri
ker och mediehausse.

Det är frestande att dra paralleller till 
tjärsalvor och undergörande universalmedi
ciner, att snabbt dra slutsatsen att internet
behandlingar botar allt från huvudvärk till 
relationsproblem.

Det har visserligen visat sig i stort sett 
vara så, men internet är just bara ett format 
snarare än en metod. Bakom ligger kunska
pen om vad som i olika fall är framgångs
rika behandlingar.

Gerhard Andersson, LiUprofessor i kli
nisk psykologi och därtill med en medicinsk 
doktorsavhandling i hörselvetenskap i ba
gaget, både suckar och skrattar lite när han 
visar tidningsrubrikerna.

»Så slipper du din ballongmage på åtta 
veckor« stod det till exempel att läsa i Ex
pressen den 4 november 2009.

Och andra rubriker fyller på och utlovar 
snabb och billig bot.

– Nja, modifierar Gerhard Andersson, 

alldeles gratis är det nu inte med behandling 
via internet. Och den passar långt från alla.

IDén mED IntErnEtbEhanDLIng mot huvud
värk kläcktes av några Uppsalastudenter 1999.

– Den kändes först som en ganska galen 
tanke. Men eftersom självhjälp fungerat 
tidigare när det gäller huvudvärk designade 
jag en kontrollerad undersökning, berättar 
Gerhard Andersson, som vid den tiden var 
forskare i Uppsala.

– Upplägget var traditionellt för kognitiv 
beteendeterapi, med kunskapsinhämtning, 
tips om behandlingstekniker och återkopp
ling av resultat.

Hundra personer deltog i studien. Efter 
en sedvanlig medicinsk bedömning av deras 
besvär sattes hälften som kontrollgrupp i 
väntan på behandling. Andra halvan fick 
texter att läsa via epost. Kunskap om hu
vudvärk kombinerades med beprövade själv
hjälpstekniker som avslappningsträning, 
stresshantering, problemlösningar och time 

management. De som ville kunde få kontakt 
med sina behandlare just via epost, inom 
24 timmar.

Behandlingen blev framgångsrik och 
de goda resultaten publicerades i Journal of 
Consulting on Clinical Psycology.

– Studien var en av världens första vad 
det gäller internetbehandlingar. Artikeln 
fick snabbt över hundra citeringar av andra 
forskare.

EftErsom tInnItUs var Gerhard Anderssons 
huvudspår inom forskningen under 90talet 
gav han sig genast iväg till hörselkliniken. 
Och hade turen att råka på en divisionschef 
som var allmänt intresserad av telemedicin.

– Annars hade nog risken varit stor att 
internetterapin stannat vid att bli en obskyr 
specialverksamhet i någon källarlokal, säger 
han och ler.

Han lade snabbt upp en studie för be
handling av tinnitusbesvär, denna gång 
med en egen hemsida för behandlingen.

Under	senare	år	har	internetbehandlingar	prövats	mot	ångest	och	depressioner,	
tinnitus	och	sömnstörningar,	trassliga	relationer	och	mycket	annat	–	ofta	med	
goda	resultat.	LiU-professorn	Gerhard	Anderson,	en	av	förgrundsgestaltarna	
inom	området,	förklarar	varför.

  En del föredrar internetbehandling framför att sitta öga mot öga med en terapeut. Det ger större 
frihet att själv välja när man vill vara aktiv. Men terapi på nätet passar inte alla.
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fulltecknad almanacka och mycket stressad.
– Vi vet inte varför resultaten inte blev 

särskilt goda. Antagligen var problemen 
funktionsbaserade. Männen tog sig helt 
enkelt inte tid till sex. Eller så hade de svårt 
att acceptera att den sexuella förmågan avtar 
med stigande ålder. Men för flera var be
handlingen trots allt effektiv.

DärmED är han InnE på ett hett forsknings
område kring acceptansinriktad internet
terapi. Begreppet står för människors 
förmåga till insikt om vad man kan och inte 
kan förändra.

– Du mår inte bra av att fortsätta ut
kämpa en strid du inte kan vinna, beskriver 
Gerhard Andersson.

En del människor störs till exempel 
oerhört av sin tinnitus, andra låter sig inte 
hindras. En del lider av att känna tillvaron 
begränsad, andra koncentrerar sig hellre på 
det de kan göra än det de inte kan göra. Sam

ma fenomen dyker ständigt upp, oavsett om 
det gäller hantering av kronisk funktions
nedsättning, en sjukdom, en traumatisk 
upplevelse eller en dålig parrelation.

– Vi kan helt enkelt inte trolla bort alla 
problem. Men vad som får en del människor 
att bortse från svårigheter är en gåta vi fors
kare gärna vill lösa.

Men med terapin kan man lära sig se 
problem som en naturlig del av livet, lära sig 
hantera sina tankar och inte låta sig skräm
mas.

DEprEssIon är Ett annat viktigt forsknings
fält; var femte person går igenom någon 
form av depression i sitt liv. För en del blir 
det ett långdraget tillstånd. Och med stöd av 
Vetenskapsrådet håller Gerhard Andersson 
på att skräddarsy program för depressions
behandling över internet som testas just nu.

Men han försöker också hålla en del av 
forskningen fri från externa anslag.

– Dagens anslag bygger på gårdagens 
forskning. Det lämnar inte mycket utrymme 
för innovation, konstaterar han.

Så han tar alltjämt tillvara på studenter
nas vilda idéer som kan testas i deras exa
mensarbeten. Utbildning för föräldrar med 
stökiga barn, till exempel.

2004 blev Gerhard Andersson professor 
i klinisk psykologi vid LiU. Året innan hade 
han startat ett internationellt organ för att 
samla forskningen kring internetbehand
lingar, ISRP. Nu i höst hölls det fjärde mötet 
i Holland, med närmare 800 deltagare.

Det är inte bara massmedia som intres
serar sig för »bot på åtta veckor«.

Och utmaningen för framtiden?
– Det blir att skräddarsy behandlingar 

också för svårare tillstånd, säger Gerhard 
Andersson.

På det tekniska planet finns förstås också 
en del att göra. Patientsäkra portaler och 
därutöver en allmän integrering av internet
alternativ i sjukvården.

snart hängEr stUDEntErna utanför pro
fessor Anderssons dörr, två trappor upp i 
Ihuset på Valla. Han letar i sin dator för att 
hinna visa exempel på hemsidor för olika 
behandlingar och får upp en av de absolut 
roligaste terapier han vet – han är parallellt 
med forskningen både utövande psykolog 
och psykoterapeut.

– Mot ormfobi! Det är riktigt kul att jobba 
med, säger han entusiastiskt.

– Också det har vi prövat via internet. Det 
funkar bra, men inget slår känslan av att stå 
bredvid när skräcken släpper hos någon som 
tar steget fullt ut och klarar av att hålla en 
orm eller en spindel i sina händer. 

Nej, någonstans måste väl gränsen gå. 
Vad är väl en filmorm på internet mot en livs 
levande gul majsorm?   

Resultaten blev så goda att internetterapi 
omgående blev en del av hörselklinikens 
reguljära utbud av behandlingsalternativ för 
tinnitusbesvär.

rUnt år 2000 hörde dåvarande psykolog
studenten Per Carlbring vid LiU (numera 
docent och lektor) av sig för ett försök med 
internetbehandling av paniksyndrom.

– Det fick väldigt stor uppmärksamhet 
i media där försökspersonerna framträdde 
och förklarade att behandlingen räddat de
ras liv, fortsätter Gerhard Andersson.

Och nya studier kom slag i slag, allt 
möjligt testades: från olika former av ångest, 
ätstörningar, fobier, depressioner till par
terapi.

– Vår forskningsidé är att utgå från bästa 

tillgängliga behandling och sedan lägga upp 
den via internet. Det handlar i grunden om 
att vi har kunskap om hur bra en behand
ling fungerar, oavsett form.

fast IntErnEt har visat sig ha sina fördelar.
– Det är uppenbarligen inte allas dröm 

att sitta mitt emot en terapeut i ett behand
lingsrum. Bara att ta kontakt med vården är 
långt från självklart för många människor, 
säger Gerhard Andersson.

På plussidan står alltså avståndet till 
vården – även om just det samtidigt är en 
minuspost.

– Som internetterapeut kan du till ex
empel aldrig fånga upp ansiktsuttryck eller 
värdera en tveksam tystnad.

Friheten från terapeuten är också en 
fördel.

– Människor behöver inte ta ledigt för att 
passa tider, vi ser att de gärna kopplar upp 
sig på kvällar och helger. De kan mejla frå
gor, få svar inom ett dygn och behöver inte 
vänta på telefontider.

Dessutom, påpekar Gerhard Andersson, 
tar de som väljer internetbehandling på ett 
annat sätt eget ansvar för sin behandling 
jämfört med traditionell terapi.

– Men det passar förstås inte alla. Det är 
lättare att glida ur en internetbehandling 
när det börjar kännas besvärligt. Vårt in
ternetbeteende är i sig en risk, det kan vara 
ganska oengagerat och man flyter in och ut 
på sidor som man är van att göra när man 
annars är ute och surfar.

för forskarna betyder internetförsöken att 
de snabbare än vanligt kan genomföra en 
studie – på ett knappt år, jämfört med tradi
tionella försök som tar flera år. 

Och det saknas inte intresserade försöks
personer. Tvärt om.

När forskarna försynt satte ut en annons 
till en studie kring behandling av erektions
dysfunktion fick de dra tillbaka den efter en 
dag. Då hade redan 200 personer hunnit 
anmäla sig!

– Det är för övrigt ett exempel på en 
studie som inte varit helt framgångsrik. Vi 
utgick från att problemen i första hand var 
psykologiska men där tog vi nog fel, säger 
Gerhard Andersson.

Den genomsnittliga försökspersonen var 
en man i 60årsåldern, en företagschef med 

»Vi kan helt enkelt inte trolla bort alla problem. Men vad 
som får en del människor att bortse från svårigheter är 
en gåta vi forskare gärna vill lösa.«

– Vår forskningsidé är att utgå från bästa tillgängliga behandling och 
sedan lägga upp den via internet, säger Gerhard Andersson.

I internetbehandlingen ges kunskap om de problem man har och hur de kan hanteras.
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text Eva bErgstEDt
foto vIbEkE mathIsEn

»Se upp med 
manipulativa ledare«
socionomstudent bröt upp från klosterlivet 

UtbILDnIng 
 
  socionom

Helene Hägglund har gjort upp med sitt 
liv som nunna. I våras kom hennes bok 
om de 14 åren i ett slutet katolskt kloster i 
Danmark. Nu utbildar hon sig till socionom 
i Norrköping och föreläser om riskerna med 
ett manipulativt ledarskap i slutna miljöer. 

Hon vet vad hon vill jobba med när hon är 
klar med sin utbildning.

– Jag vill använda mig av mina erfaren
heter av att ha levt i en sektliknande miljö. 
Man måste ha varit med om en sådan till
varo för att förstå vilka konsekvenser det får 
för en människa. Och jag vet att det finns 
många som har liknande upplevelser.

Helene Hägglund har just lämnat sina 
två små barn på dagis och bjuder på kaffe 
hemma i lägenheten i Norrköping. Hon be
rättar om sin bok som handlar om hur hon 
som blott 16åring väljer att bli nunna och 
sedan lever hela sin ungdom och sitt unga 
vuxenliv i ett kloster utanför Grenå i Dan
mark. Sakta och motvilligt upptäcker hon 
alltfler brister i klostret. Att livet där inte är 
så gott och kärleksfullt som hon räknat med. 

Utåt sett strålar Helene över gemen
skapen med Gud och medsystrarna, men 
inom sig bär hon ett allt starkare tvivel över 
om det hon gör är rätt, både för henne själv, 
för medmänniskorna omkring sig och för 
omvärlden. 

Det främsta problemet är abbedissan, 
tillsatt på livstid och med en oinskränkt 
makt. Hon går långt i delvis fysisk men 

framför allt psykisk misshandel av sina 
medsystrar. Inför andra framstår hon som 
karismatisk och charmerande och hon kom
mer dessutom från en rik familj som stöttar 
den katolska kyrkan ekonomiskt. Nunnorna 
är helt beroende av sin abbedissa och det är 
fler än Helene som reagerar mot vad som 
händer inom klostrets väggar. 

Men ingen vågar säga ifrån. Inte heller 
Helene. Det tar henne 14 år att våga se klart 
och bryta med klosterlivet.

kombInatIonEn sLUtna mILjöEr och makt
fullkomliga ledare behöver belysas mycket 
mer i vårt samhälle, menar Helene Hägg
lund. 

– Där finns strukturer med en sträng 
hierarki och en stängd miljö som det övriga 
samhället inte har insyn i. Livet inom den 
slutna världen blir normaliserat, hur illa 
ställt det än kan vara.  Det chefen säger blir 
det rätta. 

– I öppna miljöer, däremot, kan inte en 
ledare få så stor makt, även om hon eller 
han försöker. Där finns alltid något annat att 
jämföra med, en annan verklighetsuppfatt
ning än den som ledaren förmedlar. Det gör 
att man inte hamnar i samma beroende
ställning som i en sluten miljö.

De som hör av sig till Helene Hägglund 
efter att ha läst hennes bok eller lyssnat på 
hennes föredrag är till exempel personer 
från frikyrkor eller små församlingar, and
ra exnunnor och  före detta medlemmar 
i sekter som Hare Krishna eller liknande. 
Men också människor från helt vanliga 
arbetsplatser där chefen har utvecklat ett 
manipulativ beteende, eller personer med 

erfarenhet från slutna behandlingshem och 
andra institutioner.

– Folk har ett stort behov av att få prata 
om det här och bli bekräftade i sina upple
velser. Jag får ofta frågan vad man ska göra 
om man tycker ledaren agerar fel. Mitt svar 
är att om vi ger upp vårt eget ansvar och inte 
säger ifrån så förlorar vi oss själva. Men för 
mig tog det fjorton år att komma fram till 
det.

Själv kopplar hon samman sin egen an
passning till abbedissan med sin vana vid att 
som barn rätta sig efter mammans behov.

– Om jag hade varit harmonisk från min 
barndom så hade jag nog sagt ifrån på ett 
tidigt stadium i klostret. Men nu hade jag 
inget mönster med mig hemifrån av att vara 
trogen mot mig själv, utan har genom livet 
varit inriktad på att anpassa mig till andras 
behov. Jag hoppas att utbildningen kan ge 
mig vetenskapliga metoder för att se bakom
liggande mönster hos andra som söker hjälp 
och på så sätt hjälpa dem att hitta sig själva. 

En anLEDnIng till att Helene Hägglund val
de klosterlivet, kan hon se så här i efterhand, 
var att hon kom från ett lite trasigt hem. När 
hon var nio år skilde sig hennes mamma för 
andra gången, Helene fick ta ett stort ansvar 
för att stötta henne och sin lillebror. Att söka 
sig till Gud och nunnelivet blev en utväg 
för att finna trygghet och gemenskap.  Men 
också ett upproriskt sätt att protestera mot 
Svenssonlivet.

Nu, drygt 20 år senare, läser hon i sin 
socionomutbildning om ungdomskulturer. 
Hon skrattar gott när hon jämför klosterlivet 
med ungdomsgängen.

Som 16-åring valde Helene Hägglund att bli 
nunna och levde i ett slutet kloster i 14 år. 

Idag är Helene Hägglund gift, har två små barn och pluggar till socionom vid Linköpings universitet.
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text bIrgItta wEIbULL
foto staffan gUstafsson

UtbILDnIngsvEtEnskap
 
  forskarcafé

i förskolan. Beslut och regler måste vara 
begripliga för barnen. Är det till exempel 
begripligt varför barnen får ha napp ute, 
men inte inne och varför de får ha med sig 
egna leksaker på fredagar, men inte resten 
av veckan?  Barnen måste bli bemötta med 
respekt och få veta varför regler införs. 

DEt är områDEt för utbildningsvetenskap 
på LiU som börjat anordna science cafés 
i samarbete med Norrköpings och Linkö
pings kommuner. Det är nytt för LiU, men 
finns på andra håll i både Sverige och utom
lands. Tanken är att forskare och allmänhet 
ska träffas informellt på kvällstid för en 
dialog som ger nya kunskaper och infalls
vinklar. Entrén är fri och den som vill kan ta 
en fika medan diskussionen pågår.

– Det är viktigt att göra forskningen syn

lig och få den närmare skolan och dem som 
berörs. Det har betydelse för medarbetarnas 
kompetens, för skolan och eleverna, säger 
Birgitta HeikneTegström på kommunens 
utbildningskontor.

– Det blev en bra början. Det fanns ut
rymme för fler, men det viktiga är att det 
blev ett bra samtal. Det finns en gräns för 
hur många man kan vara utan att det blir en 
föreläsning.

I början av december hölls ett andra 
science café i Linköping. Då inledde forska
ren Marcus Samuelsson med att prata om 
lärarnas utmaningar i klassrummet.

– höstträffarna är en provomgång. Vi 
planerar fler caféer under våren, förhopp
ningsvis blir de en återkommande del i 
verksamheten. Intresset från forskarna 

finns, det är flera som vill vara med. Det här 
blir ett annat sätt att arbeta för dem och ett 
tillfälle att knyta kontakter, säger Lars Kåre
klint, som är utbildningsledare på kansliet 
för utbildningsvetenskap på LiU och en av 
initiativtagarna.  

I sin socionomutbildning läser Helene Hägglund om ungdomskulturer. Hon skrattar 
gott när hon noterar likheterna mellan klosterlivet och ungdomsgängen.

Forskaren Helene Elvstrand inledde samtalet om barns delaktighet i skolan.

– Det är precis samma mekanismer. 
Man är exklusivt utvald, medlem av en 
grupp, det finns ett tydligt vi och dom, 
språket är internt, man har ett visst slags 
kläder, särskilda lagar och egna normer. 

En kusin till henne valde en annan väg 
in i tryggheten och gängtillhörigheten. 
Han blev medlem i Hells Angels istället.  
Exakt samma mekanismer där, påpekar 
Helene Hägglund med stillsam humor.

– Så min farmor brukade berätta för 
sina bekanta att hon hade ett barnbarn i 
kloster och ett i Hells Angels.

DEt har gått några år sedan Helene be
slutade sig för att lämna livet som nunna. 
Numera är hon gift (med en före detta 
LiUdoktorand) och de har två barn på två 
och fyra år. 

Helene Hägglund har genom åren haft 
ett och annat upprört samtal med Gud 
och hon är starkt kritisk mot den katolska 
kyrkan. Hon har fått många signaler om 

att det finns liknande problem även i andra 
kloster, men betonar också att det finns 
många som är väl fungerande. I Dan
mark har boken väckt en upprörd debatt 
om katolska kyrkan. I Sverige har boken 
uppmärksammats stort, men debatten har 
uteblivit, vilket hon beklagar.

Jag frågar henne vad hon mest lärt sig 
av dessa 14 år.

Svaret kommer ganska omedelbart.
– Att det inte är hopplöst för någon. 

Alla har vi någon form av inre styrka. Jag 
vill hjälpa människor att gräva fram den 
värdighet de har inom sig. Det kommer att 
vara den största uppgiften i mitt jobb. 

  

fotnot: Boken heter »Inte längre nunna« 
och är utgiven på Cordia. Klostret ingår 
i Cistercienserorden, för övrigt samma 
orden som Arnböckerna handlar om. Den 
är en av de mest slutna ordnarna inom ka
tolska kyrkan.

Över en fika på ett konditori i Norrkö-
ping samlas personal från skola och 
barnomsorg till ett science café för att 
diskutera barns delaktighet i skolan med 
forskaren Helene Elvstrand.

Helene Elvstrand inleder samtalet med 
att berätta om sin forskning om delaktig
het i skolans vardag. I arbetet med dok
torsavhandlingen har hon i flera år följt 
två mellanstadieklasser för att undersöka 
hur delaktiga barnen var och vad som 
gjorde den möjlig.

Nu sitter hon i en fåtölj på Peters 
konditori och bageri med en kopp kaffe 
och berättar hur viktigt det är för barn 
att få vara en del i gemenskapen i skolan 
för att kunna trivas och må bra, men 
också för att få inflytande på beslut som 
fattas i klassrummet. Social och politisk 
delaktighet hänger ihop och gör att de 
populära barnen får mer inflytande i sko
lan än andra barn. 

I DIskUssIonEn som sedan följer deltar 
två lärare i den kommunala vuxenutbild
ningen, en förskolechef, tre medarbetare 
på kommunens utbildningskontor och 
två som arbetar på universitetet, varav en 
är kvällens moderator.

Samtalet glider över i en diskussion 
om vad delaktighet är och hur den föränd
ras från förskolan till högstadiet. Var går 
gränsen för vad barn kan vara delaktiga 
i och påverkas barnens delaktighet av 
om skolans vuxna är delaktiga? Varför 
upplever barn mindre delaktighet i skolan 
ju äldre de blir. Blir eleverna mer kritiska 
eller ger inte skolan det större inflytande 
de har förmåga till?  Det är några frågor 
som tas upp under kvällens lopp.

Helene Elvstrand konstaterar att frå
gorna om delaktighet aktualiseras redan 

»Min farmor brukade berätta för sina 
bekanta att hon hade ett barnbarn i kloster 
och ett i Hells Angels.« Fika med forskare

 – Vi planerar fler forskarcaféer under våren, berät-
tar Lars Kåreklint som är en av initiativtagarna.
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LInköpIngs UnIvErsItEt 
 
  forskning

forskning

Sven Stafström, professor i beräknings
fysik vid LiU, blir ny huvudsekreterare 
i Vetenskapsrådets ämnesråd för natur
vetenskap och teknikvetenskap.

Det nya uppdraget innebär att han får 
det vetenskapliga ansvaret för att vaska 
fram den bästa forskningen och de bästa 
forskarna inom området, som omfattar 
bland annat biologisk mångfald, kemi, 
elektronik, fysik, astronomi, bioteknik 
och matematik.

Ämnesrådet bereder ansökningar om 
bidrag, deltar i internationella samarbeten 
samt arbetar med uppföljning, utvärdering 

och strategiskt ar
bete. Huvudsekre
teraren som ingår i 
VR:s ledningsgrupp 
är anställd för högst 
sex år.

Sven Stafström, 
52 år, har jobbat på LiU sedan 1981.

– Anställningen börjar 1 juli 2010 så 
jag räknar med att sluta som prefekt på In
stitutionen för teknik och naturvetenskap 
någon gång före sommaren. Jag kommer 
dock att fortsätta med forskning i ungefär 
samma omfattning som idag, säger han.
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May Griffrth

Cecilia Åsberg

Ger skydd mot diabetes.

Grönsaker under graviditet skyddar mot diabetes
Grönsaker varje dag under graviditeten 
verkar ge fostret ett visst skydd mot 
typ 1-diabetes. Det är slutsatsen i en 
studie där mammornas matvanor jämförts 
med tidiga sjukdomsmarkörer hos deras 
barn.

Studien som publicerats i tidskriften Pedia-
tric Diabetes omfattar 22 olika födoämnen. 
Det enda förutom grönsaker som visade 
något statistiskt – om än svagt – samband 
med diabetes var kaffe. Resultaten där anty
der att det kan vara en fördel för gravida att 
dricka lite mindre av den varan.

Forskarna bakom studien, Johnny 
Ludvigsson vid LiU och Hilde Brekke vid 

Sven Stafström

Göteborgs universitet, har använt sig av 
material från ABISprojektet (Alla barn i 
sydöstra Sverige). Blodprover från 5 724 
barn undersöktes med avseende på au
toimmunitet mot de insulinproducerande 
cellöarna, ett förstadium till diabetes. 3,3 
procent av barnen bedömdes vara i risk
zonen och 29 av dem hade utvecklat sjuk
domen före fem års ålder.

Det är första gången som grönsaker 
i kosten visat ett samband med minskad 
diabetesrisk. Vad det är i grönsakerna 
som ger en skyddande effekt går inte att 
utläsa. En möjlig tolkning är att grönsaks
konsumtion är kopplad till någon annan 
skyddande faktor.

Ett europeiskt forskningsprojekt inom det 
snabbt växande området nanomedicin ska 
ledas av May Griffith, nytillträdd professor 
i regenerativ medicin vid LiU.

May Griffith har gjort sig känd för sina horn
hinneimplantat, som skapas av patientens 
egna celler. Implantaten har opererats in på 
människor av ögonprofessorn Per Fagerholm 
och resultaten är mycket lovande.

Nu vill May Griffith utveckla en metod 
att behandla hornhinneinflammation or
sakad av herpesvirus. Idén är att samtidigt 
bota sjukdomen och reparera de skador 
som uppstått, vilket kräver ett tvärveten
skapligt samarbete mellan nanobioteknik 
och nano laserkirurgi.

Projektet Icare är ett av åtta projekt som 
får finansiering från det europeiska pro
grammet för nanomedicin, EuroNanoMed, 

en investering på totalt 17 miljoner euro.
 LiU:s partner är The Hebrew university 

of Jerusalem, Israel, Institute of Physics, 
Litauen och företagen Vironova, Sverige 
och MLase AG, Tyskland.

LiU leder europeiskt projekt 
inom nanomedicin

En ny vetenskaplig tidskrift om vuxnas 
lärande startar vid LiU. Ambitionen är att 
få med forskning från i första hand hela 
Europa, inte bara den engelsktalande delen.

– Vi har en ambition att skapa en bredare 
vetenskaplig diskussion inom vårt forsk
ningsfält. Vi hoppas få med exempelvis 
spanjorer, balter, ungrare, greker och por
tugiser i vår tidskrift. Som det ser ut idag är 
språket en barriär vilket gör att de forskare 
som inte behärskar engelska så bra inte 
har lika lätt att få sin forskning publicerad i 

vetenskapliga tidskrifter. Det innebär att vi 
riskerar att gå miste om deras forsknings
resultat och på så sätt missa viktig kunskap, 
säger Andreas Fejes, lektor i pedagogik vid 
Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande.

Det är Andreas Fejes som tagit initiativ 
till RELA (European journal for research on 
the education and learning of adults) som 
den nya onlinetidskriften heter. Han är 
generalsekreterare för en europeisk ideell 
forskarförening om vuxnas lärande och 

det är den föreningen som bildar basen för 
tidskriften.

– Med hjälp av vårt nätverk hoppas vi 
att forskare från hela Europa ska skicka in 
sina texter. Publiceringen kommer att ske 
på engelska, men vi tillåter dem att skicka 
in texter för bedömning på sitt eget moders
mål. Om vi antar texten får de sedan ta hjälp 
med att översätta den, men då har de också 
en garanti för att den blir publicerad.

Värd för tidskriften är Linköping univer
sity electronic press.

Stafström	blir	huvudsekreterare

LiU-forskare	
ny	redaktör	
Cecilia Åsberg, genusforskare vid LiU, 
är ny chefredaktör för den nor diska 
genusveten
skapliga 
tids kriften 
NORA, Nordic 
Journal of 
Feminist 
and Gender 
Research. 
Hon delar 
uppgiften 
med Malin 
Rönnblom vid 
Umeå universitet, men tidskriften ges 
ut i Linköping.

Samtidigt har NORA fått 180.000 
kronor i tidskriftsmedel från Veten
skapsrådet.

NORA behandlar genusvetenskap
lig forskning i Norden och kommer ut 
med fyra nummer om året. Den ges 
ut av Taylor and Francis: Routledge 
Journals och är den enda engelsk
språkiga tidskriften i sitt slag.

Tema kultur och samhälle har fått nära 
30 miljoner kronor från EU:s sjunde ram-
program för tre års forskning om national-
museernas identitetspolitiska roll i Europa.

Vad betyder museerna för den nationella 
identiteten, hur uttrycker de vilka vi är och 
vilken kunskap används för att bygga upp 
bilden av det nationella? Det är några frågor 
som EUprojektet ska belysa.

 – Nationalmuseer är inte bara byggnader 
utan också kunskaps och kulturpolitiska 
institutioner, besöksmål och arbetsplatser. 

Alla olika aspekter ska undersökas, berättar 
Peter Aronsson, professor i historiebruk och 
kulturarv vid Tema kultur och samhälle, 
som samordnar projektet.

Projektet heter är ett av två forsknings
projekt i samhällsvetenskap/humaniora 
med medel från sjunde ramprogrammet 
som samordnas av svenska universitet. 

Åtta universitet i Ungern, Estland, Stor
britannien, Grekland, Norge, Frankrike, 
Italien och Sverige deltar i projektet, som är 
det största någonsin vid Tema kultur och 
samhälle.

Sammanlagt planeras 25 årsarbeten med 
forskning som ska täcka in utvecklingen 
i 30 länder och specialstudera hur kultur
politiker planerar, historiska konflikter han
terats, berättelser skapats och mottagits av 
besökare i olika länder. 

På Tema kultur och samhälle engageras 
minst fem forskare och ett antal gästforskare.

– Det är stora skillnader mellan hur na
tionalmuseer i olika delar av Europa skapar 
självbilder och olikheterna har betydelse för 
hur den europeiska och de nationella identi
teterna utvecklas, säger Peter Aronsson.

Forskar om nationell identitet

Vuxenpedagoger	startar	ny	tidskrift
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text LEnnart faLkLöf
foto göran bILLEson

EntrEprEnörskap 
 
  innovationskontor

I den senaste forskningsproppen avsattes re
surser för att bygga upp åtta innovationskon
tor vid universitet och högskolor. De ska bidra 
till att forskningsresultat kommer till nytta.

Fördelningen av pengarna har dröjt, men 
i mitten av november kom besked om att 
Linköpings universitet är med och delar på 
60 miljoner kronor i år och därefter 50 mil
joner kronor om året.

 Då hade LiU redan tagit saken i egna 
händer och var igång sedan ett par veckor.

– Vi är först i landet med att komma ur 
startblocken, säger Göran Felldin, mark

nadschef på LiU och chef för det nya Inno
vationskontoret. 

I det nya Innovationskontoret samlas 
flera redan existerande verksamheter under 
en och samma hatt: LiU Innovation (som 
främst jobbar mot forskare), Venture Zone 
(som jobbar mot studenter) och LiU Kontakt 
(som svarar för kontakter med näringsliv och 
samhälle). Samtidigt utökas personalstyrkan 
redan vid nyår från åtta till tolv personer.

– Med den här satsningen får vi bättre 
möjligheter att arbeta med kommersiali
sering och nyttig görande av universitetets 

forskning, säger 
Göran Felldin. 

tankEn är  att 
Innovationskonto
ret ska underlätta 
tillvaron för fors
kare med goda 
affärsidéer men 
brist på tid att gå 
vidare med dem.

– Vi måste utgå 
från forskarnas vardag, se vad vi konkret 
kan göra för dem. Vi kan inte bara komma 
och säga att nu ska de också ägna sig åt 
kommersialisering vid sidan av allt annat 
de gör. 

Innovationskontoret erbjuder exempelvis 
affärsrådgivning och hjälp med patent
skydd, avtal, finansiering, företagskontakter 
och mycket annat.

– Vi ska fungera som en samtalspartner 

Linköpings	universitet	har	öppnat	ett	innovationskontor	för	att	
arbeta	med	kommersialisering	av	forskning,	företagskontakter	
och	att	stimulera	entreprenörskap	bland	studenterna.

– Nu är det bara att köra, 
säger Göran Felldin.

nytt innovationskontor  

Det nya Innovationskontoret har bildats 
genom en sammanslagning av LiU Innovation, 
Venture Zone och LiU Kontakt. Här tillsam-
mans med en del nära samarbetspartners.
Fr.v.  Emma Hansson (LiU Kontakt Norrköping), 
Arne Jacobsson (LiU Innovation), 
Elna Dahlstrand (Venture Zone),
Jonas Björkman (Venture Zone)
Göran Tevell (LiU Kontakt Motala)
Susanne Pettersson (Innovationskontoret)
Kalle Eldebo (Venture Zone)
Christian Berger (LEAD)
Göran Karlsson (LiU Kontakt Vimmerby)
Göran Felldin (Innovationskontoret)
Maria Swartz (LiU Innovation)
Carina Schärberg (CIE)
Stefan Asplund (LEAD)
Jan Axelson (Innovationskontoret)
Göran Hessling (Universitetsholding)
Jenny Gustafsson (LEAD).

för forskare som vill testa sina idéer mot 
marknaden, säger Göran Felldin.

Idag arbetar två personer med forskar
kontakterna. Men nu ska de bli fler.

– Vi planerar att rekrytera ett par affärs
coacher som själva är entreprenörer med 
egen erfarenhet av vad det handlar om. Det 
här är en roll som man ska kunna gå in i un
der en begränsad tid, kanske även på halvtid 
vid sidan av annat engagemang.

Det viktiga för affärsrådgivarna är att de 
har en bra känsla för vad som går att kom
mersialisera. 

– Av all den forskning som produceras vid 
LiU kommer förstås bara en liten del resul
tera i egna bolag. Men annat kan få betydelse 
i existerande företag eller komma till nytta på 
andra sätt i samhället, säger Göran Felldin.

Innovationskontoret har fått i uppdrag 
att särskilt specialisera sig på några av LiU:s 
starka forskningsområden.

– Som visualisering och energi, för att 

ta ett par exempel. Men det ska inte bara 
vara teknik. Mycket av den verksamhet som 
skapar arbetstillfällen finns inom tjänste
sektorn och har en helt annan bas. Se bara 
på vad Psykologpartners och Calluna har 
kunnat göra utifrån beteendevetenskaplig 
och biologisk kompetens. 

InnovatIonskontorEt ska även arbeta 
vidare med att stimulera entreprenörskap 
bland studenter. 

– Inom Venture Zone drivs en rad verk
samheter som ger studenter möjligheter att 
träffa likasinnade, testa företagande, vara 
med i tävlingar och lyssna på entreprenörer.

Det blir också fortsättning för den så 
kallade Sommarmatchen som hade pre
miär i somras. Då testade studenter olika 
forskaridéer med hjälp av marknadsunder
sökningar för att se om det finns något kom
mersiellt intresse för dem.

– Det föll väl ut och borde kunna köras 

året om. Vi vill också ha fler entreprenöriella 
exjobb, säger Göran Felldin.

Till Innovationskontoret hör också 
kontaktkontor i Norrköping, Katrineholm, 
Motala och Vimmerby som framför allt ar
betar med regionala företagskontakter. 

– De är ute på företagen och fångar upp 
relevanta behov och problem som behöver 
en lösning. Ofta resulterar det i student
arbeten, i andra fall engageras forskare.

Nära kopplat till Innovationskontoret 
finns även företagsinkubatorn LEAD (for
mellt en del av Universitetsholding) som 
stöttar företag med tillväxtpotential tills de 
fått luft under vingarna. Innovationskonto
ret bygger också upp samarbeten med mot
svarande verksamheter i Karlstad, Örebro, 
Umeå, Mälardalen och Mittuniversitetet.

Göran Felldin är entusiastisk över att 
Innovationskontoret blivit verklighet.

– Det är fantastiskt kul att vi kommit så 
här långt. Nu är det bara att köra!  

ger lyft för idéer
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– Att få ut forskningsresultat i verkliga 
livet är det som driver mitt företagande, 
berättar Håkan. Nu får jag direkt feedback 
från kunder om mina lösningar fungerar 
i praktiken och det är den stora skillnaden 
mot vanlig forskning.

sp DEvIcEs Kalifornienkontor ligger i Accele
rat.us lokaler i San Diego, i ett kontorskom
plex granne med världens största tillverkare 
av mobilkomponenter; Qualcomm. Utom
hus är det varmt, nära 25 grader, men inne 
är det svalt, amerikanskt luftkonditionerat. 
Håkans rum är inrett med IKEAmöbler 
och ser precis så nyinflyttat ut som det är. 
Han anlände med sin familj för en knapp 
månad sedan.

– Alla pusselbitar föll på plats när Acce
lerat.us öppnade i april och Gizeh, min fru, 
fick en postdoc i La Jolla. Vi hyrde snabbt ut 
Linköpingsvillan, knödde in alla möbler i ett 
förråd och flyttade över med nio stycken kol
lin. Gitarren blev kvar men jag hinner ändå 
inte spela längre.

Håkan ger ett ödmjukt men viljestarkt 
intryck. Hans lågmälda framtoning får sin 
förklaring.

– Mina föräldrar var lantbrukare i Kumla 
och bor på samma gård som min släkt gjort 
sedan 100 år tillbaka. De har aldrig förstått 
vad jag gör men alltid uppmuntrat mig, be
rättar han.

rEDan som 7-årIng hade Håkan ett stort 
matteintresse men när utmaningarna i 

skolan avtog ledsnade han och hoppade av 
redan efter 9:an. Han fick jobb på ett lager 
men läste efter något år in gymnasiebehö
righeten. KomVuxstudierna varvades med 
jobb och datorer. 

Håkan bestämde sig för att läsa vidare på 
en teknisk datautbildning och valde Datatek
nik, Dlinjen, i Linköping.

– Jag hade vaga begrepp om vad en 
civil ingenjör gör men mina studieår var de 
behagligaste i mitt liv. Matten var jätterolig 
och livet okomplicerat. Sen fortsatte jag som 
doktorand av bara farten, minns Håkan 
med ett leende.

Exjobbet skrev han inom området digital 
signalbehandling, s.k. multivatefiltrering 
(jämför med ett kaffefilter som släpper ige
nom vissa saker men inte andra) och blev 
erbjuden tjänst som lektor inom elektronik
system. Så småningom kom professuren 
och företagandet till trots har Håkan aldrig 
släppt sin lärartjänst.

– Både Per och jag har hela tiden arbetat 
parallellt på SP Devices och LiU. Därför an
ställde vi 2006 en extern VD, Jonas Nilsson. 
Året därpå fick vi 30 miljoner kronor från 
SEB Invest och kunde skaffa både personal 
och företagslokaler anpassade till våra till
växtmål.

DEt är jonas nILsson som förberett USA
etableringen och skött alla kontakter med 
Accelerat.us, Vinnovas och Innovations
brons supportkontor för svenska tillväxt
företag. SP Devices, och Håkan Johansson, 

är först på plats efter att ha sneglat på Kali
fornien en längre tid.

– Vi har egentligen inga konkurrenter 
inom vår nisch men utmaningen ligger i att 
få presumtiva kunder att förstå fördelarna 
med vår teknik och varför man ska investera 
i den, förklarar Håkan. 

– San Diego är helt rätt för oss med sin 
nybyggaranda och sina företagskluster inom 
telekom och medicinsk teknik. Om vi lyckas 
här finns det inga gränser för hur stora vi 
kan bli.  

fotnot: 

Mer om SP Devices: www.spdevices.com
Mer om Accelerat.us: www.accelerat.us

text & foto LoUIsE frykhEDEn

Professorn som drog västerut

EntrEprEnörskap 
 
  SP Devices

2004 var årEt allt hände för Håkan Johans
son. Han grundade företaget SP Devices, 
blev professor i elektroniksystem och fick 
sitt första barn. Fem år, tre barn och tjugo 
anställda senare flyttar Håkan med familjen 
till San Diego för att etablera företaget där. 

– Vi har redan flera amerikanska kun
der och en säljare i Boston för det är i USA 
vi kan växa på allvar. Det är här våra stora 
marknader finns.

SP Devices, kort för Signal Processing 
Devices Sweden AB, har utvecklat en tek
nologi som fördubblar prestandan på s.k. 
ADomvandlare (se faktaruta). Avancerade 
matematiska algoritmer ligger bakom inno
vationen som är unik på marknaden. 

– Det var min doktorand Per Löwenborg 
som ledde oss in på den forskning inom 
postprocessing som sedan utvecklats till en 
kommersiell produkt. Vi var fyra, två lärare 

och två teknologer, som drog igång företa
get. Första kontoret var min balkong i Valla, 
ler Håkan.

Från balkongen gick flytten till LiUs 
inkubator där man bland annat fick tillgång 
till affärsnätverk och rådgivning. Samma 
år vann SP Devices Vinnovas entreprenörs
tävling Vinn Nu, som gav 300 000 kronor 
till kassan. Viktiga pengar i uppstartsskedet 
som sporrade kvartetten att satsa vidare.

Handstil

Håkan	Johansson	är	professor	och	samtidigt	företagare,	nu	
med	uppdrag	att	expandera	i	USA.	Efter	grundskolan	hoppade	
han	av	–	men	återvände	senare	till	studierna.

 En AD-omvandlare är en elektronisk kom-
ponent som omvandlar analoga signaler till 
digitala och finns i alla elektroniska digitala 
produkter som t ex MP3-spelare, radar-
system och kameror. AD-omvandlaren är 
egentligen ett mätinstrument som läser av 
x antal mätpunkter på en spänningskurva. 
Snabbare mätningar innebär snabbare pre-
standa, men samtidigt risk för fler mätfel. 
Det är detta inbyggda motsatsförhållande 
SP Devices hittat en lösning för. 

I San Diego bygger Vinnova och Innovationsbron upp ett supportkontor för svenska tillväxtföretag. SP Devices, och Håkan Johansson, är först på plats.

AD-omvandlare
i	många	olika	produkter
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– Jag ser mig som en del av ett team. Det 
är tillsammans med andra som forskningen 
hettar till och blir dynamisk.

Eva Lövbrand klassificerar sig som miljö
statsvetare och ingår i det lag av unga fors
karassistenter och doktorander som utgör 
stommen i CSPR, det klimatpolitiska forsk
ningscentrumet vid LiU Norrköping.

Klimat och miljöforskning har varit 
hennes huvudintresse i snart tio år. Som 
postdoktor vid University of Colorado i Den
ver, USA, fick hon arbeta med Roger Pielke, 
en profil inom den amerikanska klimat
forskningen.

– Jag blev ganska förförd av USA och den 
amerikanska universitetsvärlden. Men när 

det var dags att gå vidare föll valet ändå på 
Norrköping.

Hon hade redan en fot inne på CSPR när 

utlysningen kom och hon blev uppmanad 
att söka.

– Nu har jag en väldigt privilegierad sits. 

text åkE hjELm
foto göran bILLEson

Fokus på framtidens forskningsledare
liu är mitt i en generationsväxling

forsknIng 
 
  generationsväxling

LiU är mitt i en generationsväxling och åter-
växten av forskningsledare måste säkras. En 
del i det paketet är satsningen på LiU-fors-
karassistenter, unga lovande personer med 
uppgift att bygga upp en egen forskargrupp.

– Söktrycket har varit enormt, kring 100 
varje gång, säger Inger Rosdahl, LiU:s 
prorektor som ansvarar för det utvecklings
program som följer med tjänsterna.

Förutom fyra års anställning får de utvalda 
en grundfinansiering för sin forskning, ledar
skapsutbildning, ett akademiskt utvecklings
program och en mentor inom sin fakultet.

Meningen är att de ska känna sig unika. 
I gengäld ställer universitetet upp en rad 
prestationsmål: LiUfoassen ska bedriva 
forskning av hög klass, bilda en egen fors
kargrupp och ta hem egna forskningsanslag 
i nationell och internationell konkurrens. Yt
terligare mål är att utvecklas som lärare och 

ledare och uppnå docentkompetens.
– Om de uppfyller prestationsmålen så 

kommer universitetet att ta initiativ till att 
erbjuda anställning som universitetslektor, 
säger Rosdahl.

DEt är också själva syftet med satsningen 
från universitetets sida. Under perioden 
20102015 väntas 98 professorer och 89 lekto
rer gå i pension. Det är en kraftig dränering 
av kompetens och ledarskap, men frigör 
samtidigt bortåt 200 miljoner kronor till 
nyrekryteringar. Detta i kombination med en 
förväntad expansion av forskningen vid LiU – 
liksom i hela forskningsSverige – gör att det 
finns mycket pengar till rekrytering.

– Vi passar nu på att se över verksamhe
ten. Förr ersattes rutinmässigt en professor 
av en annan inom samma område, men nu 
görs planeringen utifrån en årlig analys av 
behoven på institutioner och fakulteter.

Foasstjänsterna utlyses utan ämnes
koppling, vilket är unikt. Ambitionen är att 
locka unga lysande forskare och då är kom
petens och ledaregenskaper avgörande. Det 

»Under perioden 2010-
2015 väntas 98 profes-
sorer och 89 lektorer 
gå i pension.«

David Engblom

34 år, uppväxt i Linköping. Hoppade av 
läkar  programmet efter tre år och antogs till 
forskarutbildning vid LiU. Avhandlingen utredde 
den molekylära mekanismen bakom feber. 
Nu ligger fokus på hjärnans belönings- och 
aver sionssystem. Den viktigaste publikationen 
under foasstiden handlar om proteinet CREB 
och dess roll vid kokainberoende (FASEB 
Journal 2008).

Eva Lövbrand

36 år, uppväxt i Mariestad. Läste beteende-
vetenskap och statskunskap i Lund och tog en 
masterexamen i miljöfrågornas tvärvetenskap-
liga dimension. Under forskarutbildningen i 
Kalmar skrev hon en avhandling om interna-
tionell klimatpolitik. Vid CSPR ansvarar hon 
för temat Kunskap och kommunikation och är 
inriktad på en mer kritisk, långsiktig forskning. 
Bästa publikationen 2009 trycktes i Global 
Environmental Change och ger en bild av det 
analytiska ramverk hon använder för att studera 
klimatforskningens politiska dimensioner.

Inger Rosdahl

David Engblom i labbet.

Eva Lövbrand

innebär inte någon önskan att få hit udda 
forskare – tvärtom är det en fördel om de 
kan matchas med och förstärka redan eta
blerade forskningsområden.

ErfarEnhEtErna efter två och ett halvt år är 
över förväntan. Hösten 2009 kom den tredje 
kullen på plats. Deras föregångare har kom
mit en bra bit på väg med sina egna forskar
grupper, dragit in mycket pengar från externa 
källor och publicerat i högrankade tidskrifter. 
Tre av dem har erövrat docenttiteln som gör 
att de kan examinera doktorander.

Facit från de tre första omgångarna 
visar en stor bredd bland de 14 som fått 
tjänsterna. Sju män, sju kvinnor, med en 
ganska jämn fördelning över universitetets 
vetenskapsområden. 

fotnot: Mer information om LiUfoass 
på www.liu.se/forskning/foass

  – Omställningen från livet som postdok till 
att leda en egen forskargrupp var större än 
jag kunde tänka mig. Rollen som ledare är 
en svår men trevlig utmaning, säger David 
Engblom, neurobiolog i den första kullen 
LiU-foassar.

David hade tre år som postdoktor i tyska 
Heidelberg bakom sig när han sökte till de 
först utannonserade tjänsterna. Vid can
cerforskningscentrumet DKFZ hade han 
arbetat med molekylär forskning om drogbe
roende och hjärnans belöningssystem. Han 
hade lärt sig avancerad transgenteknik där 
man slår ut gener selektivt, i vissa celltyper.

– Det var väldigt nyttigt och man fick job
ba med folk från hela världen. Men jag ville 
tillbaka till Sverige och visste att den här ut
lysningen var på gång. En viktig faktor var att 
söka sig till en miljö med andra forskare som 
är intresserade av liknande frågeställningar.

Konkurrensen var benhård – 120 sö
kande till de fyra tjänsterna. En tätgrupp sål
lades fram och detaljgranskades av externa 
sakkunniga. Sista steget var intervjuer med 
fakulteternas dekaner.

Efter en trevande start har det rullat på 
bra. David Engblom har nu 45 personer 

i sin forskargrupp, en postdoktor, en dok
torand, en forskningsingenjör plus ett par 
studenter.

– Jag har haft bra flyt med rekryteringen. 
Ofta kommer man i kontakt med folk när de 
gör sina mastersarbeten.

Och finansieringen?
– Jag har varit hyggligt framgångsrik. Jag 

har lön och projektbidrag från Vetenskapsrå
det och en hel del bidrag från andra stiftelser. 
Dessutom har postdoken egen finansiering. 
Så sammantaget ska jag väl inte klaga.

Forskningen?
– Både framgångar och motgångar. Det 

jag håller på med är väldigt tidskrävande, 
men vi har kommit en bra bit på vägen. 

»omställningen 
större än väntat«

»har en väldigt privilegierad sits«
Det är få förunnat att under fyra år få 
koncentrera sig helt på sin forskning, 
säger Eva som tillhör kull nummer två 
av LiU foass.

Under det dryga år som gått har hon 
hunnit med att anställa en doktorand, 
Ola Uhrqvist, som ska hjälpa till med 
att spåra klimatvetenskapernas historia, 
att förstå varifrån bilden av klimatet 
som ett komplext, globalt system kom
mer.

Hur går det med finansieringen?
– Jag sökte bidrag hos Vetenskaps

rådet i våras men fick inget den här 
gången. Det är bara att komma igen. 
Jag har med mig pengar från USA:s 
vetenskapsakademi som jag drog hem 
under min tid i Boulder. 
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aLUmnI 
 
  namn & nytt

De båda LiUforskarna (och alumnerna) 
Elin Wihlborg och Magnus Berggren bjöd 
på inblickar i forskningens värld. Elin 
är docent i statsvetenskap och talade om 
innovationskraft och tillväxt. Magnus  är 
professor i organisk elektronik och berättade 
om hur man kan använda elektronik på nya 
områden som tryckt papper och biologiska 
applikationer. 

Därefter väntade buffé och tillfälle att 
sitta ner och prata. I vimlet fanns bland 
andra JanOlof Lidström som läste Statistik
programmet vid 1990talets mitt och idag 
arbetar på Finansdepartementet. Han var 
mycket nöjd med sina studieår.

– De fyra åren på statistikprogrammet 
var verkligen kanon. Där fanns människor 
med en utmärkt fördelning mellan kun
skaps och öltörst.

Vid ett annat bord satt Andreas Arenan
der och Peter Ingemarsson. De läste 
ekonom programmet ihop på 90talet och 
arbetar idag på Newell Rubbermaid res
pektive Scandinavian Biogas Fuels AB i 

Stockholm. Tillsammans med två andra 
studie kamrater brukar de träffas regel
bundet och bland annat spela olika säll
skapsspel. 

På plats fanns också järngänget Oscar 
Erixon, Kommunikation och transportsys
tem, Jacob Lerenius, Elektronikdesign och 
Charlotte Stenborg Larsson, Miljövetar
programmet. De bodde i samma kor

ridor när de läste i Norrköping i början av 
2000talet och har varit med på samtliga tre 
stockholmsträffar. 

– Det här är ett bra tillfälle för en egen 
reunion!

fotnot: Vill du se fler bilder från träffen? 
Gå in på LiU Update Alumnis grupp på 
facebook, http://tinyurl.com/cpz7nl  

alumni

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

Avknoppningsföretaget Skill har utsetts till 
gasellföretag för sin snabba expansion.

Det är tidningen Dagens Industri som 
sedan år 2000 utser Sveriges snabbast 
växande företag till gasellföretag. Utnäm
ningen går till små, men snabbt växande 

företag. För att få 
den etiketten ska 
företaget ha minst 
tio anställda och 
fördubblat sin 
omsättning under 
tre år.

Skill har sina 
rötter i Linkö
pings universitet 

och avknoppades 

för knappt två år sedan. Man arbetar både 
med rekrytering av akademiker och med 
uthyrning av studentkonsulter för företag 
och organisationer Idag har man verksam
het i Linköping, Norrköping, Jönköping, 
Örebro och Stockholm.

– Vår vision är att vara ett nationellt, 
snabbfotat och omtalat företag som skapar 
möjligheter för akademiska talanger. Ga
sellutnämningen är ett kvitto på att vi är 
på rätt väg, säger Skills vd och huvudägare 
Lena Miranda.

Lena Miranda har själv ett förflutet som 
student på LiU. I bagaget finns en examen 
i medie och kommunikationsvetenskap 
från 1999. Under studietiden var hon också 
kåra ktiv, bl.a. som ordförande i student
kåren vid filosofisk fakultet, StuFF.

Bränslesnålare bilar är en av förhoppning
arna som knyts till en beläggningsteknik 
som gett ett litet Uppsalaföretag Industrins 
hållbarhetspris 2009, i klassen årets forsk
ningssamarbete. Vd för Applied Nano Sur
faces är LiUalumnen Mattias Karls, som 
läste till civilingenjör i industriell ekonomi i 
slutet av 90talet.

Företaget har utvecklat en energisnål 
teknik för att belägga stålkomponenter med 
ett tunt kompositskikt som radikalt minskar 
friktionen. Både Volvo och Saab är intres
serade av att testa metoden på exempelvis 

cylinderfoder, 
kolvtappar och 
kamaxlar. Bättre 
friktion minskar 
såväl slitage som 
bränsleförbruk
ning.

Även andra än 
bilindustrin har 
visat intresse för 
den nya beläggningstekniken. 

Priset delades ut vid Tekniska mässan i 
Stockholm i mitten av oktober.

Många minglade på Stockholmsträff

avknoppare blev gasell 

liu-alumn fick hållbarhetspris
Det finns mycket att vinna på att stärka 
banden mellan dagens studenter och 
alumner. Det framgick vid en alumniträff i 
London i slutet av september.

Det var den tredje träffen i London, denna 
gång förlagd till en vinbar i finansdistrik
tet. Med på träffen var ett 20tal alumner 
– och dessutom ungefär lika många LiU
studenter. 

De senare var den så kallade Börsgrup
pen, som var på studieresa i London och 
under ett par dagar besökte alumner 
som arbetar på investmentbanker och 
liknande.  Entusiasmen var stor bland 
studenterna och de var mycket nöjda med 
hur alumnerna ställt upp, visat runt, delat 
med sig av erfarenheter och gett tips och 
råd.

Flera av alumnerna som haft Börs
gruppens studenter på besök var med på 
alumnträffen och på en del håll fortsatte 
samtalen kring tjänster, karriär och lik
nande.

Alumniträff	i	London

Lena Miranda

Mattias Karls

Klara Tiitso, Teknisk biologi, Nora Stiebel, Inter-
nationell ekonomi och Timo Lukkarinen, Inter-
nationell ekonomi, på alumniträffen i London.

För tredje året i rad arrangerade LiU 
Update Alumni och Fjärde Storstads-
regionen en alumniträff i Stockholm i mit-
ten av november.  Ett hundratal alumner 
fanns på plats i World Trade Center.

 
En timme innan själva alumniträffen tog 
många chansen att träffa representanter 
för Skill, Siemens, Norrköping Science 
Park, Lead Inkubator samt Linköpings 
kommun. Därefter stod välkomstdrin
karna upphällda och lokalen fylldes med 
minglande och pratsamma alumner.  

Ett 60-tal personer fanns på plats när 
läkarprogrammet firade 40-årsjubileum i 
slutet av oktober.

Idag är LiU:s läkarprogram väl etablerat, 
med starkt renommé och högt söktryck. 
Men i backspegeln har det varit en ska
kig resa. På 1950talet led Sverige av en 
svår läkarbrist, med en läkare på 1 400 
invånare (nu: en på 350). Läget krävde en 
förstärkning av utbildningen .

Det som avgjorde till Linköpings fördel 
var kopplingen mellan medicin och teknik. 
Beslutet innebar att studenterna fick läsa 
sina första två år i Uppsala för att sedan flyt
tas över till Linköping. 42 studenter ingick i 
första kullen höstterminen 1969.

Modellen stod sig ända in på 1980 
talet. Men när det signalerades om ned
dragningar inom läkarutbildningen drog 

en isig vind in över fakulteten. Den fick 
dock ge sig för en grupp starka viljor vid 
universitetet och landstinget. I stället för 
nedläggning fick Linköping en komplett 
läkarutbildning inom det nya Hälsouniversi
tetet, med en pedagogik som ingen tidigare 
vågat satsa på i Sverige, det problembaserade 
lärandet (PBL). 

Efter professor Olle Stendahls och deka
nus Mats Hammars historik över 40åringen 
samlades gästerna till buffé i Café Cellskapet, 
beläget i den nyaste delen av Hälsouniversite
tet. Något flottare än de lokaler som mötte de 
första studenterna och lärarna.

– Vi fick kliva över byggplast och föreläs
ningssalarna var knappt halvfärdiga. Men 
vi var unga och entusiastiska så det gick bra 
ändå, sade Lars Edebo, den gången nyan
länd från Lund för att tillträda som den för
sta professorn i medicinsk mikrobiologi.

Oscar Erixon, Jacob Lerenius och Charlotte Stenborg Larsson bodde i samma korridor när de pluggade på LiU.

Läkarprogrammet	firade		40	år
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text LEnnart faLkLöf
foto prIvata bILDEr

systemvetaren 
som sadlade om 

aLUmnI
 
  systemvetare

I februari 2005 gick flyttlasset till Florens 
för Leif Karlsson. Där jobbar han nu som 
frilansande turistguide och cyklande 
sommelier med Toscana och Chianti som 
specialitet. Han samarbetar med flera rese
byråer och researrangörer i USA, Italien 
och Skandinavien. 

– Jag tar hand om cykelgrupper av 
olika typ. Det är allt från elitcyklister till 
motionärer som bara vill ha en kort tur till 
närmaste vingård för en vinprovning. Vin
provning ingår i nästan alla mina cykel
turer, berättar Leif Karlsson.

Han gör även vandringsturer i Toscana.
– Då går vi från en vingård till en annan 

och provar lokala viner och maträtter så det 
står härliga till! Ibland gör vi det enkelt för 
oss och tar bussen till restauranger, matlag
ningskurser och vingårdar. På så sätt vi kan 
täcka in flera ställen på samma tid.

för LEIf karLsson har flytten till Italien 
inneburit en rejäl omsvängning i livet. 

I början av 90talet läste han till 
system vetare vid Linköpings universitet 
och sommarjobbade på Östgöta Corre
spondentens itavdelning. Efter examen 
blev han programmerare och databas
administratör på Volvo Personvagnar i 
Olofström för att ett par år senare flytta 

vidare till Göteborg, där han i tur och ord
ning jobbade på Volvo Data, konsultföre
taget Information Highway och Siemens. 
Undan för undan byggde han på sin kun
skap och erfarenhet från olika itprojekt.

Men han ville något annat.
– Drömmen om att bo och försörja sig 

i Italien har funnits sedan tidigt 80tal, då 
som cykelproffs. Men modet saknades och 
jag blev systemutvecklare i stället.

Då och då under sin itkarriär sökte 
han jobb som systemutvecklare i Italien, 
men med magert resultat.

– Vid en jobbintervju i Milano började 
jag inse att det här inte var det jag vill göra 

Efter	tio	år	i	IT-branschen	sadlade	LiU-alumnen	Leif	Karlsson	
om	och	blev	cykelguide	och	sommelier	i	Italien.

Cyklande
sommelier

i	Italien

längre, vare sig i Italien eller i Sverige. Hös
ten innan hade jag varit i Florens och stude
rat italienska, varit på vingård i Chianti och 
fått vara med och skörda druvor. 

Han tog även intryck av kollegor som 
gått in i väggen på grund av orimliga krav i 
arbetet. Dessutom såg han inte längre utma
ningarna i itbranschen.

– Jag kände att jag ville göra något helt 
annat. Varför inte kombinera mitt gamla 
intresse för cykling med några av mina 
nyare – mat och vin – i en miljö som jag all
tid längtat till? Så fick det bli, berättar Leif.

UnDEr årEn I ItaLIEn har han utbildat sig 
till sommelier. Som sommelier ska han dels 

känna till olika viner, men också vilka viner 
som passar till särskilda maträtter.

– Att studera till sommelier på italienska 
är nog det tuffaste jag gjort härnere!

Cyklingen hade han desto mer erfaren
het av från tidigare. I många år var Leif aktiv 
tävlingscyklist för CK Hymer i Linköping. 
Även idag håller han igång på fritiden i en 
cykelklubb som han varit med och grundat 
i Florens.

På fritiden skriver Leif också på en bok 
om hur han sadlade om i livet. Här ska även 
ingå rese och vintips.

Han har också lärt sig vinodlandets 
hantverk. För några år sedan gick han 
en lång utbildning i att sköta en vingård. 

Någon egen vingård har han inte, men på 
höstarna deltar han ibland vid skörden av 
vindruvor och oliver.

– Det ger bra fysisk träning och dess
utom insikter i vingårdsarbete som jag har 
nytta av som reseguide i området.

Nu är det inte bara maten, vinerna och 
det vackra landskapet som lockat honom till 
Italien. Leif avslöjar att han också ett särskilt 
intresse för italienska sportbilar.

– Att på nära håll få se veteranbilsracet 
Mille Miglia dra förbi här i Florens är en 
upplevelse för en biltok som mig!  

fotnot: Läs mer om Leif Karlssons vardag
liga liv på hans blogg http://vincykel.blogg.seUnder åren i Italien har Leif Karlsson utbildat sig till sommelier. Nu leder han cykel- och vandringsturer till olika vingårdar.

Under åren som tävlingscyklist drömde Leif Karlsson om att bli proffs i Italien. Så blev det inte – men han hittade en annan väg.
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I cambrIDgE bor, förutom en massa studen
ter, LiUalumnparet Louise Kihlborg och 
Fredrik Jakobsson.

Fredrik hade klart med en forskartjänst 
på företaget Cambridge Display Technology 
innan han var färdig med sin avhandling 
inom organisk elektronik vid LiU. Han la 
fram avhandlingen hösten 2008 och flyttade 
därefter direkt till Cambridge. 

Louise stannade kvar i Linköping och 
LiU där hon hade en tjänst som projekt
ledare. Det var inte, berättar Louise, ett själv
klart beslut att bryta upp från Linköping och 
flytta med Fredrik till Cambridge. Hon hade 
en tjänst som hon trivdes mycket bra med 
och som hon kände stämde med hennes 
karriärplaner efter avslutad utbildning på 
internationella ekonomprogrammet. 

Men hon bestämde sig för att i alla fall 
söka lite tjänster och se vad hon kunde få. 

Hon kallades på intervju för en 
tjänst vid Cambridge Assessment, ett före
tag med koppling till Cambridge University. 

– Jag lade ner hela min själ i att förbe
reda den presentation jag skulle hålla för fö
retagets chefer. Det var verkligen jätteotäckt. 
Här skulle jag, på deras modersmål men 
inte mitt, berätta för dem hur deras företag 
funkade, berättar Louise.

Presentationen gick bra, men hon fick 
inte tjänsten. Istället ombads hon söka en 
annan tjänst vid företaget och så ytterligare 
en. Hon kallades på intervju, men nix – 
inget napp den här gången heller. 

Tiden gick och så några dagar före 
jul ringde en kvinna som arbetar med HR
frågor och som var med vid Louise senaste 
intervju. De behövde någon som kunde 
hjälpa till att starta upp ett nytt projekt. 

Louise bestämde sig för att ta steget. 

cambrIDgE assEssmEnt är knutet till univer
sitet, men arbetar med frågor som rör barn 

och ungdomar under 18 år. Man utvecklar 
nationella och internationella prov samt oli
ka former av engelskatester. Louise arbetar 
på avdelningen som tar fram internationella 

Fredrik jakobsson och Louise Kihlborg

Till Cambridge University hör sammanlagt 33 college. Full aktivitet med »punting« på River Cam. Enligt traditionen är detta en avkom-
ling till »Newtons äppelträd«.

Bildtext negativ

alumner

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

aLUmnI
 
  internationell ekonom

Louise bytte LiU mot Cambridge
För	knappt	ett	år	sedan	flyttade	Louise	Kihlborg	till	Cambridge	i	England.	
Där	jobbar	hon	nu	med	internationella	prov	för	ungdomar.	

fördelar med England/cambridge

• Mjölk i en plastflaska med skruvkork. Mjölk 
i öppna tetraförpackning tar smak av annat i 
kylskåpet.

• Liv och rörelse på stan på söndagar.  

• Post på lördagar.

• Köpa vin i mataffären.

nackdelar med England/cambridge

• Har fler uteliggare.

• Mycket som är skitstruligt första gången man 
ska göra det, vilket är oberoende av vilket land 
man kommer som ny till. Öppna bankkonto är 
en sådan sak.

• De dagar man inte kan uttrycka sig, hitta ord 
eller nyanser i språket och därmed inte kan få 
fram vad man vill säga. Det innebär också att 
man inte kan vara fullt ut sig själv.

• Att min familj inte bor här.

(allt enligt Louise Kihlborg)

text & foto camILLa smEDbErg

prov och har bland annat initierat ett pro
jekt för fem egyptiska skolor.

– Organisationen här är betydligt 
mera hierarkisk än jag är van vid från Sve
rige. Arbetet är mer detaljstyrt – jag har 
till exempel uppföljningssamtal med min 
chef varje eller varannan vecka, berättar 
Louise.

I början kändes det annorlunda och 
jobbigt.

– Men min chef vet å andra sidan 
precis vad jag håller på med. Jag är vis
serligen kontrollerad, men jag får stort 
stöd och mycket uppbackning.

DEt tog Ett tag för Louise att lära sig 
avkoda britternas artighet. 

– Fyra kollegor stod vid ett tillfälle i 
korridoren och diskuterade en arbets
fråga. De höll med och bekräftade varan
dra, men fortsatte att diskutera. För att vi 
skulle kunna gå vidare så konstaterade 
jag just det faktum att de var överens. 
De tittade alla förvånat på mig och sa: 
Louise, vi är inte alls överens.

– Håller de med varandra så säger 
de det och är tysta sedan. Håller de inte 
med varandra så säger de att de håller 
med, men fortsätter att diskutera.  

chrIstIna arLIng är controller på Vatten
fall. Hon är civilingenjör i kommunikations 
och transportsystem, med examen 2005.

jEssIca boDEros är sjuksköterska på ki
rurgiska kliniken på Universitetssjukhuset 
i Linköping. Hon tog examen på sjukskö
terskeprogrammet i Linköping 2007.

aron cwIfELD är grundskollärare i ma/
no på Montessoriskolan Castello. Han har 
läst lärarprogrammet i Norrköping, med 
examen 2004.

marIa ErIksson (bilden) jobbar som 
mediechef och projekt
ledare på branschtid
ningen Kemivärlden 
Biotech. Hon bor i 
Stockholm, har läst på 
tre fakulteter på Linkö
pings universitet och 
har en magisterexamen 

i medicinsk biologi från 2002.
LovIsa frIcot norén är affärsutvecklare 

på Tekniska verken i Linköping. Hon är 
civilingenjör i industriell ekonomi – interna
tionell, med examen 2002.

sara hjärtbErg är personal och kund
ansvarig på Assistansia i Stockholm. Hon har 
läst på PAprogrammet, med examen 2008.

martIn hoLmstEDt är transportplanera
re på Sweco i Stockholm. Han är civilingen
jör i kommunikations och transportsystem, 
med examen 2004.

pEtEr IngEmarson är redovisningschef 
på Scandinavian Biogas Fuels AB i Uppsa
la. Han har läst ekonomprogrammet, med 
examen 1996.

björn LInDqUIst är överläkare på Rätts
psykiatriska kliniken i Örebro. Han gick ut 
läkarlinjen 1991.

josEfInE LInDström är strategisk inkö
pare på PartnerTech i Åtvidaberg. Hon är 
civilingenjör i maskinteknik, med examen 
2008.

maDELEnE norDström är fototeknisk 
teambildare på Zentuvo Sverige AB i Lin
köping. Hon har en examen från Kultur, 
samhälle, mediegestaltning (KSM) från 
2009.

oLof pErsson är lärare på Gotlands häst
gymnasium. Han gick ut lärarprogrammet 
2008.

joanna rocco LUnDgrEn är förste am
bassadsekreterare på Sveriges ambassad i 
Maputo, Mozambique. Hon gick ut interna
tionella ekonomprogrammet med spansk 
inriktning 2003.

charLottE stEnborg Larson är miljö
samordnare på Stracton Rail AB i Nacka. 
Hon har läst miljövetarprogrammet, med 
examen 2005.

sofIa sUnDkvIst är kommunikatör på 
Norrköping Science Park och Revide AB. 
Han har läst Kultur, samhälle, mediegestalt
ning (KSM), med examen 2008.

pEr svahn är chefsrekryteringskonsult 
på Headlight International. Han har exa
men från Plinjen 1994.

ErIk tägtström är busines analyst på 
Logica Sverige AB. Han är civilingenjör i in
dustriell ekonomi med examen 2006.

marIa waLL är lärare på Vadstena 
folkhögskola. Hon har en examen från 
gymnasie lärarprogrammet 2009.

marIa wELLharDh DahL är affärs
områdes  chef för Finance & Legal på rekry
terings och bemanningsföretaget Adecco. 
Hon har läst internationella ekonompro
grammet, med examen 1997.

mIchaEL wErthén är miljöskyddsin
spektör i Linköpings kommun. Han har läst 
miljö vetarprogrammet, med examen 2003.

DavID åsLUnD (tidigare Berglund) är 
präst i Stora Kopparbergs församling, där 
han förutom sedvanliga prästuppgifter är 
arbetsledare för det »pedagogiska teamet« 
och kaplan för barnverksamheten. Han har 
läst religionsvetenskapliga programmet med 
en teologie kandidatexamen 2003.
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