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Det visualiseringsbord, kanske 
mer känt som »det virtuella obduk-
tionsbordet«, som tagits fram i nära 
samverkan mellan visualiserings-
forskare i Norrköping och Linkö-
ping, är nog den mest spektakulära 
innovation som sett dagens ljus 

vid universitetet. Det har visats upp på världsutställ-
ningen i Shanghai, i New Dehli och Washington 
när svenska myndigheter velat demonstrera svensk 
forskning i framkant. Tekniska Museet vill ha det till 
en Hall of fame över svenska uppfinningar. Vill ni 
se det själva kan ni besöka Visualiseringscentret C i 
Norrköping. 

nU är bordet Inte Längre en forskardemo. Sectra, 
som är en framgångsrik LiU-avknoppning och 
världsledande inom digital röntgen, har på rekordtid 
utvecklat bordet till en kommersiell produkt.  Det har 
man kunnat göra för att man från start varit en aktiv 
partner i vårt medicintekniska visualiseringscenter 
CMIV.  Nu säljs bordet för kliniskt bruk där det ger 
helt nya möjligheter för läkare och vårdpersonal att 
tillsammans och interaktivt analysera de data som 
modern röntgenteknik tillhandahåller.  I en annan 
version erbjuds det till science centers runt om i 
världen.  

Nu följer steg tre i denna samverkansspiral. Uni-
versitetets medicinska fakultet har nyligen köpt in ett 
av Sectras bord för att användas i undervisningen. 
Studenterna blir först i världen med tillgång till tek-
niken och det ger Hälsouniversitetet förutsättningar 
att fortsätta vara en föregångare och nydanare inom 
läkarutbildning och övrig vårdutbildning.

även om exempLen sällan är lika tydliga och spek-
takulära så är detta i grunden ett uttryck för den 
hållning som också universitetet markerat i sin 
forsknings- och innovationsstrategi; excellent forsk-
ning ger excellenta innovationer, excellent samverkan 
bidrar till excellenta utbildningar. Det är en hållning 
som jag upplever som starkt förankrad i en LiU-
tradition och är en position vi ska fortsätta utveckla.

Helen Dannetun, rektor • helen dannetun@liu.se
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IbLand känns det som att tiden bara flyger 
iväg. Dagar blir till veckor och månader utan 
att man riktigt hänger med. Hösten har 
knappt startat förrän det lackar mot jul. 

Det är ingen ovanlig känsla. Många nutids-
människor stressar genom tillvaron. Även jag 
hamnar emellanåt i ekorrhjulet – trots att jag för-
söker att spjärna emot. Hur gärna man än vill, 
så är det svårt att hitta den rätta balansen i livet.

Kanske blir det tillfälle att stanna upp – när 
julmaten har ätits och presenter delats ut – och 
fundera över vad som egentligen betyder mest 
i livet. För egen del har jag på nytt plockat fram 
religionspsykologen Owe Wikströms klassiska 
tänkebok Långsamhetens lov ur bokhyllan och 
läser bland annat: »Först när man lugnat ned 
sig kan man ana betydelsen av naturen, vän-
ners ansikten, leenden, ömhet och kulturens 
skatter. Först när man inte kastar sig hit och 
dit kan vänskap fördjupas«. Jo, så är det nog.

veckorna före jUL påminns vi också om vad 
vetenskapen betyder för att öka våra möjlig-
heter och vidga våra vyer. Jag tänker förstås på 
den årliga utdelningen av Nobelpriset.

Det har kallats världens viktigaste pris. 
Men hur formades den bilden? Vi har inter-
vjuat historikern Gustav Källstrand som grävt 
sig genom tusentals tidningsartiklar i Nobel-
stiftelsens arkiv. 

En annan LiU-forskare, virologen Marie 
Larsson, arbetade i sex år vid nobelpristagaren 
Ralph M. Steinmans labb vid Rockefeller-uni-
versitetet i New York. Idag försöker hon hitta 
vägar att stoppa HIV-virusets framfart i krop-
pen. Ni möter henne i tidningen.

vI bjUder på fLer InbLIckar från forskningen 
vid Linköpings universitet. Här är ett axplock.

Under hösten har tre nya fordonslabb 
invigts. Vi berättar om smarta bilar som kan 
varna för faror. 

Pedagogen Stefan Samuelsson deltar i en 
internationell studie där den klassiska frågan 
om arv och miljö ställs på sin spets när det gäl-
ler läs- och skrivförmåga. 

Arbetslivsforskare följer hur produktions-
filosofin Leans idéer sprids och tillämpas i 
privata företag och offentlig verksamhet. Vi 
har varit på Siemens i Finspång och i Mjölby 
kommun.

Dessutom porträtteras 
barnmorskan och alumnen 
Lina Broberg i en artikel. En 
del känner kanske igen henne 
från tv-serien Sjukhuset. 

Trevlig läsning! 
  

Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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Nobelpriset får stor uppmärksamhet över hela världen. Här tar 
Linda B Buck emot medicinpriset ur kung Carl Gustafs hand 2004.
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text gUnILLa pravItz
foto anna moLander

Intresset för nobelpriset och nobelfesten har varit stort från början konstaterar Gustav Källstrand.

Turerna går kring Alfred Nobels sista 
testamente.

Ett år före sin död 1896 har han bestämt 
att nästan allt han äger ska gå till fyra ve-
tenskapliga pris och till ett fredspris. Några 
tidigare testamenten Nobel tecknat har 
haft annan innebörd så bristen på entusi-
asm hos de oväntat arvslösa är förståelig.

I januari 1897 står det helt klart att 
världens största vetenskapliga pris årligen 
kommer att dra uppmärksamheten till 
Sverige, till Stockholm och Oslo – unionen 
är ju ännu inte upplöst.

I svensk press är etablissemanget be-
geistrat: Ett andens olympiska spel!

– Priset faller rakt in i de national-
romantiska tidsströmmarna. Man inser 
direkt vilken betydelse Nobelprisutdel-
ningen kommer att få för bilden av Sveri-
ge, säger Gustav Källstrand, historiker och 
doktorand på Tema Kultur och samhälle.

Han Har pLöjt Igenom runt sex tusen 
tidningsartiklar från 1897 till 1911, främst 
i Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Dagens 
Nyheter och Nya Dagligt Allehanda. 

Sammanlagt har han hittills suttit ett 
år i Nobelstiftelsens arkiv med pressklip-
pen framför sig. Det som intresserar 
honom är inte vilka som fått priserna eller 
varför. 

– Att det blev viktigt i vetenskaps-
samhället är inte så konstigt. Men att 
nobelpriset redan från början, egentligen 
innan det ens fanns, blev så stort i resten 
av världen är mer spännande.

Pressen var på hugget direkt, bevak-
ningen för drygt hundra år sedan lika stor 
som idag.

– Och handlar om samma saker, säger 
Gustav Källstrand.

Det har kallats världens viktigaste pris, även om en del mottagare 
varit omstridda. LiU-forskaren Gustav Källstrand gräver i arkiven 
för att undersöka hur bilden av nobelpriset etablerades.     

Världens viktigaste pris
Nobelpris-
forskning
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I stort sett varje år har reportrarna frågat 
pristagarna vad de tycker om Sverige, och de 
har varje år svarat något i stil med att det är 
svårt att få en uppfattning om det i vinter-
mörkret …

Och det är samma spekulationer om 
pristagare, förmodade läckor, festkommen-
tarer om kläder, titlar och matsedlar, notiser 
och reportage om vad pristagarna har för sig 
(redan Selma Lagerlöf uppvaktades med ett 
luciatåg 1909). Intresset för kungligheter, 
riksråd och känt folk var lika stort då som nu.

Priset har kommenterats på ledarsidor, 
kultursidor och på nyhetsplats. Fast förr re-
fererades nobelföreläsningar och högtidstal 
eller så publicerades de in extenso. 

Dock går en skiljelinje mellan svensk 
och internationell press:

– Ute i världen gav priset eko när 
namnen på pristagarna släpptes, så är det 
fortfarande. Här hemma kommer toppen i 
pressbevakningen runt prisutdelningen den 
10 december.

Den intensiva pressbevakningen förstärk-
te uppfattningen att det är »världens viktigas-
te pris« och världens mest eftertraktade fest.

– Den bilden lever kvar också idag, säger 
Gustav Källstrand.

LIksom pressens LojaLItet.

– Man ifrågasatte helt enkelt inte ett pris 
av den digniteten och med en sådan bety-
delse för Sverige. 

Inte på allvar.
Nobelfesten beskrivs aldrig som utdra-

gen eller händelselös, fast Erik Axel Karlfeldt 
1907 öppet kommenterar att »nobelfesterna 

ha redan hunnit få ett stadgadt anseende för 
tråkighet«. Inte heller idag ses det väl som 
lämpligt att låta någon som gäspar vid bor-
det komma till tals i medierna.

De vetenskapliga prisen eller de kommit-
téer som utser pristagarna har sällan kriti-
serats i pressen, fast det fanns skandalungar 
att skriva om:

– När Marie Curie får sitt andra nobel-
pris 1911 kan man i Paristidningarna läsa att 
hon har ett förhållande med en gift fysiker 
och till råga på i brev uppmanat honom att 
lämna sin fru.

Svante Arrhenius, Sveriges förste nobel-
pristagare 1903, ordförande i fysikkommit-
tén och expert i kemikommittén ångrade då 
att han förespråkat Curie. 

– Vänligen, kom inte! skriver han i ett 
brev till Curie, berättar Gustav Källstrand.

På detta reagerar Arrhenius antagonist, 
matematikern och ledamoten i Vetenskaps-
akademien Gösta Mittag-Leffler och lovar 
Marie Curie att han tvärt om ska ta väl hand 
om henne när hon kommer.

men på några områden gick nobelpriset 
inte fritt från öppna invändningar. Generellt 
väckte det en hel del anmärkningar att så 
mycket pengar skulle hamna i utländska 
fickor.

– Samtidigt har man alltid varit mån om 
att framhäva pristagarna som internationellt 
kända och erkända. Det märks särskilt när 
svenskar tilldelats priset. Och särskilt i lit-
teratur.

– När Tomas Tranströmer fick priset i år 
var det intressant att se hur ofta svenska me-

dier påpekade att han är översatt till 60 språk.
Litteraturpriset blev omdiskuterat innan 

det ens delats ut. Svenska Akademiens kom-
petens att bedöma utländsk litteratur ifråga-
sattes omgående. När det förväntade priset 
till Leo Tolstoj uteblev till förmån för Sully 
Prudhomme blev det proteststorm, både i 
Sverige och i Europa.

– Det fanns ett antal författare, 80- och 
90-talisterna, som lätt fick plats på tidnings-
sidorna och skrev mot akademien, bland 
annat Verner von Heidenstam och Oscar 
Levertin på Svenska Dagbladet.

Man behöver inte vara poet bara för att 
man kan skriva på vers, kommenterade 
Strindberg saken.

mest krItIk fanns det mot fredspriset, inte 
priset i sig utan det faktum att det skulle väl-
jas av en norsk nobelkommmitté och delas 
ut av norska stortinget.

– Det var inte populärt att Oslo skulle 
hamna i blickfånget under den pågående 
unionskrisen, säger Gustav Källstrand.

En som ogillade detta var förstås Oscar 
II, som fick gott stöd av skribenterna på de 
konservativa tidningarna, till exempel Göte-
borgs Aftonblad.

Idag är fredspriset det av nobelprisen 
som får mest uppmärksamhet i världen. 
Närmare bestämt med 18 841 artiklar och 
26 549 omnämnanden i sociala medier, allt 
enligt DN.se som nu under hösten låtit ett 
analysföretag undersöka saken (fast bara 
sökt på det latinska alfabetet).

Litteraturpriset, hårt bevakat i Sverige, 
kom först på tredje plats. 

Gustav Källstrand har plöjt igenom runt sex tusen tidningsartiklar från 1897 till 1911.
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text åke HjeLm
foto göran bILLeson

Hemtam i pristagarens labb
I drygt sex år forskade Marie Larsson vid nobelpristaga-
ren Ralph M. Steinmans labb vid Rockefeller-universitet i 
New York. Idag försöker hon hitta vägar att stoppa HIV-
virusets framfart i kroppen.

Marie Larsson har arbetat vidare med de dendritiska celler vilkas upptäckt nu belönas. De spelar en nyckelroll i immunsystemet, men lyckas inte rå på HIV-viruset.

När Ralph Steinman presenterades som no-
belpristagare hade han precis avlidit. 

forsknIng 
 
  nobelpriset

När Ralph M. Steinman fick diagnosen 
bukspottkörtelcancer visste han att hans tid 
var utmätt. Då gjorde han sig till försöks-
person för den immunbehandling han själv 
utvecklat. 

Troligen förlängde det livet, men han föll 
ändå på målsnöret: dödsbudet blev en chock 

för Nobelkommittén liksom för forskar-
vänner runt om i världen.

Marie Larsson blir tyst när hon tänker 
tillbaka på den dramatiska timmen den tredje 
oktober då Nobelkommittén för fysiologi och 
medicin avslöjade namnen på 2011 års prista-
gare. Från den första glädjen över att hennes 

labbchef under sex års forskning i New York 
äntligen fått sitt fulla erkännande, till chocken 
när hon fick veta att han dött.

Hon är forskare i molekylär virologi 
vid Linköpings universitet och en av tre 
svenskar (de andra är Urban Forsum, LiU 
och Annika Scheynius, KI) som arbetat hos 



8 LIU magasIn nr 4 2011

professor Steinman vid Rockefeller-universi-
tetet i New York. Efter åtta år på Manhattan 
återvände hon till Linköping och tog med 
sig forskningen om nobelprisupptäckten, de 
dendritiska cellerna.

nU är det Ingen som tvIvLar på betydel-
sen av dessa trädlika (dendron är grekiska 
för träd) celler i vårt immunförsvar. När 
Steinman tillsammans med Zanvil A. Cohn 
gjorde upptäckten för nära 40 år sedan var 
det annat ljud i skällan.

– Ingen trodde honom i början. Kolleger-
na ansåg att han hittat en vanlig makrofag 
med en ovanlig form, säger Marie Larsson.

Båda hör till familjen vita blodkroppar, 
som utgör kroppens beredskap mot smitt-
ämnen och tumörceller. Dendritcellerna är 
vaktposterna som patrullerar längs gränsen 
mot yttervärlden, framförallt i huden och 
slemhinnorna. De skär inkräktarna i bitar 
och tar med dem till lymfkörtlarna. Där om-
famnar de med sina långa armar andra im-
munceller, B- och T-celler, som på så vis får 
information om smittan och kan bygga upp 
ett permanent bålverk mot infektionen.

marIe Larsson mInns Ralph Steinman som 
en varm och aktiv människa som brann för 
sin forskning.

– Han var väldigt närvarande från mor-
gon till kväll. En gång i veckan höll han 

labbmöte där vi unga forskare fick öva oss på 
att göra korta presentationer. Då och då dök 
han också upp på våra fikastunder.

Rockefeller-universitetet ligger på östra 
Manhattan, vid East River mellan 63:e och 

forsknIng 
 
  nobelpriset

Den obesegrade fienden
De dentritiska cellerna fullgör oftast sina 
uppgifter effektivt. Men det finns en fiende 
som de inte lyckats rå på: HIV-viruset, som 
utvecklat ett unikt sätt att ta sig helskinnade 
in i vävnaderna, sprida sig och ta musten 
ur immunsystemet. Då slås portarna upp 
för svampinfektioner, lunginflammation, 
Caposis sarkom och andra sjukdomar som 
är typiska för aids.

Marie Larsson och hennes medarbetare 
har inriktat sin forskning på att kartlägga 
mekanismen bakom denna strategi. 

Hon deltar också i ett läkemedelsprojekt 
mot HIV tillsammans med New York-
professorn Nina Bharwaj, som nyligen 
godkänts för klinisk prövning i USA.  Inak-
tiverade virus från patienten exponeras för 
dendritceller, också de patientens egna. När 
dessa injiceras tillbaka till den sjuke får T-
cellerna en ny chans att lära sig känna igen 
viruset och börja bekämpa infektionen.

En liknande idé ligger bakom den 

Tack vare sina »armar« 
kan den dendritiska cel-
len omfamna T-celler och 
överföra information om 
ett smittämne som tagit 
sig in i kroppen, ett viktigt 
steg i den förvärvade im-
muniteten som beskrivits 
av Ralph Steinman. 

illustration: 
raDa ellegårD

Karlhans Fru Che ingår i Marie Larssons forskargrupp. De har funnit den signalväg som 
HIV-viruset använder för att manipulera de vita blodkropparna  – en kunskap

som på sikt ger hopp om att hejda spridningen av aids. 
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Många framstående forskare har fått 
vänta länge på sitt nobelpris, men årets 
dramatik med Ralph Steinman är unik i 
sitt slag. Hugo Theorell, den hittills ende 
pristagaren från Linköping, nådde målet 
1955 men hans namn hade varit på ta-
peten många gånger innan dess. Spelet 
bakom nobelpriserna är komplicerat och 
intrikat.

Just nu sitter 3 000 utvalda professorer i 
Norden och en handfull andra länder och 
funderar på vem de ska nominera till 2012 
års pris i fysiologi och medicin. Ingen 
får dock nominera sig själv. 31 januari är 
deadline och då börjar Nobelkommitténs 
arbete som kulminerar vid tillkännagi-
vandet i början på oktober.

Nominerad eller ej – utan inflytelse-
rika kolleger lär det ändå vara omöjligt 
att nå ända fram. Nobelhistorien är också 
kantad av historier om konspirationer för 
att lyfta fram vissa kandidater, och sätta 
krokben för andra.

bakom HUgo tHeoreLL stod åtminstone 
två tunga vetenskapsmän: den tyske cell-
fysiologen Otto Warburg och den svenske 
kemisten Einar Hammarsten – en origi-
nell och egensinnig forskare som blev fö-
rebild för Snusmumriken i systerdottern 
Tove Janssons muminböcker.

– I mitt material om Hugo Theorell 
som förvaras i Nobelmuseets källare 
dyker Einar Hammarstens namn upp 
överallt, säger Anders Bárány, professor 
emeritus i fysik, tidigare sekreterare i No-
belkommittén för fysik och känd för sina 
tv-framträdanden under Nobelmiddagen.

Under sin tid hos Otto Warburg i Ber-
lin (nobelpristagare 1931) arbetade Hugo 
Theorell med enzymer, proteiner som 
sätter fart på kemiska reaktioner i cellen 
utan att själv förbrukas. 1934 gjorde han 
den banbrytande upptäckt som skulle ge 
honom priset 21 år senare: att det krävs 
ytterligare ett ämne, ett så kallat coenzym, 

för att det hela 
skulle fungera.

– Theorell, 
och kanske ock-
så Hammarsten, 
tyckte nog att 
den insatsen in-
te uppmärksam-
mats tillräckligt. 
Sönerna har 
berättat att deras 
far utvecklade 
ett magsår som 
blev akut varje 
höst och inte försvann förrän han själv fått 
Nobelpriset, säger Anders Bárány.

Hugo Theorell föddes 1903 i Linköping, 
som andra barnet till pianisten Armida 
Bill Theorell och regementsläkaren vid I4 
Thure Theorell. Efter realstudenten vid 
Högre allmänna läroverket, nuvarande Ka-
tedralskolan, begav han sig till Stockholm 
för att läsa till ingenjör. Men inspirerad av 

kamrater valde han i stället medicinutbild-
ningen vid Karolinska Institutet där han 
disputerade 1930. Sex år senare utsågs han 
till chef för det nybildade Biokemiska No-
belinstitutet. Theorell dog 1982.

åke HjeLm

Tacka Snusmumriken 
för Theorells pris  

68:e gatan. Det är ett renodlat forsknings-
universitet, startat 1901, med ett eget litet 
sjukhus för medicinska studier och kli-
niska prövningar. 

Hit kom Marie Larsson tack vare sin 
handledare Urban Forsum. Det började 
med ett kort besök 1994, två år innan hon 
lade fram sin doktorsavhandling om dend-
ritiska celler – då ett nästan okänt begrepp 
i Sverige. 1997 kom hon tillbaka för att 
jobba som postdoktor i två år. Så var det 
tänkt, men det blev sex och ett halvt.

– Det gick bra för mig, jag flyttades upp 
till forskarassistent,  sedan biträdande pro-
fessor. Jag blev mer och mer oberoende och 
fick egen finansiering för mina projekt.

efter en sejoUr på New York University 
of Medicine bar det 2005 tillbaka till Lin-
köping.

– Ett svårt beslut och jag saknar fort-
farande New York som stad och miljön 
på Rockefeller med folk från hela världen, 
olika kulturer, religioner och vanor. Men 
Linköping och Hälsouniversitetet har 
också sina fördelar, säger hon. 

cancerbehandling som Ralph Steinman 
prövade på sig själv. Genom att hämta ett 
unikt antigen från tumören i bukspott-
körteln och presentera detta för hans egna 
dendritiska celler, framställdes ett skräd-
darsytt vaccin som skulle kunna trigga 
igång ett immunsvar mot cancern.

åke HjeLm

I mikroskopet syns en grupp dendritiska 
celler (violetta) som bundit HIV-virus till 

sina ytor. Men i stället för att oskadliggöras 
lyckas viruspartiklarna ta sig levande in till 
lymfkörtlarna och infektera vävnaderna.

Kemisten Einar Hammar-
sten blev förebild för Snus-
mumriken i systerdottern 

Tove Janssons muminböcker.

Linköpingssonen Hugo Theorell blev nobel-
pristagare i fysiologi och medicin 1955. 
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Nu får Linköpings universitet nya grannar. Den 
första etappen av ett nytt bostadsområde ska 

stå klart till bomässan LinköpingsBo2016. 

LiU-studenter först i världen

Nytt bostadsområde 
vid Campus Valla
Ett nytt bostadsområde, Västra Valla, pla-
neras i nära anslutning till Campus Valla 
i Linköping. Forskare och studenter vid 
Linköpings universitet kommer att invol-
veras i planeringen och genomförandet av 
området.

Utvecklingen av Västra Valla innebär att LiU 
och Linköping närmar sig varandra. 2016 
beräknas 450 lägenheter stå klara i en första 
etapp, lagom till den planerade bomässan 
LinköpingsBo2016.

– Vi vill bygga området så nära universi-
tetet som möjligt, säger Muharrem Demirok 
( c ), ordförande i samhällsbyggnadsnämn-
den i Linköpings kommun.

Han anger flera skäl till det önskemålet.
– Miljön som universitetet erbjuder är 

spännande och kreativ, man har en bubblan-
de känsla på campusområdet, vår förhopp-
ning är att den andan ska spilla över även i 
bostadsområdet, säger Muharrem Demirok.

Utöver bostäder – både hyres- och bo-
stadsrätter, liksom studentbostäder och 
villor – planeras det för skolor, kulturutbud, 
caféer och diverse arbetsplatser.

– Både forskare och studenter kommer 
att involveras i arbetet. Vi har redan en 
lista på intresserade forskare som vill delta, 
det handlar om alltifrån byggteknik och 
energihantering till ett nytänkande inom 
utbildningsfrågor som kan testas i områdets 
skolor, säger Muharrem Demirok.

Linköpings universitet blir först i världen 
med att använda ett visualiseringsbord 
i medicinsk undervisning. Bordet är en 
uppfinning av LiU-forskare och har tagits 
till marknaden av medicinteknikföretaget 
Sectra.

Visualiseringsbordet består av en stor 
pekskärm med programvara som gör det 
möjligt att samspela med tredimensionella 
bilder som genereras när patienter under-
söks med datortomograf eller magnetreso-
nanskamera. Placerat i Hälsouniversitetets 
tränings- och laborationscentrum Clini-

cum ska det användas för undervisning 
och självstudier inom anatomi och patologi 
på alla HU:s grundutbildningar.

– Till skillnad från anatomiböckerna 
med illustrationer av en standardkropp, 
kan vi här visa bilder från flera olika verk-
liga människor i naturlig storlek. Man kan 
vrida och vända på bilderna och »skala av« 
lager efter lager av hud, muskler och senor 
ner till skelettnivån, säger Pia Tingström, 
chef för Pedagogiskt centrum vid Hälso-
universitetet.

Bordet har sina rötter i grundforskning 
inom visualisering vid LiU. Professor An-
ders Ynnerman och hans doktorander ut-
vecklade, i samarbete med Anders Persson 
vid Centrum för medicinsk bildvetenskap 
och visualisering, algoritmer för att han-
tera de stora datamängderna från magnet-
kameror och datortomografer.

– Det är väldigt roligt att bordet nu tas i 
bruk inom den medicinska utbildningen. 
Det är precis vad vi syftade till från början, 
säger Anders Ynnerman.Visualiseringsbord blir hjälp i anatomiundervisning.

Nu ställer möbelstudenter från Carl 
Malmstensutbildningarna ut i August 
Strindbergs tidigare bostad – numera 
museum – mitt i Stockholm.

Studenterna har arbetat med 1800-talets 
och jugendtidens tankar, ideal, former och 
färger. Och som jugendmiljö är Strind-
bergs bostad enastående, fryst som den är 
i det skick som den hade vid författarens 
död 1912. 

Nu visar Malmstensstudenterna sina 
skisser och prototyper i museet, fem vå-
ningar ovanför Drottninggatans vimmel. 

Utställningen 
pågår till den 5 
februari 2012.

Carl 
Malmsten Fur-
niture Studies 
är sedan år 
2000 en del 
av Linköpings 
universitet. 
Verksamheten är förlagd till Lidingö, där 
fyra olika utbildningsprogram erbjuds: 
möbeldesign, möbelsnickeri, möbeltapetse-
ring och möbelkonservering.

Malmsten c/o Strindberg
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Hur vanligt är det med sexuella övergrepp 
mot unga friidrottare? Det ska undersökas i 
en studie ledd av Toomas Timpka, professor 
i socialmedicin vid Linköpings universitet. 
Minst 650 aktiva idrottare deltar och resul-
taten väntas hösten 2012.

Höjdhopparen Patrik Sjöbergs avslöjanden 
om hur han under flera år utsattes för över-
grepp från sin tränare skakade i våras om 
hela idrottsrörelsen.

– Det var en fullständig chock. Jag hade 
verkligen ingen aning om det som drabbat 
honom, men hade tidigare hört liknande 
uppgifter från en klubb i Stockholmstrak-
ten, säger Toomas Timpka.

Han har sedan flera år i samarbete med 
Riksidrottsförbundet studerat skador hos fri-
idrottare, och även gjort en stor granskning 
av skadebilden inom ungdomsfotboll. Sam-
ma webbaserade system för datainsamling 
kommer att utnyttjas för den nya studien.

Deltagarna utgör ett representativt urval 

av de bästa friidrottarna i Sverige, från 16 år 
och uppåt. 

– Om någon vill få professionell hjälp att 
bearbeta sina erfarenheter så erbjuder vi oss 

att förmedla kontakt, säger Toomas Timpka.
Om brott kan misstänkas är det upp till 

individen själv att göra en polisanmälan.
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LiU-studie om övergrepp i friidrotten

Nu startar en studie för att undersöka hur vanligt det är med sexuella övergrepp inom friidrotten.
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Mattias Villani, ny professor i statistik, hälsas välkommen.

I mitten av november var det åter dags 
för professorsinstallation och doktors-
promotion. 19 nya professorer installera-
des och 45 doktorer promoverades. Vid 
samma tillfälle installerades även universi-
tetets nya rektor Helen Dannetun.

De nya professorerna spänner över breda 
kunskapsfält och bidrar – var och en på 
sitt sätt – till att öka vår förståelse om oss 
själva och vår omvärld. 

På Filosofiska fakulteten installerades 
Eva Ellström, pedagogik, Richard Hirsch, 
allmän språkvetenskap, Stefan Jonsson, 
etnicitet, Jenny Palm, teknik och social 
förändring, Margrit Schildrick, genus-
vetenskap, Håkan Ulfgard, religionsveten-
skap, Mattias Villani, statistik och Daniel 
Västfjäll, kognitiv psykologi.

På Tekniska högskolan installerades 
Anne Henry, materialfysik, Michael 

Hörnquist, matematisk 
fysik, Kenneth Järrendahl, 
tillämpad optik, Elke 
Schweda, analytisk kemi 
och Qing Xiang Zhao, 
fysikalisk elektronik som 
professorer. Dessutom 
installerades Guocai Chai, 
konstruktionsmaterial, He-
lena Lindskog, industriell 
marknadsföring och Peter 
Stenumgaard, kommunika-
tionssystem som adjungerade professorer.

På Hälsouniversitet installerades Mi-
kael Benson, pediatrik, Tomas Faresjö, 
medicinsk sociologi och Marek Los, bio-
medicinsk forskning.

Av de 45 nya doktorerna har flest dis-
puterat vid Hälsouniversitetet. Där har 20 
personer försvarat en doktorsavhandling. 
Femton har disputerat vid Tekniska hög-

skolan, sju vid Filosofiska fakulteten och 
tre inom Utbildningsvetenskap. 29 dokto-
rer är kvinnor och 16 är män.

Vid ceremonin fick också fyra personer 
ta emot universitetets förtjänstmedalj. Det 
var föreståndaren för Fenomenmagasinet 
Jan Engqvist, universitetsarkitekten Anna 
Hesser, professorn Jan-Ove Palmberg och 
fakultetsrådet Inger Sandström.

Nya professorer installerades
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Ursprunget för Lean kan spåras till Toyota 
Production Systems som utvecklades under 
1970-talet. Det internationella genombrottet 
kom i en studie vid Massachusetts Institute 
of Technology, MIT, 1988 som prisade Lean 
för att vara effektivt och ge hög kvalitet. Se-
dan dess sprids idéerna över världen inom 
såväl privat som offentlig sektor.

De mest centrala är att eliminera slöseri, 
analysera processer och förkorta ledtider, 
daglig styrning, standardisering och just-
in-time-leveranser. 
Att inte producera 
för lager är en känd 
princip, som också 
gett Lean sitt namn. 
En annan är Fem S: 
sortera, städa, struk-
turera, standardisera 
och självdisciplin. 

– Vi har aktat 
oss för att i förväg 
definiera vad som ingår i Lean, säger Jostein 
Langstrand, en av de fyra doktorander vid 
Helix som följer införandet av Lean på 
svensk arbetsmarknad. Vi utgår från det 
som företagen och organisationerna själva 
kallar för Lean.

I en litteraturstudie fann han att Lean 
idag är mycket mer än ett konkret produk-
tionssystem. Han karakteriserar det som en 
filosofi, ja nästan en religion.

– Man kan tala om ett slags väckelse.

två natIoneLLa satsningar 
sprider Lean i Sverige, Pro-
duktionslyftet riktat mot 
medel stora företag i verk-
stadsindustrin, och Verk-
samhetslyftet, riktat mot 
kommuner och landsting.

Mikael Brännmark, 
doktorand knuten till både 
Helix och KTH, studerar 
dels hur bestående dessa 
satsningar blir, dels hur de 
påverkar arbetsmiljön. Bil-
den är komplex. Det finns 
både positiva och negativa erfarenheter.

– I de kommuner och sjukhus vi studerat 
blir jobbet kanske mindre självständigt och 
mer standardiserat. För dem som är vana 
vid stor autonomi kan det vara en förlust. 
Men många ser också fördelar. Det blir mer 
ordning och reda. Man vet vem som gör vad. 
Rutiner och regler blir tydligare.

Vad gäller långsiktigheten ser han dock 
frågetecken. 

– Det kan vara svårt att upprätthålla en-
tusiasmen i längden, trots en massiv insats. 
Det ser vi i en uppföljning av de företag som 
gick in i Produktionslyftet 2007 och 2008. 

Risken finns, menar han, att Lean sällar 
sig till den stora skara förändringsprojekt 
som inte ger några varaktiga resultat. Det 
gäller generellt för 70 procent av alla organi-
sationsförändringar.

I ett annat HeLIxprojekt, som leds av pro-
fessor Kerstin Ekberg, ser forskarna en ökad 
risk för psykosocial stress på arbetsplatser 
som jobbar enligt Lean.

Ytterligare två doktorander, Pernilla Lind-
skog och Agneta Halvarsson, studerar införan-
det av Lean i kommuner och på sjukhus. De 
finner att Lean mest påverkar arbetets organi-
sation, mindre dess innehåll. Ett vanligt utfall 
är bättre dokumentation och mera ordning.

Forskningsledare i leanprojekten är Per-
Erik Ellström, Henrik Kock, Lennart Svens-
son och Jörgen Eklund.

Jostein Langstrand tror att Lean är ett 
övergående fenomen.

– Förbättringsarbete pågår alltid. På 
90-talet talade vi om kvalitetssäkring. Nu är 
det Lean. Det kommer att komma ett nytt 
begrepp, var så säker.  

text anIka agebjörn
foto vIbeke matHIesen, anna moLander & anIka agebjörn
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Produktionssystemet 
som blivit en filosofi
Ett produktionssystem som vuxit till en filosofi. 
Så karakteriseras fenomenet Lean som studeras 
av fyra doktorander vid forskningscentrumet 
Helix på Linköpings universitet.

Jostein Langstrand

Tre Helix-doktorander: Mikael Brännmark, Agneta 
Halvarsson och Pernilla Lindskog.
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– Man vet exakt vart grejerna ska gå och varifrån de kommer. Jag personligen har mer koll nu, kan 
jobba mer koncentrerat, säger Anton johansson, en av operatörerna i turbinverkstaden på Siemens.

siemens i finspång

Snabbare flöden och 
billigare produktion

Dramatiskt kortade ledtider, mindre lager, 
mer snurr på produktionen och anställda 
som bättre överblickar produktionsflödet. 
Förändringarna är stora på Siemens i Fin-
spång sedan de började arbeta enligt Lean. 
Processen följs av forskare från Helix.

Från 72 till nio dagars ledtid för en kompo-
nent, från 25 till elva veckor för en annan. 
Och som en bieffekt 20 procent billigare 
produktion. Vinsterna med Lean är impone-
rande på Siemens.

– Tidigare jobbade vi med fokus på att 
öka produktiviteten i maskinerna. Nu tittar 
vi mer på flödet av material.

Produktionschefen Peter Almqvist visar 
runt i turbinverkstaden. Här, i klassisk 
bruksmiljö, tillverkas gas- och ångturbiner 
för världsmarknaden. Anton Johansson är 
en av operatörerna i den rymliga och ganska 
folktomma verkstaden. 

– Man vet exakt vart grejerna ska gå och 
varifrån de kommer. Jag personligen har 
mer koll nu, kan jobba mer koncentrerat, 
säger han.

Leanprocessen InLeddes med en analys 
av materialflödet – gjord för övrigt som ett 
examensarbete vid LiU. Det sammanföll 
med att man plockade hem de moment som 
tidigare lagts ut på andra företag. Nya ma-
skiner köptes in och nu fanns chansen till 
ett rejält nytänkande i verkstadens utform-
ning. En komponent som tidigare färdats 
flera kilometer under sin tillverkning rör sig 
idag bara ett par hundra meter.

– Vi har mindre förråd, färre transporter, 
mindre hantering av saker, berättar Stefan 
Isberg, verkstadschef, som gör oss sällskap 
på rundvandringen.

Här gapar hyllorna halvtomma som för 
att bekräfta hans ord. Men mindre lager 

Nöjda chefer på Siemens, fr.v. Peter Alm-
qvist, Stefan Isberg och Peter Bonnevier.
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Kortare processer, snabbare hantering, 
bättre kontinuitet. Det är målen för det 
leanprojekt som startats i Mjölby kommun. 
Forskare från Helix ska följa arbetet.

När Kalle, pseudonym för typklienten, 
söker försörjningsstöd hos kommunen 
startar en lång process med många parter 
inblandade. Kalle ska slussas till kom-
munens vägledningscentrum och få en 
tid hos arbetsförmedlingen. Han ska få 
en coach och så småningom en ny tid på 
väglednings centrum. Målet är att Kalle ska 
kunna försörja sig själv. Och det finns gott 
om resurser för att nå målet: arbetsförmed-
lare, studie- och yrkesvägledare, praktik, 
arbetsterapeuter, Komvux, handledare, 
yrkeskurser, workshops, språkkurser.

Men ingen har grepp om helheten, 
ingen följer hela processen. För Kalle inne-
bär det att det kan gå lång tid mellan varje 
kontakt och insats.

– Kalle bollas fram och tillbaka, säger 
Terttu Johansson, arbetsmarknadschef. Vi 
valde att arbeta med Lean för att få fokus på 
processen. Idag tar den alldeles för lång tid.

Anställda från två förvaltningar arbetar 

nu i så kallade förbättringsgrupper. Det är 
folk från utbildnings- och arbetsmarknads-
nämndens område och från omsorgs- och 
socialförvaltningen. De har analyserat hela 
processen ur Kalles synvinkel och föreslår 
en ny funktion, en vägledningskoordinator.

– Den ska finnas med hela tiden, ha 
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betyder också mer sårbarhet. Det finns 
inget att jobba med när produktionen står 
stilla.

– Nej, systemet är mer störningskäns-
ligt, säger Peter Almqvist. Och det är en 
poäng som framhävs i Lean. Stora voly-
mer döljer störningar och möjliga förbätt-
ringar. I ett mer sårbart system kommer 
problemen snabbt upp till ytan.

dagLIg styrnIng är den andra Lean-
princip som betytt mest för Siemens. I 
kvartslånga möten från lägsta nivå till 
högsta, går man varje morgon igenom vad 
som är på gång. Frågor som inte kan lösas 
på en nivå förs upp till nästa och på det 
sättet har högsta ledningen fått grepp om 
dagens problem inom en timme.

– Det har gett oss en större samsyn, en 
gemensam bild av den aktuella problema-
tiken, säger Peter Almqvist.

– Och det spar tid. Nu slipper vi lägga 
tid på att jaga information, tillägger Peter 
Bonnevier, områdeschef.

Doktoranden Jostein Langstrand 
har följt införandet av Lean på Siemens. 
Framgångarna beror på en lyckad lokal 
anpassning av idéerna bakom Lean, me-
nar han. Att lyfta in Toyotas principer rakt 
av hade inte gett samma resultat. Josteins 
engagemang kan också ha bidragit till 
framgången, tror Peter Bonnevier:

– Han har hjälpt oss reflektera över vad 
vi håller på med, som man kanske inte ger 
sig tid till annars. De operatörer som var 
med i Josteins intervjuer är också de som 
idag är mest med på lean-spåret.   

»Nu slipper vi lägga tid på 
att jaga information.«

Det nya produktionsflödet har drastiskt mins-
kat hanteringstiderna för olika komponenter. 

För ett så kallat ledskenesegment (ovan)
har ledtiden minskat från 72 till nio dagar.

Anna Åkerblom och Britt Carlsson är engage-
rade i en av kommunens förbättringsgrupper.

mjölby kommun

Vägen till jobb ska kortas

forsknIng 
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Arbetslösa deltar i olika verksamheter på Lundby arbetscenter. Bilden till vänster: Gai Monika Dang i syverkstaden 
med handledaren Marie Videll. Bilden i mitten:  Martin Hjertsell och Anders Nyström renoverar en Vätternsnipa. 
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Per-Erik Ellström

överblick och göra täta uppföljningar, be-
skriver Anna Åkerblom, enhetschef vid 
socialkontoret. 

– Det ska inte finnas några perioder när 
inget görs. Flera kontakter kan tas parallellt. 
Saker ska hända snabbare, tillägger Britt 
Carlsson, socialarbetare. 

Hon arbetar i samma förbättringsgrupp 
som Anna Åkerblom. Gruppen består totalt 
av ett tiotal personer.

Ett av naven i kommunens insatser 
för arbetslösa är Lundby arbetscenter. Där 
erbjuds allt från ett par timmars keramik 
i veckan till heltidspraktik i verkstaden. 
Birgitta Egelstig, handledare, beskriver hur 
ett stort första steg för långtidssjukskrivna 
arbetslösa kan vara att alls komma iväg ut 
på en regelbunden aktivitet ett par timmar 
i veckan. Det måste finnas många små 
trappsteg på den trappa som för tillbaka till 
yrkeslivet, annars riskerar man att snubbla 
och falla tillbaka. Med resurser som sam-
spelar bättre kan resultatet också bli bättre, 
tror hon.

I mars hoppas förbättringsgruppens del-
tagare att arbetet med vägledningskoordina-
tion kan inledas i praktiken. 

- 

Utanförskap, arbetsförmåga, sjukförsäk-
ring, entreprenörskap. Forskningsmiljön 
Helix finns mitt i den politiska hetluften 
med sin forskning om dessa och andra 
arbetslivsfrågor. Perspektivet är fler-
vetenskapligt och interaktivt. Fokus ligger 
på rörlighet i arbetslivet och dess inverkan 
på lärande, hälsa och innovationer.

Helix startade 2006 som ett tioårigt Vin-
novafinansierat excellenscentrum. Här 
samverkar forskare från en rad discipliner: 
företagsekonomi, arbetsvetenskap, hälso-
vetenskap, kvalitetsteknik, pedagogik och 
sociologi. De forskar i nära samarbete 
med externa parter, såväl privata företag 
som offentliga och fackliga organisationer. 
Utmärkande är den interaktiva ansatsen, 
det vill säga att deltagarna i forsknings-
projekten, antingen det är företag eller or-
ganisationer, också är med och analyserar 
och värderar resultaten.

Bland de många projekt som drivs 
inom Helix kan nämnas Ledning och 
organisering av arbetsplatslärande, Ar-
betsförmåga och anställningsbarhet, Åter-
gång i arbete, Produktförnyelse i vård och 
omsorg, Vårdnära service, Rörlighet som 
drivkraft för lärande, Att utveckla idéer 
och starta nya verksamheter.

– HeLIx är UnIkt i 
sitt slag i Sverige 
som en flerveten-
skaplig forsknings-
miljö inriktad på 
arbetslivsforskning. 
En stor del av denna 
handlar om vad som 
utgör goda villkor 
för lärande, hälsa 
och utveckling i arbetslivet. Det är frågor 
som många har bestämda uppfattningar 
om, säger Per-Erik Ellström, föreståndare 
för Helix och professor i pedagogik. 

Han betonar vikten av att utmana före-
ställningar som många tar för givet eller 
ser som självklara:

 – Forskning handlar om att gå från 
tro till vetande, vi undersöker och bygger 
under det många tror sig förstå intuitivt. 
Men vi pekar också på perspektiv och 
samband som ingen har uppmärksam-
mat tidigare, exempelvis att ledarskap och 
medarbetarskap är två sidor av samma 
mynt.

– Vår forskning handlar mycket om 
att bidra med nya idéer, begrepp och 
perspektiv som kan utmana etablerade 
sanningar. 

Helix

Mitt i den politiska hetluften

Helix studerar 
vad som är 
goda villkor för 
lärande, hälsa 
och utveckling 
i arbetslivet. 
Forskningen 
bedrivs i nära 
samarbete med 
externa parter, 
både inom priva-
ta och offentliga 
sektorn. (Bilden 
är från Siemens 
i Finspång.)

Anna Morén arbetstränar i syverkstaden. 
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Smarta bilar varnar för faror
nya forDonslabb ger extra fart åt forskningen

Sedan juni i år är det tillåtet att framföra autonoma 
förarlösa bilar på vägarna i den amerikanska delstaten 
Nevada. Det många sett som kittlade science fiction är 
snart verklighet. Likt de tidiga kaliforniska avgaskra-
ven kan beslutet i Nevada sätta turbo på utvecklingen. 

Den här gången handlar det om en kombination 
av kameror, sensorer och mänskliga beteenden som 
ska stöpas samman till ett effektivt och säkert trafik-
system. Till det kommer de allt strängare kraven på 
minskade utsläpp av koldioxid som kräver effektivare 
motorer och bättre hybrider. 

Som alldeles av en händelse har LiU tre helt ny-
öppnade fordonslaboratorier precis i hjärtat av den här 
utvecklingen. Det handlar om laboratoriet för fordons-
framdrivning, laboratoriet för fordonsinformatik, labo-
ratoriet för energilagring och energiomvandling som 
kompletterar det närliggande motorlaboratoriet som 
länge funnits vid LiU.

– Vi har en unik kombination av sensorer och 
kameror som ger oss fantastiska möjligheter att ligga 
i den absoluta framkanten, både inom forskning och 
utbildning, säger Lars Nielsen, professor i fordonssys-
tem vid LiU.

nU tar det säkert några år innan vi är beredda att 
lämna över helt till de autonoma fordonen, men myck-
et av tekniken finns, och än mer är på gång.

– I dag vill vi styra bilen och ha kontrollen själva, 
men det kan ändras när vi väl vant oss vid alla hjälp-
funktionerna, säger Michael Felsberg, professor i 
datorseende.

Han och hans forskargrupp har nu kastat sig in i 
arbetet i de nya labben. Flera projekt pågår och ett som 
just avslutats handlar om att bilen ska lära sig hur dess 

Tre nya fordonslaboratorier vid Linköpings universitet ska ge oss 
säkrare, bättre och mer bränslesnåla fordon. Med Nevadas beslut 
att tillåta autonoma, förarlösa bilar får utvecklingen av intelligenta 
system extra fart. LiUs forskare ligger i framkant.

Michael Fellsberg leder en av forskargrupperna i de nya fordonslabben.

Fredrik Larsson utvecklar ett system som ska hålla koll på andra bilar, cyklister och vägskyltar.
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förare brukar bete sig och sedan snabbt var-
na om något avviker från det. Missar föraren 
att stanna i en korsning med en stoppskylt 
så dyker det upp en varning. Det viktiga är 
att varningarna bara kommer när föraren 
accepterar dem, annars kommer föraren att 
stänga av systemet. 

– Vi har testat systemet med en förare 
som stannar vid stoppskyltar och en förare 
som betraktar stopp som lämna företräde. 
Systemet upptäckte det och anpassade sina 
varningar efter de olika förartyperna, berät-
tar Fredrik Larsson, nybliven doktor på avdel-
ningen för datorseende.

Bilen kan i dag känna igen vägskyltar, 
människor och andra bilar som rör sig. 
Forskargruppen använder sig av mönster-
igenkänning, systemet i bilen uppfattar 
konturerna av en figur på en vägskylt eller en 
människa, konturen jämförs med mönster 
i databasen och föraren får reda på vad som 
väntar. En konkret fortsättning på arbetet 
just nu är många taxichaufförers dröm – att 
få bilen att känna igen och varna för annal-
kande cyklister. I nuläget kan systemet hitta 
konturer som motsvarar cykelhjul och från 
dem går det att uppskatta avstånd och vinkel 
till cyklisten.

– Vi utvecklar ett lärande system, ett icke-
lärande måste inkludera alla tänkbara trafi-
kanter och det kommer ständigt att dyka upp 
nya typer av faror som vi inte kan förutsäga, 
som skejtare, människor som haltar eller in-
lineåkare, säger Michael Felsberg.

men fordonsInformatIken är bara en del 
av verksamheten i fordonslabben. Det hand-
lar exempelvis 
också om intel-
ligenta farthållare 
som kan hålla koll 
på fordonet fram-
för och hänga på 
med en viss lucka 
till framförva-
rande, så kallad 
kolonnkörning.

– Genom att 
köra i kolonn kan 
vi minska bränsleförbrukningen med så 
mycket som 40 procent, säger Lars Nielsen.

Ett forskningsområde, som också lett till 
en färdig produkt i Scanias lastbilar, är fart-
hållaren som med hjälp av inbyggd GPS vet 
hur vägen ser ut en bit framåt. Börjar bilen 
närma sig backkrönet minskas gaspådraget 

och backens lutning avgör hur stort pådrag 
som behövs för att komma upp.

Hybridbilar är ett annat hett område.
– Tidigare har vi analyserat den teknik som 

finns på marknaden, men nu har vi också bör-
jat gå in i konstruktionerna och arbetar med 
att förändra energiomvandlingen och energi-
lagringen i hybriderna, säger Lars Nielsen.

Inom fordonsdynamik studerar man vikt-
fördelningen i bilen, hur krafterna verkar 
vid snabba undanmanövrer och hur bilens 
köregenskaper påverkas av tung last. Andra 
forskare undersöker hur man på bästa sätt 
kan utnyttja bilarnas batterier. 

Och detta är bara ett axplock av den forsk-
ning som pågår i och kring laboratorierna.

varje nytt rön och nytt forskningsområde 
leder så småningom till en kurs eller ett mo-
ment i grundutbildningen av civilingenjörer. 
Några exempel är en kurs i fordonsframdriv-
ning där hybrider finns med sedan 2008 
och en kurs i fordonsdynamik där de allra 
senaste rönen ingår. 

– Vi har fått utmärkelsen Framstående 
utbildningsmiljö av Högskoleverket och det 
förvaltar vi nu genom de nya laboratorierna, 
säger Lars Nielsen. 

Lars Nielsen

360-graders kameror på biltaket gör det möjlighet att upptäcka faror oavsett från vilket håll de kommer.
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Arv eller 
miljö?
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Hur mycket påverkas vår förmåga att 
läsa och skriva av ärftliga faktorer och 
vilken betydelse har miljön? Stefan 
Samuelsson söker svaret genom att 
studera hur tvillingars läs- och skriv-
förmåga utvecklas från förskoleklass 
till högstadiet.

Att ärftliga faktorer påverkar läs- och skriv-
förmågan vet forskarna sedan 1950-talet när 
man kunde visa att barn med en förälder 
som är dyslektiker löper 30 procents risk att 
utveckla dyslexi. Med två föräldrar som har 
dyslexi ökar risken till 50 procent. 

– Vi vet också att barn börjar skolan med 
olika förutsättningar som har både med 
miljö och arv att göra. Men när vi undersö-
ker varför den språkliga utvecklingen varie-
rar mellan barnen ser vi att generna har en 
viktigare roll än miljön, konstaterar Stefan 
Samuelsson, som är professor i pedagogik.

Han menar att det finns en tendens i 
skolan att inte acceptera genernas betydelse. 
Kanske för att man tror att ett stort genetiskt 
inflytande gör det svårt för skolan att på-
verka språkutvecklingen.

– Det är ett tankefel. Skolan kan spela en 
fantastisk roll genom att ge alla barn en un-

dervisning som minskar inflytandet från till 
exempel hemmiljön. Och om vi vet att ärftli-
ga faktorer påverkar läs- och skrivförmågan 
kan vi sätta in åtgärder på ett mycket tidigt 
stadium och behöver inte avvakta i flera år. 

de senaste tIo åren har Stefan Samuels-
son arbetat med en beteendegenetisk studie 
som undersöker arvets respektive miljöns 
betydelse för skillnader i barnens språkliga 
utveckling, läs- och skrivförmåga och fär-
digheter i matematik. Den omfattar 1200 
tvillingar i Sverige, Norge, Australien och 
USA och innebär också intressanta jämfö-
relser mellan länderna.

Tvillingpar som växt upp tillsammans 
är efterfrågade för studier av arv och miljö. 
Enäggstvillingar, som är genetiskt identiska, 
jämförs med samkönade tvåäggstvillingar, 
som bara delar hälften av generna. Ju större 

skillnad mellan enäggs- och tvåäggstvil-
lingar, desto större inflytande bedömer man 
att arvet har. 

I Stefan Samuelssons tvillingstudie har 
forskarna gjort en omfattande kartläggning 
av tvillingarnas kognitiva och språkliga 
förmåga och testat bland annat minne, upp-
märksamhet och koncentrationsförmåga. 
Första kartläggningen gjordes vid fem års 
ålder innan barnen kunde läsa och skriva. 
Samma tvillingpar har sedan följts upp vid 
sex, sju, åtta och tio års ålder. 

Nu pågår förberedelserna för den sista 
kartläggningen, när tvillingarna är 13-14 år 
och går på högstadiet. 

Från åtta års ålder kartläggs även tvil-
lingarnas färdigheter i matematik för att 
kunna jämföra språkets och matematikens 
utveckling.

– Vi vet mycket mindre om matematiken 

Stefan Samuelsson konstaterar att genetiska faktorer väger tungt för att förklara skillnader i läsförmåga.
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eftersom forskningen om matematikinlär-
ning inte har varit lika intensiv som den 
om läs- och skrivutveckling, säger Stefan 
Samuelsson.

HIttILLs vIsar stUdIen att genetiska fak-
torer i genomsnitt förklarar 70 procent av 
variationen i läsförmåga mellan olika indivi-
der. Stefan Samuelsson är noga med att på-
peka att den siffran gäller hela populationen 
och enbart just variationen mellan eleverna. 
Den säger inte något om individen eller om 
nivån på läsförmågan. 

Däremot visar studien att det genetiska 
inflytandet inte är statiskt utan kan variera 
både över tid och mellan länder.

– När vi undersökte sexåringar i Aus-
tralien visade det sig att det genetiska in-
flytandet på läsförmågan var 75 procent. I 
Skandinavien var det däremot så lågt som 35 

procent i samma åldersgrupp, säger Stefan 
Samuelsson. 

Den stora skillnaden beror på att sex-
åringarna i Australien redan gick i skolan 
och hade lärt sig läsa och skriva, medan 
sexåringarna i Sverige ännu inte börjat 
skolan. Att en del av de svenska barnen 
ändå kunde läsa berodde på hemmiljön och 
bidrog till att det genetiska inflytandet blev 
mindre.

Ett år senare, när även de svenska bar-
nen gick i skolan, hade skillnaden mellan 
Australien och Sverige jämnats ut och det 
genetiska inflytandet på läsförmåga uppgick 
till 75 procent även i Sverige. 

– Det innebär att den svenska skolan 
redan efter ett år hade lyckats med sitt upp-
drag och minskat miljöns betydelse för indi-
viduella skillnader i läsförmågan, förklarar 
Stefan Samuelsson. 

Han återkommer tILL hur viktigt det är att 
det genetiska inflytandet accepteras så att 
barn med svårigheter med skriftspråket 
snabbt får hjälp. 

– Vilken metod man använder sig av 
spelar mindre roll, men skolans sätt att or-
ganisera stödundervisningen är avgörande. 
En halvtimme i veckan räcker inte, det krävs 
hårt arbete med skriftspråket i minst en 
timme om dagen. 

– För mig är det ett fantastiskt projekt 
och ett privilegium att under så lång tid få 
samarbeta med framgångsrika internatio-
nella forskningsmiljöer. 

Att två av forskarna, Richard Olson från 
USA och Brian Burne från Australien, just 
nu är gästprofessorer vid LiU är en följd av 
samarbetet. 

I tvillingsstudien medverkar 1200 tvillingar i Sverige, Norge, Australien och USA (barnen på bilden ingår dock inte). 



20 LIU magasIn nr 4 2011

LInköpIngs UnIversItet 
 
  forskning

forskning
Drack mindre 
efter datortest
Genom att kommunicera med en dator på 
akutmottagningen kunde hälften av en 
grupp riskdrickare minska sin alkoholkon-
sumtion till måttlig nivå. Studien ingår i en 
ny avhandling vid Linköpings universitet.

Hög alkoholkonsumtion ligger bakom 
många besök på sjukhusens akutmottag-
ningar. Patienter med skador, till exempel 
benbrott, dricker i ge-
nomsnitt mer än de som 
kommer till akuten med 
hälsorelaterade problem 
som bröstsmärtor.

– Besöket på akuten 
kan vara en varnings-
klocka förutsatt att patienten sätter skadan 
i samband med sitt drickande, säger Anna 
Trinks, doktorand vid Avdelningen för sam-
hällsmedicin.

Hon lät patienter svara på frågor från en 
dator som sedan leverade utskrifter med en 
bedömning av deras alkoholvanor. Bland pa-
tienterna med riskfylld konsumtion hade 48 
procent minskat sitt drickande så mycket att 
de efter sex månader inte längre klassades 
som riskdrickare. 

Utsläppen från trafiken förväntas öka 
kraftigt de närmaste åren. Motorerna i 
bilarna blir visserligen allt renare, men den 
vinsten äts upp av det faktum att bilarna 
ofta körs halvtomma. 

– Logistiksystemen är ofta ineffektiva, 
konstaterar Mats Abrahamsson, professor 
i logistik på LiU.

Forskargruppen i logistik ska nu till-
sammans med VTI dra igång ett projekt 
kring citylogistik. Flera onödigt ineffektiva 
logistiksystem finns just i städerna och här 
skulle projektet kunna bidra till minskade 
utsläpp av koldioxid.

– Vi måste börja med att skapa effek-
tiva logistiksystem, först därefter kan vi 
få utväxling på den nya reningstekniken i 
bilarna, säger Mats Abrahamsson.

Hans forskarkollega Maria Björklund 
har i sin forskning undersökt hur miljö-
aspekterna står sig i relation till övriga 
aspekter när företag köper en transport-
tjänst.  

– Intresset för miljö ökar bland trans-
portköparna – det visar våra studier. Och 
miljöhänsyn står inte heller alltid mot 
kostnad eller tid. Det finns gott om upp-
lägg där miljöhänsyn och ekonomi går 
hand i hand, konstaterar Maria Björklund.

Citylogistik mot ökade utsläpp

Anders Ynnerman, professor 
i vetenskaplig visualisering, 
har tilldelats Ingenjörs-
vetenskapsakademiens guld-

medalj till mycket förtjänta 
personer inom forskning och 
näringsliv.

Han får medaljen för 

»banbrytande insatser inom 
visualisering och fysisk si-
mulering för datorgrafik och 
ett nyskapande ledarskap«.

Guldmedalj till 
Anders Ynnerman

Klokare transporter ska minska utsläpp från trafiken.

Anna Trinks

be
rt

il
 e

ri
cs

o
n

»Utvecklingen är 
skrämmande. Bakterierna 

känner inga gränser. Men man 
måste försöka vara optimist.«

Håkan Hanberger, professor ocH 
överLäkare, om antIbIotIkakrIsen. 

Läs på www.LIU.se/forsknIng
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Prisad reumaforskare
Ju tidigare man upp-
täcker ledgångsreu-
matism, desto större 
är möjligheten till 
effektiv behandling. 
Det är LiU-forskaren 
Thomas Skoghs led-
stjärna. Nu får han 
läkemedelsjätten Pfi-
zers stora forsknings-
stipendium på 400 000 kronor.

– Jag är jätteglad. Det känns väldigt 
hedersamt att vara en av de åtta svenska 
forskare som fått utmärkelsen hittills, säger 
Thomas Skogh som är professor i reuma-
tologi och överläkare vid reumakliniken på 
US – och dessutom kontrabasist i Domkyr-
kans kammarorkester.

Ända sedan doktorandtiden i Linköping 
i slutet på 1970-talet har han forskat kring 
autoimmunitet och reumatiska sjukdomar. 
Han belönas nu främst för sitt arbete med 
antikroppar och deras kliniska betydelse.
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Europas vassaste elektronmikroskop 
har nu tagits i bruk i specialbyggda Ång-
strömshuset vid Linköpings universitet. 
Nu köar världsledande forskare för att 
skaffa nya insikter i materiens innersta. 

Titanmikroskopet är skräddarsytt för att 
syna metaller och nya halvledarmaterial 
ner på atomnivå, vilket kräver helt andra 
anpassningar än till exempel biologiska 
ändamål.

Det cirkelrunda huset med sina lutan-
de väggar och tak, klädda med titanplåt, 
är ritat av Tham & Widegård Arkitekter. 
Det extremt känsliga instrumentet ställer 
mycket höga krav när det gäller stabilitet, 

temperatur, ljud, luftkvalitet och elektro-
magnetiska fält. 

Verksamheten leds av professor Lars 
Hultman.

Ett mikroskop i världsklass
Ångströmhuset bryter av mot den övriga arkitekturen på Campus Valla.

Lars Hultman Mikroskopet

Den mentala hälsan hos 
barn i tolvårsåldern är 
lika bra vare sig deras 
föräldrar är invandrare 
eller inte. Det visar en 
studie vid Linköpings 
universitet.

Däremot syns en 
skilje linje i den mentala hälsan mellan 
pojkar och flickor, oavsett föräldrarnas här-

komst. Pojkar har oftare problem med upp-
förande och hyperaktivitet, medan flickorna 
oftare berättar om känslomässiga problem, 
något som stöder tidigare studier.

Forskarna betraktar resultaten som lo-
vande för framtida integration av invandrare 
i Sverige.

I studien som letts av professor Gunilla 
Sydsjö deltog 1 178 barn, varav 142 med 
minst en förälder född utanför Sverige. 

Barn till invandrare mår lika bra som andra

Gunilla Sydsjö

Thomas Skogh

Gott betyg till  
genusforskning
Genusforskningen vid Linköpings universi-
tet lyfts fram som en framgångsrik forskar-
miljö i en utvärdering från Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet har under fem år satsat 
på excellent genusforskning som omfattar 
forskningsprogram vid Linköping/Örebro i 
samarbete, Umeå och Uppsala. Satsningen, 
som har gett de tre forskningsmiljöerna fyra 
miljoner vardera årligen, har nu utvärderats 
av en oberoende internationell expertpanel.

Enligt utvärderingen har finansieringen 
lett till en utveckling av forskningen som 
inte annars hade varit möjlig. Miljöerna har 
blivit mer internationella genom kontakter 
med gästforskare. Linköping/Örebro har 
också varit framgångsrika med att få utländ-
ska forskningsmedel.

– Linköping har lyckats väldigt bra med 
att bygga upp ett kraftfullt forskarnätverk. Det 
finns en speciell spirit som är enastående, 
säger Dan Brändström, expertpanelens ordfö-
rande, till nyhetsbrevet Genusperspektiv.
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Svårt att förutsäga extremväder
Extrema väderhändelser är sällsynta. De 
ger få observationer vilket gör dem svåra 
att förutsäga.

Standardmetoden idag är att analysera 
varje mätserie av data, från varje plats, var 
för sig. Men den information man kan få 
fram då räcker inte alltid till för att dra en 
bestämd slutsats.

– Man hittar lättare en trend om man tit-
tar på många mätserier parallellt istället för 
att titta på en i taget. Med dagens datorer är 
detta också möjligt, säger Anders Grimvall, 
professor i statistik och handledare till Agne 
Burauskaité-Harju som disputerat i statistik 
vid Linköpings universitet.

Hon har utarbetat en metod som byg-
ger just på att analysera flera mätserier av 
data, från olika platser, samtidigt. 

– Vi har testat metoden, säger Agne 
Burauskaité-Harju, och den ger mer tillför-
litliga svar än traditionella metoder.

Klassiska statistiska modeller utgår 
också från en stabil situation, där san-
nolikheten inte förändras för att extrema 
vädersituationer ska inträffa.

Men i vår tid, med en pågående klimat-
förändring, krävs metoder som tar hänsyn 
till att en långsam förändring sker under ti-

den som man observerar och mäter.
Och svaret på frågan då? Har extrem-

väder blivit vanligare? Hon vill inte säga 
något generellt, men för de mätserier som 
hon analyserat är svaret ja. Och de gäller 
för Holland, det land som har några av de 
längsta uppmätta nederbördsserierna, drygt 
hundra år bakåt i tiden, och som fungerat 
som fallstudie i hennes avhandling.

Många länder har drabbats av svåra 
översvämningar under senare år.

Kristin Zeiler, docent i etik med inriktning 
mot medicinsk etik, är en av fyra forskare i 
landet som utsetts till Pro Futura, ett karriär-
program för särskilt framstående unga fors-
kare i humaniora och samhällsvetenskap.

Pro Futura ger forskarna möjlighet att un-
der fem år ägna sig åt fri forskning. De får 
framstående seniora forskare som mentorer. 

Kristin Zeiler disputerade 2005 i hälsa 

och samhälle med en avhandling om etiska 
frågor kring diagnostik av embryon som 
kan ge information om barns framtida 
sjukdomar. På senare år har hon forskat om 
etiska frågor även vid livets slut. Kristin Zei-
ler rekryterades 2007 som forskarassistent 
och en av LiU:s framtida forskningsledare. 

Kristin Zeiler är den andra LiU-forskaren 
som utses till Pro Futura-programmet. 
Ericka Johnson, docent vid Tema T, var en 

av tre forskare som utsågs till programmet 
2009.

Kristin Zeiler blir Pro Futura-forskare

Kristin Zeiler

Tillit viktigare än  
teknik och ekonomi
Energisamarbeten som skulle minska både 
kostnader och utsläpp blir inte av för att 
vi människor är för dåliga på att kommu-
nicera. Det visar Inger-Lise Svensson i sin 
avhandling.

Energisamarbeten diskuteras allt mer, där 
exempelvis massaindustrins överskottspro-
duktion av värme används i fjärrvärmenäten 
eller där kraftvärmeverken under sommaren 
istället producerar kyla åt industrin.

– Ska systemen 
kunna köras optimalt, 
med största lönsamhet 
och med så små utsläpp 
som möjligt, handlar 
det inte bara om att ett 
företag säljer värme eller 
kyla till ett annat – ofta 
krävs också samarbete och ett utbyte, säger 
Inger-Lise Svensson (bilden).

Ett exempel hon studerat: I Södertälje 
finns ett stort kraftvärmeverk som inte ut-
nyttjas fullt ut. På somrarna är det i princip 
avstängt eftersom behovet av värme inte är 
så stort. Men i Södertälje finns också två 
stora industrier som använder mycket kyla, 
Scania och Astra. Något som kraftvärme-
verket skulle kunna förse dem med, som 
skulle öka kraftvärmeverkets lönsamhet 
och minska de totala koldioxidutsläppen.

– Men ska Scania och Astra göra om 
sina system för kyla behöver de ha ett in-
citament för det – till exempel att få del av 
vinsten, säger Inger-Lise Svensson.
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Magnus Berggren

... Magnus Berggren, professor i organisk 
elektronik och nyinvald ledamot nummer 
1626 i Kungliga vetenskapsakademien, 
KVA.

Grattis till invalet, hur känns det?
– Det känns hedrande, omtumlande 

och det var helt oväntat. 
 Vad innebär det?

– Som ledamot ska jag främja forsk-
ningens betydelse i samhället, stå upp för 
och fightas för den forskning som bedrivs. 
Det finns tvivel om forskningsresultat i 
samhällsdebatten i dag, exempelvis inom 
miljöområdet, så det är en viktig uppgift.
 Varför tror du att du blev invald?

 – Vi har ju arbetat långsiktigt med den 
organiska elektroniken och området har 
fått en rejäl skjuts den senaste tiden. Det 
har börjat komma ut produkter på mark-
naden, exempelvis lysdioder, och hela om-
rådet är idag en etablerad vetenskap.

 – Vår forskargrupp har dessutom pre-
sterat enastående resultat under året, en 
fantastisk produktion av publikationer och 
avhandlingar. Ett sådant år får jag nog ald-
rig uppleva igen.
 Hur väcktes ditt intresse för organisk 
elektronik?

– När jag gjorde lumpen i början av 

1990-talet hade jag tid att fundera över vad 
jag ville göra. Jag hade läst om Ingemar 
Lundströms och Olle Inganäs forskning 
och bad helt enkelt att få träffa dem. Tycke 
uppstod och när jag muckade blev jag er-
bjuden en doktorandtjänst hos Olle Inga-
näs. Första året var tungt, jag förstod inte 
vad jag hade där att göra, men sedan kom 
de första resultaten och sedan dess har det 
gått som tåget.
 Har du något tekniskt genombrott du 
drömmer om?

– Ja. Det är en stor dröm att kunna 
härma de kemiska processerna i cellerna 
och skapa ett kemiskt chip. Det borde gå 
att få neurotransmittorerna, cellernas 
egna signalsubstanser, att fungera som 
laddningsbärare i kemiska kretsar. Proces-

sen där cellerna utsöndrar biomolekyler, 
skickar en signal från en cell till en annan, 
kallas exocytos. Ligger jag någon gång va-
ken på natten så är det för att fundera över 
de processerna.
 Hur långt bort kan genombrottet vara?

– Idag arbetar Klas Tybrandt och Erik 
Gabrielsson med detta, men vi behöver 
förstärka insatserna. Vi söker just nu sex 
nya doktorander och postdocs och flera av 
dem ska arbeta inom det här området, så 
inom ett par-tre år har vi nog en kemisk 
cmos-krets.

– Vi har ju ett fantastiskt ekosystem 
för den organiska elektroniken i regionen 
idag. Med Olle Inganäs grupp, min grupp 
och med företag som Acreo, Thin film 
med flera, så är vi ett 80-tal personer som 
arbetar inom området. Det är en kritisk 
massa för att få fram verkligt bra resultat.

 
fotnot om kva

Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, 
grundades 1739. Ledamöter var bland andra 
Carl von Linné, Anders Celsius och Chris-
topher Polhem. Kemisten och östgöten 
Jöns Jacob Berzelius var KVAs ständige 
sekreterare 1818-1848. KVA har idag 420 
svenska och 176 utländska ledamöter. Nio 
ledamöter kommer från Linköpings uni-
versitet: Magnus Berggren, Lars Hultman, 
Olle Inganäs, Martin Kylhammar, Lennart 
Ljung, Ingemar Lundström, Erik Sande-
wall, Christer Svensson och Åke Öberg.

Igor Abrikosov, professor i 
teoretisk fysik vid LiU, är en 
av åtta forskare som får bidrag 
inom programmet Fram-
gångsrika forskningsledare. 
Det betyder tio miljoner kro-
nor för de närmaste fem åren.

Hans projekt »Kvantteori 
för atomistisk materialdesign« 
syftar till att utveckla nya 
simuleringsverktyg som kan 
användas för att ta fram nya 
material med strategisk po-
tential.

Programmet drivs av Stif-
telsen för strategisk forskning.

Sex frågor till …
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Läs även på
www.liu.se/
forskning

Fast50-listan rankar de snab-
bast växande teknikföretagen i 
Sverige. I år hamnar SP Devi-
ces, grundat av studenter och 
forskare på LiU, på en andra 
plats i snabbväxarligan.

Signal Processing Devices 
grundades 2004 av fyra studen-
ter och forskare på Linköpings 
universitet, Per Löwenborg, Hå-
kan Johansson, Ulrik Lindblad 
och Patrik Thalin. Alla fyra är 
kvar i bolaget, Håkan Johansson 
är även verksam som professor i 

elektroniksystem på LiU.
SP Devices säljer och ut-

vecklar en matematisk algoritm 
som effektivare omvandlar ana-
loga signaler till digitala. Kun-
der är huvudsakligen tillverkare 
av så kallade AD-omvandlare.

– Jag vill att vi ska finnas 
överallt, i digitala tv-boxar, 
radiobasstationer eller iPhone. 
När man tänker AD-omvandla-
re ska man tänka på oss, säger 
företagets vd Jonas Nilsson till 
tidningen Affärsvärlden.

Snabbväxare med rötter på LiU Tio miljoner till fysikforskare
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text Lennart faLkLöf
foto peter HoLgersson

samverkan 
 
  årets rookieföretag

En bild säger mer än tusen ord, brukar det 
ju heta. Detsamma gäller för siffror. Inter-
aktiva visualiseringar av statistiska data ger 
både aha-upplevelser och nya insikter – och 
kan även roa. Det visar inte minst den succé 
som den svenske läkaren och statistikern 
Hans Rosling har haft med sina presentatio-
ner om världens tillstånd och utveckling. 

– Vårt verktyg är vassare än Roslings, sä-
ger Patrik Lundblad lite kaxigt och ler. Våra 
kunder kan enkelt läsa in egna data och på 
olika sätt skräddarsy sina presentationer.

Patrik är en av de fyra delägarna till 
NComVA (Norrköping Communicative 
Visual Analytics), som är en avknoppning 
till visualiseringsforskningen vid Linkö-
pings universitet. Övriga delägare är Tobias 
Åström, Quan Ho och Mikael Jern. Nyligen 
anställdes ytterligare en medarbetare, Chris-
toffer Carlsson.

Företaget drog igång ifjol och håller till 
mitt i Norrköpings industrilandskap, med 
Arbetets museum som närmaste granne och 
universitetets olika verksamheter på nära håll. 

ncomva-gänget Har skäL att vara stolta. På 
kort tid har de fått stora och betydelsefulla 
kunder, både i Sverige och internationellt. 
Största fjädern i hatten är OECD (Orga-
nisation for Economic Cooperation and 
Development) – samarbetsorganisationen 
för industriländer i världen – som bland an-
nat har en omfattande statistikdatabas med 
fakta om medlemsländernas verksamhet.

– Vi fick kontakt med dem redan 2008 
när vi var inbjudna från universitetet till en 
statistikkonferens, berättar Tobias Åström. 

De nappade direkt och vi har sedan dess 
haft ett nära samarbete. Idag använder de 
sig av våra verktyg på sin webbsida, i rappor-
ter och på konferenser. Det betyder förstås 
mycket för oss och vår trovärdighet.

Bland kunderna finns även Statistiska 
Centralbyrån (SCB) och dess motsvarigheter 
i Danmark, Finland, Estland och Italien. 
Likaså en rad myndigheter och kommuner 
både i Sverige och internationellt. Totalt 

handlar det om ett 40-tal kunder  – hälften i 
Sverige och hälften internationellt.

företagets snabba UtveckLIng gjorde att 
man i mitten av november fick ta emot ett 
pris på 100.000 kronor som årets rookiefö-
retag i Östergötland! Och inte nog med det. 
Ett par dagar senare kunde man fira igen ef-
ter att ha kammat hem nära en halv miljon 
kronor från Vinnovas program Forska&Väx.

– Hittills har vi framför allt arbetat med 
befolkningsstatistik för myndigheter och 
organisationer, men egentligen kan våra 
verktyg användas för vad som helst. Tanken 
med Vinnova-pengarna är att vi ska börja 
arbeta mer med affärsdata och ekonomiska 
analyser, säger Tobias Åström.

– Det blir lite andra frågor som ställs då. 
Verktygen ska hjälpa till att hålla koll på vad 
ett stort antal industrier håller på med och 
ge underlag för prognoser och ekonomiska 
beslut, inflikar Patrik Lundblad.

förankrIngen i universitetets verksam-
het inom medieteknik och visualisering 
är stark. Tobias och Patrik har läst till civil-
ingenjörer i medieteknik, Mikael Jern är 
adjungerad professor och Quan Ho kom i 
mitten av 2000-talet från Vietnam för att 
läsa masterprogrammet Advanced Compu-
ter Graphics. Nu är Patrik och Quan dok-
torander och Tobias forskningsingenjör på 
deltid vid sidan om arbetet med NComVA.

Rivstarten som företagare har dock gett 
mersmak. Man ser stora utvecklingsmöjlig-
heter och räknar med att växa framöver.

– Vi vill bredda oss till fler områden och 
göra verktyget mer och mer tillgängligt och 
enkelt att arbeta med, säger Tobias Åström.

Här får man hjälp av sina kunder.
– De ger oss hela tiden feedback som är 

viktig att ta vara på. Vi är ju inte statistiker 
själva.

Även för kunderna finns mycket att lära. 
I våras bjöd visualiseringsföretaget in till en 
uppskattad kundkonferens i Norrköping.

– Det handlar ju om ett delvis nytt sätt att 
tänka kring hur man kan presentera statis-
tik. Det gäller att upptäcka vilka möjligheter 
programvaran ger, säger Tobias Åström.

Någon säljare eller marknadsförare finns 
inte på företaget. 

– Det behövs inte. Kunderna sprider or-
det, säger Patrik Lundblad. 

De ger statistiken liv
 visualiseringsföretag blev årets rookie

Med ett visualiseringsverktyg som levandegör statistiska data har 
det lilla avknoppningsföretaget NComVA snabbt fått vind i seglen. 
Bland kunderna finns OECD och Statistiska Centralbyrån.

»Det handlar ju om ett 
delvis nytt sätt att 

tänka kring hur man kan 
presentera statistik.«
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Rookiepristagare på snabb frammarsch, från vänster Christoffer Carlsson, Quan Ho, Tobias Åström och Patrik Lundmark – alla alumner från Linköpings universitet. (På bilden saknas Mikael Jern)

Tobias Åström visar verktyget som lockat både OECD och statistikmyndigheter runtom i Europa. Patrik Lundblad tar en fikapaus i arbetet.

Quan Ho visar upp prischecken.
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alumni

alumni

Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Camilla Smedberg
013-28 24 20
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

nILs ackerHoLm arbetar som grupp-
chef på Trafikverket ICT i Göteborg. 
Han har läst kognitionsvetenskapliga 
programmet, med examen 2005.

eLIn andersson arbetar som varu-
flödesanalytiker på Coop Inköp och 
Kategori AB i Solna. Hon är civilingen-
jör i industriell ekonomi, med examen 
2009.

jonatan andersson är affärskon-
sult på SunGard i Zürich i Schweiz. 
Han har läst till civilingenjör i industri-
ell ekonomi, med examen 2011.

LIna andersson är jurist på Euler 
Hermes Kreditforsikring i Oslo. Hon 
har läst affärsjuridiska programmet, 
med examen 2011.

nIkLas andersson är scientific of-
ficer på European Chemicals Agency i 
Helsingfors. Han har läst matematisk-
naturvetenskaplig linje, med examen 
1996.

carL björkLUnd är utredare av kol-
lektivtrafik på Vectura Consulting AB 
i Solna. Han har läst till civilingenjör 
i kommunikations- och transportsys-
tem, med examen 2004.

mIkaeL HassLUnd är programmera-
re på Outso Ltd i Nottingham, Storbri-
tannien. Han har läst till civilingenjör i 
medieteknik, med examen 2008.

stefan HoLmer arbetar som 
program varuingenjör på Google i 
Stockholm. Han är civilingenjör i data-
teknik, med examen 2008.

anna HoLst är laboratorieingenjör 
på Unimedic. Hon har läst till högsko-
leingenjör i kemi, med examen 2009.

aLexander joHansson är kultur- 
och medieproducent i JM:s studio 
Bolabbet. Han har läst utbildnings-
programmet Kultur, samhälle, medie-
gestaltning (KSM), med examen 2010.

andreas Larsson är planerings-
sekreterare på Linköpings kommun. 
Han har läst politices magister-
programmet, med examen 2008.

Fler alumner på sidan 31

Om LiU-alumner

Elin Krepper

På alumnibloggen delar tidigare studenter 
med sig av sina erfarenheter efter studie-
tiden. På sistone har det handlat mycket 
om utlandsarbete.

Sofia Eriksson, internationell ekonom, är 
sedan i våras trainee på ett finskt industri-
bolag – med placering i Madrid i Spanien! 
Direkt efter diplomeringsbalen bar det av 
söderut, där hon fick en tuff start. Ingen 
på den spanska enheten hade tidigare nå-
gon erfarenhet av trainees och det tog ett 
tag innan hennes kollegor förstod att hon 
inte var en vanlig praktikant utan skulle 
driva egna projekt och resa runt till andra 
produktionsanläggningar i Europa. 

Men även om hon stött på svårigheter 
och trampat i kulturfällor, så kan hon inte 
se ett bättre sätt att inleda sitt yrkesliv.

affärsjUrIsten Elin Krepper bor sedan 
några år i München, där hon arbetar 
för ett svenskt 
finansbolag. 
Hon hamnade i 
Tyskland redan 
under studietiden 
och läste delar av 
utbildningen på 
Ludwig-Maximi-
lian-Universität 
i München. I sitt 
inlägg skriver 
hon bland annat om betydelsen att förstå 
olika affärskulturer i Europa, samtidigt 

som hon ser tendenser till att vi-och-dom-
tänkandet håller på att blekna. 

En annan affärsjurist, Fredrik Berg, 
finns sedan ett år tillbaka i Singapore där 
han arbetar för Royal Bank of Scotland. 
Han berättar om hur det är att arbeta i ett 
av världens hetaste finansiella centra, men 
också om vägen dit. 

Hans uppmaning till nuvarande 
 studenter är att inte bara plugga utan även 
skaffa sig andra erfarenheter till exempel 
från extrajobb och studentföreningar. 
»Det är bra att ha något som sticker ut 
på sitt CV, något som väcker lite intresse 
och frågor hos den som intervjuar.« Inte 
trodde  han exempelvis att hans engage-
mang som studeranderepresentant i uni-
versitetets disciplinnämnd skulle skapa 
sådant intresse!

I IndIen arbetar sedan ett och ett halvt 
år tillbaka Joanna Sjölander för Saab med 
att sälja stridsflygplanet Gripen. Hon 
beskriver mötet med landet som en rätt 
omtumlande upplevelse.  »I princip ingen-
ting är som det verkar vara och det tar 
väldigt lång tid att förstå hur kugg hjulen 
snurrar, vem som ansvarar för vad, var 
man ska vända sig …« Samtidigt är Indien 
en snabbt växande ekonomi, med enorm 
byggverksamhet. I mitten av 90-talet läste 
Johanna Sjölander internationella eko-
nomprogrammet på LiU.

Det och mycket annat finns att läsa på 
http://blog.liu.se/alumnibloggen.

om utlanDsarbete på bloggen
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Alumner fixade mikrovågsugnar
Kortare lunchköer för studenter är ett av 
målen för alumnifonden LiU Fund of U. I 
oktober invigde fonden ett nytt rum med 
mikrovågsugnar i C-huset på Campus Valla 
i Linköping.

– Tack vare en före detta LiU-student som 
nu arbetar på Whirlpool har företaget 
skänkt tio nya ugnar som studenterna kan 
använda, berättar Gunilla Bergstrand, an-
svarig för LiU Fund of U.

Invigningen av de nya mikrovågsug-
narna ägde rum i samband med nationella 
alumnidagen den 4 oktober. För att fira 
delade LiU Fund of U ut gratis lunchlådor 
till studenter som gillade fondens sida på 
Facebook. Östgöta Kök och Restaurang 
Zenit bidrog med maten som fick strykande 
åtgång.

– Vi ville visa studenterna att LiU Fund 
of U jobbar för dem, för att de ska få en bätt-

re arbetsmiljö. De är ju också vår framtida 
målgrupp – dagens studenter är morgon-
dagens alumner, säger Gunilla Bergstrand.

Dessutom har LiU Fund of U samlat in 
50 000 kronor från alumner inom projek-
tet Korta lunchköerna. Pengarna används 
till ytterligare mikrovågsugnar i befintliga 
lunchrum på universitetet.

tIdIgare I Höstas fick Campus Valla två 
nya studentkök och med fler ugnar får stu-
denterna ännu bättre möjligheter att ta med 
sig lunch hemifrån. Att det är viktigt att 
kunna göra det framgår av studentenkäten 
Nöjd Student Index (NSI) 2010, där många 
studenter tyckte det var svårt att hitta någon-
stans att värma maten på lunchrasten.

LiU Fund of U startade 2009. Fonden 
ger alumner och andra möjlighet att påverka 
universitetets framtid genom att stödja min-
dre projekt som är viktiga för forskare och 

studenter. Förutom till mikrovågsugnarna 
har pengar delats ut till två forsknings-
projekt: ett om barndiabetes och ett om 
matematikundervisning.

marIa karLberg

Många studenter var sugna när LiU Fund of U delade ut gratis lunchlådor för att fira de nya mikrovågsugnarna i C-huset. 
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Var med och bygg 
framtidens LiU
www.liufundofu.se
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  porträtt

Det regnar och regnar och regnar. Sent på 
eftermiddagen föder kvinnan fram det döda 
barnet. Just då bryter solen igenom molnen 
och solstrålarna glittrar och bländar i den 
daggvåta världen.

– Ser ni. Nu lyser solen, nu är han på 
plats, nu är han hemma, säger Lina Broberg 
till de förtvivlade föräldrarna.

Och mitt i det svartaste svarta kan de 
känna en gnutta kärlek och värme. Sådant 
är Lina Brobergs yrkesliv. Hon delar män-
niskors allra största ögonblick, men även de 
allra värsta. Och hon försöker att göra det 
bästa av båda.

när LIna broberg gick på gymnasiet i 
Västervik skilde sig hennes veckotidnings-
läsande något från hennes kompisars.

– Såg jag att »Vi föräldrar« hade ett 
stort förlossningsnummer så köpte jag tid-
ningen. Förlossningar har alltid intresserat 
mig, egentligen mer än själva bebisarna, 
säger hon.

Några år senare tog hon drömmarna på 
allvar och började läsa till sjuksköterska på 
Hälsouniversitetet i Linköping – siktet var 
fast inställt på barnmorskeyrket.

70 procent av alla tjejer som läser till 
sjuksköterskor säger i början av utbildning-
en att de ska bli barnmorskor. Men för mig 
var det aldrig en vag idé, det var målet. Jag 
visste att jag skulle bli barnmorska!

Trygg i vardagens dramatik
Redan som tonåring köpte Lina Broberg tidningar som handlade om förlossningar. 
I dag är de hennes yrke. Kanske har du sett henne i tv-serien Sjukhuset – hon är 
den lugna, glada barnmorskan som är trygg i de mest dramatiska situationer.
text sofIa ström bernad
foto göran bILLeson

Barnmorskan Lina Broberg är en av fokuspersonerna i tv-serien Sjukhuset.

 Namn Lina Broberg
 Familj Gift med Emil. Tre barn; Arvid, Märta och Ivar
 Utbildning Läst till sjuksköterska , och sedan vidareutbildat sig till 

barnmorska, på Hälsouniversitetet i Linköping.
 Intressen  Resa, träffa vänner, vara med familjen.
 Dold talang Jag är en jäkel på kändisskvaller, fråga mig vad som helst 

om en kändis och jag kan ge dig svar.
Bra studentminne Inget enskilt speciellt, men alla roliga sittningar förstås…
 Vill hinna göra Åka till New York, se »Last night of the proms« i London, 

göra en långresa med familjen till Asien.
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»Ibland blir livets 
mirakel påtagligt ....«
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trots det stora ansvaret och livsavgö-
rande arbetsuppgifterna är Lina aldrig rädd 
eller nervös på eller inför jobbet.

Nej, det går inte att leva så, att oroa sig 
eller tänka att det går åt skogen.

För det gör det ibland, att föda barn kan 
vara osäkert och farligt hur man än vänder 
och vrider på det, även om förlossnings-
vården i Sverige är en av de bästa och säk-
raste i världen.

Det är de svåraste bitarna med jobbet, 
när det kommer in en kvinna och säger att 
»jag har inte känt barnet röra på sig på flera 
dagar«, och så hittar vi inga hjärtljud.

Hur hanterar man det värsta?
– Ja du, hur gör man då? Jag försöker 

göra situationen så bra, lindrig och skonsam 
som möjligt. Jag är närvarande både fysiskt 
och psykiskt och hjälper föräldrarna att 
knyta an till sitt barn. Man kan prata om 
likheter mellan barnet och föräldrarna, eller 
hur det var i magen, »det var allt en riktig 
vilding«. Sedan tar vi mycket i barnet, mäter 
och väger det och sådär.

på förLossnIngen jobbar ett 70-tal barn-
morskor, de flesta kvinnor, och underskö-

terskor och läkare. 
Jargongen är glad och 
skämtsam kollegorna 
emellan och man hjälper 
varandra när det blir 
stressigt. Stämningen är 
lugn och fokuserad. 

– Jag tror man är 
sådan som person om 
man vill bli barnmorska. 
Man måste känna att 

man fyller ut ledarhatten och kan ta kom-
mandot, säger Lina.

– Vi är självständiga, starka personer 
som är säkra på oss själva och känner att vi 
gör ett bra jobb.

Hur man sedan är i rollen som barnmor-
ska är däremot individuellt.

– Jag är lugn, mjuk och snäll som barn-
morska, men jag har kollegor som är mer 
»nu gör vi såhär«. Huvudsaken är att det 
stämmer med föräldrarna. Att föda barn 
är något av det mest utlämnande man gör i 
livet, då måste man känna sig trygg.

det bästa med jobbet är fortfarande själva 
förlossningarna för Lina.

– Jag älskar förlossningar! Det är så ro-
ligt att förlösa. Roligast är det om man har 
haft mycket kontakt med en kvinna innan 
förlossningen. Om hon legat inne några da-
gar eller vi pratat mycket i telefon innan hon 
kommer in. Då är det så härligt att få vara 
med i hela förloppet.

Och ibland blir livets mirakel påtagligt 
och magiskt även för en garvad barnmorska 
som Lina. 

– Ja, senast för några dagar sedan upp-

täckte jag att jag var tårögd efter en förloss-
ning!

dramatIken på förlossningsavdelningen är 
sedan ett halvår tillbaka även föremål för 
tv-serien Sjukhuset som spelas in på uni-
versitetssjukhuset.  Lina Broberg är en av 
fokuspersonerna.

– Jag vill visa hur barnmorskor jobbar 
och hur bra förlossningsvård fungerar. 

Hon köper inte kritiken om att det inte 
skulle vara moraliskt riktigt att spela in en 
tv-serie på ett sjukhus med tanke på sekre-
tess och eventuella beroendeställningar.

– Nej. Alla tillfrågas i ett lugnt skede, och 
så länge det handlar om vuxna, myndiga, 
normalbegåvade människor anser jag att de 
har rätt att välja själva. 

Men så många förlossningar har det inte 
blivit i tv-rutan.

– Nej, att föda barn innebär verkligen att 
man blottar både sin kropp och själ. Man är 
aldrig så utlämnad som när man föder barn. 
De flesta tackar nej till att göra det i tv, det 
får man ha all förståelse för.

arbetsdagen är sLUt för Lina. Vi går ut 
från förlossningsrummet och ut i korrido-
ren. Där står pilatesbollar och gåstolar i kö i 
väntan på att stötta nästa blivande mamma.  
Vi går förbi barnmorskeeexpeditionen med 
sina whiteboard-tavlor där fakta radas upp 
om patienterna i salarna. På monitorer tick-
ar små, ännu ofödda hjärtan. Det är en ar-
betsplats med en mycket speciell atmosfär. 

– Jag älskar verkligen känslan att cykla 
till jobbet på morgonen och undra, »vad 
händer i dag«. Alla dagar är olika. 

»Man är aldrig så utlämnad som 
när man föder barn. De flesta 
tackar nej till att göra det i tv, det 
får man ha all förståelse för.«
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alumniträff i mjärDevi

förskollärare firaDe 40 år

Lördagen den 24 mars nästa år är det 
alumniträff i Mjärdevi Science Park i 
Linköping, där många före detta LiU-
studenter arbetar eller driver företag. Det 
blir en heldag med många exempel på 

världsledande teknologi, från Ericsson som 
förser halva världen med mobilt bredband 
till små nischade företag på väg ut på en 
global marknad. Inbjudan till träffen kom-
mer i februari.

oskar Larsson är systemingenjör på 
Saab. Har har läst till civilingenjör i 
teknisk fysik och elektroteknik, med 
examen 2009.

maLIn LIndgren är logistiker på 
Sandvik Heating Tech AB i Hallsta-
hammar. Hon har läst till civilingenjör 
i elektronikdesign, med examen 2009.

Hans netteLbLad är plastikkirurg 
på Universitetssjukhuset i Linköping 
och gör även operationer i privat regi. 
Han har läkarexamen från 1974.

HenrIk nIIt är sjukgymnast i Regi-
on Halland. Han har läst sjukgymnast-
programmet, med examen 2011.

katarIna nyHammar tillträdde i 
augusti som vd för Schemagi, som er-
bjuder tjänster för auto matisk schema-
läggning inom vård och omsorg. Hon 
har läst personal- och arbetsvetenskap-
liga programmet, med examen 2004.

sUzI pergeL har nyligen tillträtt som 
personalchef i Gislaveds kommun. Hon 
har läst personal- och arbetsvetenskap-
liga programmet, med examen 1998.

maLIn raHm är sektionschef på Saab 
Aeronautics. Hon har läst till civilingen-
jör i maskinteknik, med examen 2006.

davId sjödIn är business controller 
på Fritidsresor. Han har läst ekonom-
programmet, med examen 2008.

per wIdeHammar arbetar som 
konsult inom business intelligence på 
Logica i Borlänge. Han har läst system-
vetenskapliga programmet, med exa-
men 2010.

patrIk wåHLIn är personalchef vid 
PwC (fd PricewaterhouseCoopers) vid 
det svenska huvudkontoret i Stock-
holm. Han har bl.a. läst personal- och 
arbetsvetenskapliga programmet runt 
millennieskiftet.

Tipsa oss!
Vi vill gärna veta vad våra tidigare stu-
denter har för sig idag. Kontakta redak-
tionen, lennart.falklof@liu.se.

Om LiU-alumner

skrev bok om moDigt leDarskap
LiU-alumnen Malin Trossing har skrivit en 
bok om modigt ledarskap. 

Hur blir man en modigare ledare – och får 
modigare medarbetare? Hur leder man i 
motgång och när man inte själv är expert? 
Frågor som dessa diskuterar Malin Tros-
sing i boken »Våga leda modigare – bra 
ledarskap är lättare sagt än gjort«. Hon 
ger kunskap och konkreta verktyg för att 
hantera situationer med mod. I boken in-
tervjuas även tre modiga ledare.

I början av 90-talet utbildade sig Malin 
Trossing till civilingenjör i teknisk fysik 

och elektrotek-
nik i Linköping. 
Efter många 
års egen er-
farenhet som 
ledare är hon 
idag verksam 
som ledarskaps-
expert. Hon har 
tidigare gett ut 
boken »Våga 
leda effektivt«, 
som nominera-
des till priset som årets ledarskapsbok ifjol.

Still going strong 40 år efter examen.

Hela 40 år efter examen träffades ett gäng 
förskollärare i Norrköping. Av ursprungli-
gen 28 kvinnor var 20 på plats!

Återseendets 
glädje var stor, 
många hade inte 
haft någon kon-
takt under åren 
som gått. En av 
förskollärarna, nu-
mera verksam som 
guide, visade runt 
i centrala Norrkö-
ping där mycket 
hänt i de gamla 
industrikvarteren 
sedan studietiden. 
På kvällen blev det 
middag på res-

taurang och möjlighet för alla att berätta 
om vad som hänt i arbets- och privatliv 
under de gångna åren.
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