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HösttermInen har satt igång på rik
tigt och tusentals nya studenter har 
påbörjat sina utbildningar på våra fyra 
campus. Nu kan de pusta ut och foku
sera på studierna efter att ha myllrat 
runt på olika studentmottagnings
aktiviteter. Mottagningen har planerats 

och genomförts bland annat med hjälp av över två tusen 
faddrar och Studenthälsan. Allt för att på bästa möjliga 
sätt få de nya studenterna att känna sig välkomna och 
introducerade på ett bra sätt. Mottagningen är en viktig 
del av vårt kvalitetsarbete särskilt som den övervägande 
delen av våra studenter är nyinflyttade. 

nI aLUmner är en annan mycket viktig pusselbit i detta 
vårt kvalitetsarbete. Det är bara ni som vet vilken nytta 
ni har haft av er utbildning. Och precis som vi kunnat 
välkomna de nya studenterna har vi också ordnat det 
lite extra festligt för att välkomna dem som just lämnat 
sina utbildningar och därmed blivit – just alumner. Jag 
brukar ibland säga att student kan man vara till och från 
i olika perioder av livet, men att vara LiUalumn, det är 
ett evigt tillstånd. 

Så, oavsett om ni är färska eller mer mogna i rollen 
som före detta LiUstudent så är ni viktiga som ambas
sadörer – var i livet eller världen ni än befinner er. LiU 
har ett särskilt alumninätverk för sina före detta studen
ter (ingången finns på www.liu.se/alumni). Genom att 
gå med i nätverket kan ni också få glädje och nytta av det 
enorma kontaktnät som detta ger.  

Med ert samlade perspektiv på de olika utbildning
arna och på perioden som student här har ni mycket att 
tillföra. Och det säger sig självt att det också är näst intill 
ovärderligt om studenterna på olika sätt kan få ta del av 
det perspektiv på arbetslivet som många av er kan ge. 
Genom att konkret berätta vad en viss utbildning kan 
leda till vad det gäller spännande uppgifter och karriär – 
här hemma eller ute i världen. 

en deL väLjer att komma hit som gästföreläsare – både 
en och flera gånger. Andra tar på sig ett mentorskap på 
olika nivåer, hjälper till med kontakter, praktikplatser, 
gör ett inlägg på vår blogg – ja, listan kan göras hur lång 
som helst på hur ni kan vara förebilder att se upp till. 

Det är min förhoppning att ni som inte redan är 
medlemmar går med i vårt fina nätverk och på olika sätt 
tar del av alla tillfällen där vi kan samverka! 

Jag hoppas att vi ses – på ett eller annat sätt!

Helen Dannetun,rektor • helen.dannetun@liu.se
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en bILd säger mer än tusen 
ord. Så lyder ett gammalt och 
lite slitet uttryck. Det rym
mer dock ett starkt mått av 
sanning, även om det inte 
gäller för alla och i alla sam
manhang. 

Vi har valt att ägna stora delar av detta num
mer åt bilder i vetenskap och samhälle.

Inom vetenskapen finns bilder som synlig
gör sådant som är svårt eller omöjligt för oss 
att se med blotta ögat. Här har Linköpings 
universitet gått i bräschen genom forskningen i 
vetenskaplig visualisering. Norrköpingsprofes
sorn Anders Ynnerman och hans kollegor är nu 
på väg mot ett nytt genombrott: att visualisera 
komplexa förlopp, till exempel hur en molekyl 
rör sig och dockar till andra i en levande orga
nism. Läs vår intervju med honom.

En del av resultaten från forskningen ham
nar på Visualiseringscenter C, som på några år 
blivit en av Norrköpings stora turistattraktioner. 
Vid sidan av den ordinarie basutställningen kan 
man här under hösten ta en tur i rymden till
sammans med Christer Fuglesang. Passa på!

I en annan deL av Linköpings universitet huse
rar Centrum för medicinsk bildvetenskap och 
visualisering, CMIV. På drygt ett decennium 
har det etablerat sig som ett världsledande 

centrum för medicinska bilder. Nära hundra 
forskare, såväl tekniker som medicinare, är 
knutna till centret.

Forskningen i vetenskaplig visualisering 
kommer också till nytta och glädje för studen
terna på universitetets läkar och vårdprogram. 
Ifjol blev de först i världen med att få använda ett 
virtuellt obduktionsbord i sina anatomi studier. 

Vi berättar också om ett lokalhistoriskt 
bildarkiv, om forskning om virtuell kultur och 
om en student som dragit igång ett rum för 
fotografi på Norrköpings Stadsmuseum. I ett 
bildreportage har vi också försökt att fånga lite 
av det som händer en dag på campus.

även fLera av universitetets alumner arbetar 
med bilder på olika sätt. Vi har träffat fotogra
fen Chris Maluszynski, som har ett särskilt 
öga för lite udda miljöer, och medieteknikern 
Mattias Bergbom, som arbetat med visuella 
effekter i olika Hollywoodfilmer.  Båda har fått 
fina priser för sitt arbete.

Prisas görs också årets alumner, Maha Bou
zeid och Jonas Ludvigsson. Möt en industriell 
ekonom och en barnläkare som generöst delar 
med sig av sin kunskap och sitt engagemang.

Trevlig läsning!

Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se

bilder ger ökad förståelse
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text åke HjeLm
foto peter HoLgersson

forsknIng 
 
  vetenskaplig visualisering

Under sina fjorton år som professor i visuali
sering vid Linköpings universitet har Anders 
Ynnerman stadigt flyttat fram forsknings
fronten. Ett par våningar under hans kontor 
i huset Kopparhammaren i Norrköping, på 
Visualiseringscenter C, kan vi fascineras 
av resultaten. Själv är han på väg mot nästa 
genombrott.

– Mest intressant just nu är att ta steget 
från statiska bilder till att också titta på tids
domänen. Det handlar om att visualisera 
komplexa förlopp, till exempel hur en mole
kyl rör sig och dockar till andra i en levande 
organism, säger han.

Dagens statiska tredimensionella bilder 
kräver en datakraft på 2030 gigabyte per 
bild. För att visualisera ett förlopp i rumtiden 
behöver man byta ut detta dataset 30 gånger 
i sekunden. En sådan kapacitet finns ännu 
inte, inte ens i de värsta superdatorerna.

– Då måste vi lära oss att utnyttja hård
varan bättre genom komprimering av data. 
Det är sådant jag funderar på just nu, säger 
Anders Ynnerman.

Under den tId han varit i branschen har vi
sualisering hunnit bli en så pass mogen ve

tenskap att mycket nu går ut på att anpassa 
tekniken till andra tillämpningar. Anders 
Ynnerman listar några viktiga områden:

• Medicinsk avbildning
• Klimat och miljö
• Information och beslutsstöd
• Statistiska databaser
Simuleringar av olika förlopp får en allt 

större betydelse. LiUforskare är involverade i 
vitt skilda projekt som rör till exempel mole
kylrörelser, turbulens kring flygplansvingar 
och partikelstormar från solen.

– Jag samarbetar med NASA för att ut
veckla simuleringar av »rymdväder«, den 

dynamik som uppstår när en chockvåg av 
laddade partiklar närmar sig jordatmosfä
ren. Två av mina studenter har gjort sina 
examensarbeten på Goddard Space Flight 
Center, säger Anders Ynnerman.

Han är mån om att forskningsresultaten 
inte stannar i akademin utan överbryggas 
till praktisk nytta. Den kanske starkaste 
mekanismen är att utbilda folk som sugs 
upp av näringslivet. Men listan över samver
kansprojekt är också lång, med allt från små 
spetsiga företag till branschens jättar och 
statliga verk. 

spInoffboLag som avknoppas från forsk
ningen är en tredje väg ut, men de blir ofta 
uppköpta och utflyttade. Ett exempel är 
företaget Sciss, grundat av Staffan Klashed 
kring rymdvisualiseringsverktyget Uniview. 
Det flyttade först från Norrköping till Stock
holm. Sedan köptes det upp av Dreampark 
och såldes vidare till Motorola för att till sist 
inlemmas i Googleimperiet.

– Vi har en lång historia av sådana hän
delser. Det är ett problem som politikerna 
borde ta upp på sin agenda, säger Anders 
Ynnerman.  

Visualisera komplexa  
förlopp nästa utmaning
Linköpings	universitet	ligger	i	den	absoluta	forskningsfronten	
inom	visualisering.	Professor	Anders	Ynnerman	har	varit	med	
under	hela	resan.	Nu	står	han	inför	nya	utmaningar.

»Han är mån om 
att forsknings
resultaten inte 
stannar i akademin 
utan överbryggas 
till praktisk nytta.«
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forsknIng
 
  vetenskaplig visualisering

Under 5 500 år låg »Gebelein man« be
gravd i torr, het sand i norra Egypten. 1896 
upptäcktes han vid en utgrävning, mumi
fierad och inlindad i linnen och mattor.

Som så många andra egyptiska 
fornminnen fördes mumien till British 
Museum i London, där den varit en av 
museets bäst bevarade utan att experterna 
lyckats lösa dess gåta. Men så efter ytterli
gare ett sekel hamnade Gebelein man i en 
datortomograf.

Med ett stort antal tunna skiktröntgen
bilder konstruerades en tredimensionell 
visualisering för det virtuella obduk
tionsbordet – en uppfinning utvecklad i 
samverkan mellan Linköpings universitet, 
Interactive Institute och Sectra. På den 
interaktiva pekskärmen kunde kroppen 
skalas av lager för lager av uttorkade lindor, 
hud och vävnader. 

Det visade sig att mannen, 1820 år 
gammal, sannolikt var mördad med ett 
stickvapen.

Vad händer med mitt hus i ett förändrat 
klimat? Vid Centrum för klimatpolitisk 
forskning, CSPR, utvecklas nu ett visualise
ringsprogram till stöd för husägare. 

Det handlar om att organisera data och 
visa dem på ett överskådligt sätt, säger Erik 
Glaas, post.doc som forskar i projektet.

Med stöd av Nordforsk och försäkrings
branschen utvecklar han och kollegorna 
Tina Neset, Carlo Navarra, BjörnOla Lin
nér och Jimmy Johansson programmet 
VisAdapt, som både ska hjälpa husägare att 
förstå vad klimatförändringarna innebär 
och ge råd om hur de kan förebygga skador 
på sina hus. 

Utifrån husets geografiska position pre
senteras scenarier för framtida regn och tem
peraturförändringar, liksom risker för ras 
och andra extrema händelser. Husägaren får 
råd om vad som bör göras. Det kan handla 

om allt från bättre dränering och att rensa 
stuprör till att byta tak. Generellt förutses ju 
ett fuktigare och varmare klimat.

Det finns gott om goda råd, men ofta 
handlar det om långa listor. För att råden ska 
kännas relevanta behöver de kopplas till den 
egna situationen, säger Erik Glaas.

Projektet är en del i ett större program 
där forskarna vill skapa interaktiva visuella 
beslutsarenor i samarbete med Visualise
ringscenter C. I planerna finns en sådan 
för kommunpolitiker som ska underlätta 
hanteringen av klimateffekter i samhälls
planeringen.

mördad 
mumie

stöd för 
klimatbeslut
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Bildtext negativ

Ett färskt spinoffbolag är Ray Space AB, 
grundat av Jonas Unger, som leder forskar
gruppen Datorgrafik och bildbehandling. 
Specialiteten är att mäta och modellera 
verkliga scener, belysningen i rummet och 
optiska egenskaper hos olika material så att 
fotorealistiska datorgrafikbilder kan skapas.

– Vi arbetar med bilder där vi blandar 
verkliga och virtuella objekt. Hur ljuset fal
ler och sprids är en viktig del för att bilder 
ska se äkta ut. Därför mäter vi de optiska 
egenskaperna, och beskriver dem i matema
tiska modeller, säger Jonas Unger.

Sedan ett tiotal år samarbetar hans grupp 
med IKEA Communications AB som bland 
annat producerar den välkända katalogen där 
idag omkring 12 procent av bilderna är dator
grafik. Även större delen av bilderna i möbel
jättens webbkatalog är skapade på virtuell 
väg. Poängen är att slippa flytta runt med 

bättre koll på störande rymdväder
Solstormar ger vackra norrsken på jorden. 
Men också störningar på kraftnät, satelliter, 
gpssystem och flygtrafik. Den amerikanska 

rymdstyrelsen NASA ville ha bättre koll och 
medieteknikstudenten Martin Törnros (bil
den) fick i uppdrag att som examens arbete 

göra ett verktyg som visualiserar rymd
vädret. Åskådaren får en illusion av att sakta 
flyga rakt genom sol stormen.

virtuella miljöer 
för ikea-katalog

tunga soffor, montera bokhyllor och hänga 
upp tavlor, och dessutom kunna visa nya pro
dukter innan de ens lämnat rit bordet.

En typisk bild visar ett prydligt möblerat 
vardagsrum. Dagsljuset från fönstret faller 
vackert in över soffbord och fåtöljer. Men 
möblerna har aldrig stått i rummet och från 
fönstret kommer aldrig något solljus. Hur 
ska vi veta vad som är verkligt och vad som 
är virtuellt?

– Det är en balansgång man får lära sig 
leva med. De flesta av oss exponeras idag för 
mycket mer datorgrafik och virtuella världar 

än vi kan ana. Naturligtvis kan det missbru
kas, säger Jonas Unger.

Intresset för fotorealistisk datorgrafik 
växer nu inom många andra branscher 
där man behöver visualisera sina pro
dukter, som bilindustrin. Reklamfilms
producenterna utnyttjar tekniken flitigt. I 
täten ligger forskarna och utvecklar ständigt 
nya möjligheter.

– Forskningsfältet är vansinnigt brett och 
sträcker sig från utveckling av hårdvara – till 
exempel specialiserade kameror – till algorit
mer för snabb bildsyntes, säger Jonas Unger.

Bilden visar hur en verklig scen har rekonstruerats från fotografier och sedan möb-
lerats på virtuell väg. Metoderna som Jonas Unger och hans kollegor har utveck-

lat gör att gränsen mellan den verkliga och den virtuella världen suddas ut.
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forsknIng
 
  medicinsk bildvetenskap

text monIca Westman
foto cmIv & davId eInar nygren 

Nobelpriset nästa mål
världsledande på medicinska bilder

Bilder	av	dunkande	hjärtan	och	arbetande	hjärnor	sprids	
över	världen	och	är	till	stor	nytta,	inte	minst	inom	sjuk-
vård	och	forskning.	CMIV	på	Linköpings	universitet	har	

på	ett	drygt	decennium	etablerat	sig	som	ett	världs-
ledande	centrum	för	medicinska	bilder.

Hjärnbanor. Anders Brun och Hans Knutsson på Linköpings universitet 
har tillsammans med forskare vid Harvard Medical School, Boston, 
och Yonsei University College of Medicine i Seoul, lyckats identifiera 
nervfiberbanor i hjärnan och med hjälp av avancerade maskininlär-
ningsmetoder färgat in dessa så att banor med liknande sträckning får 
liknande färger. De har använt data från så kallad diffusions MR som 
utnyttjar samma fenomen som när man släpper en droppe bläck eller 
vatten på en bit papper och vätan sprids snabbare i fiberriktningen.
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Inför fjoLårets tioårsjubileum för Cen
trum för medicinsk bildvetenskap och 
visualisering, CMIV, blickade föreståndaren 
Anders Persson tillbaka på den ursprung
liga idén. En utopi kunde det tyckas. Men 
mycket av det grundarna av CMIV – visionä
rer på landstinget, universitetet och företa
get Sectra – hoppades på är idag verklighet. 
Inte mindre än 90 forskare är knutna till 
CMIV och här finns 40 doktorander, hälften 
kvinnor och hälften män från både teknisk 
och medicinsk fakultet.

Läkare, sköterskor och forskare arbetar 
sida vid sida och delar samma fikarum. På 
CMIV utförs 7000 kliniska undersökningar 
åt landstinget varje år. Oblodiga och icke 
smärtsamma undersökningar som hjälper 
läkarna att diagnosticera sjukdomar och 
följa upp verkan av olika behandlingar. Pa
tienterna ingår också i ett antal olika forsk
ningsstudier, främst handlar det om att öka 
kunskaperna om vad som händer i hjärta 
och hjärna, men på senare år har forskarna 
också börjar intressera sig för hur lever, nju
rar och rörelseorganen fungerar.

Till centrumet söker sig också organi
sationer som British museum, Kolmården, 
Medelhavsmuseet och brittiska forsknings
finansiären Wellcome Trust. 

CMIV gör också en insats för rättsme
dicinen, i kamerorna placeras människor 
som fallit offer för grova brott, som drunk
nat eller brunnit inne, liksom de barn som 
avlidit i späd ålder.

på de eLva åren har CMIV även skaffat sig 
en framstående position internationellt 
med några av de mest citerade forskarna 
inom sina vetenskapsområden, som Anders 
Ynnerman, professor i vetenskaplig visua
lisering, Anders Persson, adj professor och 
centrumets föreståndare och Hans Knuts

son, professor i medicinsk informatik.
– Vi är bäst i världen på att hantera bilder, 

bildvolymer och volymsekvenser. Vi var tidigt 
ute inom bild och signalbehandling redan 
på 1970talet och har lyckats hålla den ställ
ningen, säger Hans Knutsson, som varit med 
på hela resan från det första idéstadiet runt 
millennieskiftet till dagens CMIV och som har 
skrivit några av de standardverk inom områ
det som fortfarande är de mest citerade.

– Det viktigaste framsteget är nog ändå 
att vi lyckats integrera vår forskning med 
den medicinska professionen. Det är fortfa
rande ett avstånd, men vi får en allt bättre 
förståelse för varandras världar, säger han.

Anders Persson förklarar framgången 
med lite andra ord:

– Det vi verkligen har lyckats med är 
tvärvetenskap över gränserna och att vår 
forskning kommer till direkt nytta för pa
tienterna. Vi är inte duktiga på allt, men 
specialister inom våra områden. 

ett nytt område håller nu på att växa fram: 
digitaliserad patologi – objektglas skannas 
in och lagras i en intelligent databas. Läka
ren får hjälp att visualisera vävnadsprover 
och diagnosticera sjukdomar genom att stu
dera och jämföra bilder av vävnader, celler 
och organ.  En tjänst som professor i digital 
patologi är också utlyst och ska tillsättas i 
oktober 2013.

Relativt nytt är också möjligheten att 
studera olika typer av fett i människokrop
pen med hjälp bilder från magnetkamera, 
syntetisk MRI, där LiUforskarna såväl fått 
en artikel publicerad i Nature som knoppat 
av ett företag, Amra.

– Vi hade målet att ha minst 20 dokto
rander och minst en artikel i en tidskrift 
av typ Nature under de första tio åren. Det 
lyckades vi med och nu har vi siktet än hög
re ställt, säger Anders Persson.

Hägrar gör naturligtvis också ett Nobel
pris eller motsvarande.

– Ja, det vore ju roligt, fast det kanske 
måste bli inom medicin för det finns ju ing
et nobelpris i signalbehandling, konstaterar 
Hans Knutsson med ett leende.  

Bildtext negativ

Anders Persson, föreståndare för cmiv, kan glädjas över att målen för de första tio åren 
är uppnådda med råge. cmiv har etablerat sig som världsledande på medicinska bilder.

»För 10 år sedan såg vi framför oss en helt ny typ 
av forskningscentrum. En plats där all kunskap  
och teknik inom bildvetenskap och visualisering 
fanns samlad. Där det inte fanns något avstånd 
mellan forskare, tekniker, läkare och patienter. 
Och där vi kunde se människan i ett helt nytt ljus.«
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text monIca Westman
foto peter HoLgersson

Nya världar öppnas
På	Visualiseringscenter	C	i	Norrköping	blir		avancerad	forskning	
från	Linköpings	universitet	lättillgänglig,		begriplig	och	rolig.	Med	interak-
tivitet	och	rörliga	bilder,	texter,	film	och	ljud	blottläggs	komplicerade	samband.

samverkan 
 
  visualiseringscenter c

vIsUaLIserIngscenter c har på några få 
år blivit en av de stora turistattraktionerna 
i Norrköping. Här kan man slå sig ner i 
domteatern och exempelvis följa med på 
spännande resor ut i yttersta rymden och in 
i kroppens innersta vrår. I utställningarna 
används avancerad visualisering för att visa 
sådant som man normalt inte kan se med 
blotta ögat.

Under hösten tar Christer Fuglesang 
med besökarna på en tur i rymden och 
ett besök på rymdstationen ISS. Dels på 
film duken inne i domteatern, men också 
i utställningen där en app till mobilen, 
Rymdresan, hjälper besökaren att se vad 
som finns i bilderna. När man riktar telefo
nen mot bilderna, dyker blå ringar upp där 
det finns mer information att hämta.

– Vi vill förstärka upplevelsen. Det är ju 
fortfarande bilden, målningen eller fotot, 
som ska bära budskapet, men med hjälp 

av ringarna kan vi rikta betraktarens blick 
mot intressanta ställen i bilden, förklarar 
Magnus Axholt, som doktorerat i interaktiv 
visualisering på Linköpings universitet 

och som knoppat av tekniken, Explorim, i 
ett eget företag tillsammans med kollegan 
Stephen O Ćonnell.

– Mycket av det som görs inom »aug
mented reality«, förstärkt verklighet, hand
lar om spel och underhållning. Vi ville göra 

något som kunde vara till nytta, som kan 
guida betraktaren och förmedla kunskaper 
på ett enkelt och roligt sätt, förtydligar Ste
phen O Ćonnell. 

Om några år kan vi kanske få uppleva 
talande bioaffischer, bokomslag som vet allt 
om bokens pris och huvudkaraktärer eller 
statyer som själva berättar om den värld de 
kommer ifrån.

HemLIgHeten bakom appen Rymdresan, lik
som bakom det mesta som visas på Visuali
seringscenter C, är forskarnas förmåga att 
skapa effektiva och resurssnåla matematiska 
algoritmer som hittar mönster och som om
vandlar miljontals megabyte data till en för 
mobiltelefonen eller datorn hanterlig mängd 
information. Till det duktiga visualiserare 
och programmerare, mästare i att bygga 
modeller av det man inte kan se – eller som 
kanske inte ens finns.

Christer Fuglesang inviger höstens rymdutställning.
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Matthew Cooper, forskare i visuell in
teraktiv dataanalys på LiU, är en av dem 
som förmedlar information om spännande 
forskning till centrets publika del. Han och 

forskarkollegan Gunnar Höst betonar att 
Visualiseringscenter C har en viktig funk
tion att fylla för att skapa förståelse hos barn, 
ungdomar och vuxna för grundläggande 
samband och för hur teknik fungerar. Kan
ske blir det också allt viktigare när datorer 

finns på var mans bord, i bilen, symaskinen 
och kaffebryggaren. 

– Det är kvalificerad och världsledande 
forskning som visas här och det ligger 
forskning bakom de flesta installationerna, 
berättar Anders Ynnerman, direktör för det 
konsortium som ligger bakom centret och 
som också leder forskningen inom visuali
sering vid LiU. 

exempeL på det som vIsas är visualiseringar 
av vad som händer i hjärnan när man tänker 
eller hur stadsplanering kan underlättas 
med interaktiva kartor i 3D och du kan själv 
bygga en virtuell vattenmolekyl där flera 
sinnen används. Det så omskrivna obduk
tionsbordet har självklart en central plats, en 
produkt från forskningen som nu kommer
sialiserats av medicinteknikföretaget Sectra. 
I bordet syns med skrämmande tydlighet 
skadorna på en trafikdödad kvinna.

– Utmaningen för oss är inte att hitta 
intressant forskning, utan att paketera den 
på ett intresseväckande och begripligt sätt, 
konstaterar Matthew Cooper. 

Något de lyckats så väl med att över 
110 000 besökare hittade hit under förra 
året. Från i höst är det också fritt fram för 
skolorna i Norrköpings kommun att boka in 
klasser i årskurs 3, 6 och 9 och bokningarna 
rasar in.  

En app hjälper till att förstärka upplevelsen. Matthew Cooper Anders Ynnerman
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LInköpIngs UnIversItet 
 
  notiser

notiser

Linköpings universitet tar ytterligare ett 
kliv upp bland världens främsta univer-
sitet, enligt den så kallade Shanghai-
listan som publicerades i början av 
hösten. LiU placerar sig på plats 378 i 
årets ranking.

Shanghailistan mäter i första hand uni
versitetens forskningsstyrka. Under de 
senaste fyra åren har Linköpings univer
sitet stadigt förbättrat sin position, trots 
hårdnande konkurrens inte minst från 
unga asiatiska lärosäten. Årets placering 
är 14 platser bättre än ifjol och 61 bättre än 
för tre år sedan.

  – Mot bakgrund av den hårdnande 
konkurrensen är det verkligen en gläd
jande utveckling, säger Helen Dannetun, 
rektor vid Linköpings universitet.

Uppgången förklaras främst av att 
Linköpingsforskare i ökad utsträckning 
publicerar sig i de ledande vetenskapliga 
tidskrifterna och att deras forskning 
alltmer refereras till av andra forskare. 
Det framgår bl.a. av allt bättre resultat på 

indikatorer för medverkan i tidskrifterna 
Nature och Science samt publiceringar i 
citeringsdatabasen Web of Science. Ran
kingen baseras på originalartiklar och 
det har stor betydelse om man står som 
huvudförfattare till artikeln.

sHangHaI-LIstan toppas av Harvard 
University, följt av Stanford och Berkeley, 
samtliga från USA. Över huvud taget är 
den amerikanska dominansen förkros
sande. Av de tio högst rankade universi
teten är det bara brittiska Cambridge och 
Oxford som inte kommer från USA.

Shanghailistan heter egentligen 
Academic Ranking of World Universi
ties (ARWU) och tas årligen fram av Jiao 
Tonguniversitetet i Shanghai i Kina. Den 
räknas tillsammans med de brittiska ran
kingarna QS World University Rankings 
och Times Higher Educationlistan som 
de tre största och mest inflytelserika glo
bala rankingarna. Under senare år har 
Linköpings universitet avancerat på samt
liga dessa listor.

För fjärde gången arrangeras innovations- 
och entreprenörskapsveckan, Vecka45, i 
Östergötland med Linköpings universitet 
och dess innovationskontor som en av 
huvudaktörerna. I år är veckan för första 
gången sex dagar.

– Vi börjar redan på söndagen den 3 novem
ber med spännande och upplevelserika 
aktiviteter för allmänheten i Linköping 
och Norrköping. LiU kommer naturligtvis 
vara med på ett hörn, säger projektledare 
Susanne Pettersson. 

Vecka45 bjuder på möten, föreläsningar, 
workshops och mycket annat på LiU:s 
campus med en blandning av inspiration 
och nytta. Bland föreläsarna finns Johan 
Spendrup och Jesko von Koenigsegg och 
bland de populäraste eventen kan nämnas 
LiU Game Awards för alla »spelnördar«, 
Business Rally/Draknästet för studenter 
som vill arbeta på ett problem och pitcha en 
lösning och LiU Patent Day för till exempel 
de forskare som börjat fundera på att söka 
patent. 

Det kompletta programmet finns på  
www.vecka45.se

På FNdagen den 24 oktober kl 19.00 ger 
Musik vid LiU i samarbete med Östgöta
musiken, Linköpings kommun och 
Linköpings FNförening, en konsert i Cru
sellhallen, Linköping, där walesaren Karl 
Jenkins verk »The Armed Man: A Mass for 
Peace« står i centrum. Verket, som tilläg
nades de drabbade i Kosovokonflikten runt 
sekelskiftet, vill få oss att betänka krigets 
långtgående effekter i alla tider: idag, i går 
och kommande dagar. 

Vid konserten medverkar Östgöta Blåsar
symfoniker, Östgöta Kammarkör, Camerata 
Corolla, skådespelaren Astrid Assefa och 
imamen Zekerijah Cajlacovic. Dirigent är 
Hans Lundgren.

LiU klättrar på världsranking

Vecka45	växer	
–	i	år	igen

Musik	för	fred
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Docent Martin Hallbeck tilldelas Hälso
universitetets Fernströmpris 2013 för sin 
banbrytande upptäckt kring överförande av 
giftigt protein mellan nervceller vid Alzhei
mers sjukdom.

Martin Hallbeck är universitetslektor 
och överläkare i patologi och leder ett 
forskar team som var först i världen med att 
visa hur giftiga proteiner förs över från nerv
cell till nervcell. Hans forskning innebär ett 
genombrott för förståelsen av Alzheimers 
och dess förlopp. I framtiden skulle det 
kunna leda till en effektivare bromsmedicin 
mot sjukdomen.

Matematikundervisningen på Linköpings 
universitet fick full pott i Universitetskansler
ämbetets granskning; mycket hög kvalitet på 
både master och kandidatutbildningarna. 

– Verkligen roligt eftersom matematiken 
är en viktig del i hela vårt utbildningsutbud, 
och speciellt inom ingenjörsutbildning
arna, säger Ulf Nilsson, dekanus vid tek
nisk fakultet.

En tydlig organisation, med klara mål 
och förväntningar på den anställde, är en 
grundläggande men tidigare förbisedd 
faktor för ett gott arbetsliv. Det visar en 
aktuell avhandling i arbetslivsforskning vid 
Helix, Linköpings universitet.

– Vi fokuserar ofta på ohälsa på jobbet och un
dersöker vad som får människor att må dåligt. 
Jag ville istället se vad som får oss att må bra, 
säger folkhälsovetaren Cathrine Reineholm.

Flera av hennes resultat bekräftar tidi
gare forskning och kan förefalla föga över
raskande, exempelvis att den som själv kan 
styra över sitt arbete mår bättre. Men:

– Ett självständigt arbete är bra, men 
bara om du vet vad du ska göra och vilka 
förväntningar du har på dig. Om detta är 
otydligt har du ingen glädje av en hög egen 
kontroll av arbetet.

Cathrine Reineholm ville undersöka hur 
organisationer av typen Lean påverkar häl
san på jobbet jämfört med mer traditionella 
organisationsformer. Men hon fann att for
men av organisation inte spelar så stor roll. 
Det avgörande är just tydligheten.

– Med dagens arbetsliv och dess krav 
på flexibilitet, snabba ryck och många lösa 
anställningar, så blir tydligheten ännu vikti
gare för välmåendet, säger hon.

Att fungera i arbetsgrupper har också 
blivit viktigare, och därmed kraven på social 
kompetens och samarbetsförmåga. En väl 
fungerande arbetsgrupp befrämjar också 
hälsan hos de anställda.

Cathrine Reineholm har också undersökt 
rörligheten i arbetslivet och hittar här två 
diametralt motsatta orsaker till att männis
kor byter jobb: Antingen söker man sig från 
enformiga jobb – eller så är jobbyten ett led i 
karriären.

– Vi ska alltså inte utgå från att hög 
rörlighet på en arbetsplats alltid beror på trå
kiga jobb, säger hon. Det kan också bero på 
att anställda vill göra karriär.

Tydlighet viktigt för att må bra på jobbet

Fernströmspris
till	Hallbeck

Maria Jenmalm har tilldelats miljö
medicinska priset av Cancer och Allergi
fonden för innovativa och framstående 
forskningsinsatser kring allergi utveckling 
hos barn.

Maria Jenmalm är professor i experi
mentell allergologi vid Linköpings uni
versitet. Hennes forskning fokuserar på 
studier av immunsystemets interaktion 
med tarmflorans bakterier, olika allergen 
och födoämnen, såväl hos barnet som hos 
mamman. Målet är att förstå hur man kan 
förhindra att barnet blir allergiskt. Det görs 

bland annat genom att identifiera biologis
ka markörer som kan förutsäga vilka barn 
som riskerar att bli allergiska samt genom 
att utvärdera om en mjölksyreproduce
rande tarmbakterie, Lactobacillus reuteri, 
skulle kunna förebygga allergiutveckling.

– Jag känner mig mycket hedrad och 
stolt över att tilldelas detta fina pris. Att 
bli uppmärksammad för sin forskning 
är förstås väldigt roligt och inspirerande 
och de medel som nu tillförs forskargrup
pen ger oss ytterligare möjligheter, säger 
Maria Jenmalm.

Maria	Jenmalm	prisad	för	forskning

Högsta	betyg
för	matten
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kategorI 
 
  underkategori

text åke HjeLm
foto cHrIs maLUszynskI

Med kameran 
i udda miljöer
Den	prisade	fotografen	och	LiU-
alumnen	Chris	Maluszynski	dras	till	
udda	miljöer.	I	kontrasternas	USA	
har	han	fångat	såväl	överdådiga	
välgörenhetsbaler	som	luggslitna	
medborgare	i	samhällets	utkanter.

Ett annat USA: Richford, Upstate New York. En fattig håla där John D. Rockefeller föddes.
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efter en stUnds Irrande på gatorna vid 
Klara sjö hittar jag honom, fotografen Chris 
Maluszynski, sittande på en trottoarser
vering med rejäl keps på huvudet. Här på 
Kungsholmen finns hans stockholmska 
hemmakvarter.

Annars kan man spåra honom till ett an
tal platser på jordklotet. Warszawa där han 
är född, Linköping där han växte upp och 
tog en och en halv examen på universitetet, 
Oslo där han bott med familjen de senaste 
åren, och som grädde på moset: New York.

Manhattan blev hans fasta punkt när 
han bestämde sig för att bryta upp från 
Sverige.

– Jag behövde en utmaning och ville inte 
fastna i Stockholm, säger han.

Han höll på att göra just det efter några 
år som framgångsrik pressfotograf. Han 
vann priser och skickades ut på spännande 
uppdrag.

Ett av uppdragen var en reportageresa till 
George W Bushs hemstad i Texas i samband 
med presidentvalet 2004. Väl tillbaka i Sve
rige upptäckte han att det visum han rest på 
varade i fem år. Han tog det som ett tecken.

–Jag satte mig på ett plan till New York, 
helt oplanerat, jag kände inte en människa 
där.

så började karrIären som frilansfotograf 
i USA, en karriär som tuffar vidare trots att 
han bortrövats till Oslo av den norska diplo
maten Ragnhild Imerslund som blev hans 
fru vid ett storslaget bröllop i Vadstena här
omåret, med Bonnkapälle, Birgittasystrar 
och vänner från när och fjärran. Även om 
han med sin centraleuropeiska bakgrund 
gärna vill utforska den kontinenten lite 
närmare, så har USA en ohotad plats i hans 
hjärta.

– Landet är byggt på människor från hela 
världen. Där finns så enorma kontraster. 
New York är unikt, där kan man få det bästa 
av allt, säger Chris.

Han trivs bäst när han är väldigt långt 
från redaktionerna. Då söker han upp udda, 
gärna svårtillgängliga miljöer, som Birgit
tinerklostret i Vadstena eller den iriska ön 
Tory med drygt 100 invånare och en folkvald 
kung.

En helt otippad händelse gav fribiljett in i 

en fullständigt annorlunda och sluten värld: 
Manhattansocietetens välgörenhetsbaler på 
stans lyxigaste hotell.

– Jag blev inbjuden av en slump eftersom 
jag ägde en frack och kunde dansa wiener
vals. Jag fick kontakt med några av de yngre 
och började hänga med dem, gick en dans
kurs och fortsatte att gå på deras baler och 
efterfester. 

Ofta sätter man likhetstecken mellan 
New York och Manhattan. Men bara några 
timmars bilkörning norrut i samma delstat 
fann Chris balsalongernas totala kontrast: 
Richford, en vägkorsning vars enda attrak
tion är ruinen av en stuga där oljemagnaten 
John D. Rockefeller såg dagens ljus. Här 
bor luggslitna medborgare i ruckel och hus
vagnar, så långt som möjligt från närmaste 
polisstation. Men också här togs Chris emot 
som en vän och har kommit tillbaka gång 
efter gång.

– Jag trivs enormt bra i sådana udda 
miljöer där jag kan komma människor in på 
livet i deras vardag. Jag vill lyfta fram orättvi
sor men har hållit mig undan från krig och 
oroshärdar, säger han.

På New Yorks flottaste hotell möts stadens högsta societet till fantastiska baler med middag och dans in  
på småtimmarna. Biljetten kostar runt en tusenlapp i dollar – pengar som till stor del går till välgörenhet.
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I damrummet förbereder sig debutanterna för kvällens öppningsdans på »The Viennese Opera Ball« på lyxhotellet Waldorf Astoria. 
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Om Chris Maluszynski
Född 1975 i Warszawa. Pappa Jan var forska
re i datavetenskap och tog 1980 med sig fa
miljen på en gästprofessur i Danmark. När 
de skulle hem igen reste familjen i förväg. 
Innan Jan skulle komma efter, i december 
1981, infördes undantagstillstånd i Wars
zawa för att stoppa Solidaritets regerings
fientliga demonstrationer. Jan blev kvar i 
Danmark tills forskarvänner på Linköpings 
universitet erbjöd honom jobb. Ett halvår 
senare lyckades mamma Gizela få utresetill
stånd för sig och barnen, och fick även hon 
en tjänst på LiU, som lektor i mikrobiologi.

Chris egen universitetskarriär började 
med teknisk fysik och elektronik, Ylinjen. 
Samtidigt började han fotografera för stu

denttidningen Linsen och fick ett kvälls 
och helgvikariat på likaledes avsomnade 
tidningen Östgöten, så fysikstudierna fick 
stryka på foten. I stället bytte han spår till 
bild och kommunikationsvetenskap vilket 
resulterade i en magisterexamen från LiU, 
kryddat med konsthistoria på Sorbonne i 
Paris.

Men det var pressfotograf han ville bli 
och under några år avverkade han ett antal 
vikariat på bland andra Corren och Dagens 
Nyheter innan karriären tog fart på allvar. 
2003 startade han bildbyrån Moment till
sammans med ett gäng svenska kamrater. 
Han har flera gånger prisats i tävlingen 
Årets bild.

2011 gifte han sig med Ragnhild Imers
lund och de har nu en tvåårig son, Jasio.  

Chris Maluszynski tog sig in i Manhattansocie-
teten och dokumenterade en värld som annars 

är stängd för utomstående. Här har han närkon-
takt med miss usa 2009, Crystle Stewart.

Invånarna i Richford har sina födkrokar och vill helst undvika påhälsningar av polis och myndigheter. Men Chris Maluszynski  är alltid välkommen.
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text eLIsabet WaHrby
foto peter HoLgersson

Hollywood  
tur & retur
Mattias	Bergbom	hade	egentligen	varit	
nöjd	med	vilket	jobb	som	helst	i	IT-
branschen.	Men	istället	blev	det	Hol-
lywood,	filmbranschen	och	en	Oscar	
för	bästa	visuella	effekter.	Ingen	dålig	
merit	för	LiU-alumnen.	

I arbetsrUmmet I strykbrädan i Norrkö
pings gamla industrilandskap sitter Mattias 
Bergbom, tillbaka till platsen där allting 
började, på medieteknikprogrammet på 
Linköpings universitet. 

Numera är han konsult och arbetar på 
distans för företaget Digital Domain som 
skapar visuella effekter till stora Hollywood
produktioner. Men under fyra år arbetade 
Mattias för företaget i Los Angeles. Till en 
början handlade jobbet om att utveckla 
själva mjukvaran för att skapa effekterna. 
Men efter ett tag fick han också möjlighet 
att använda den mjukvara han utvecklat. 

– Det här jobbet är tekniskt, inte konst
närligt i första hand, säger Mattias. Men vi 
som gått medieteknikprogrammet har öga 
för vad som ser bra ut, vi ser helheten, kan 

kommunicera med kreatörer och konstnä
rer. Tekniken är ett sätt att komma in bak
vägen i branschen genom att bevisa att man 
kan jobba kreativt också.

mattIas första fILm blev »Benjamin But
tons otroliga liv«, om mannen som åldras 
baklänges. Hans uppgift var att skapa ett 

trovärdigt hår på den genom filmen allt 
yngre huvudrollsinnehavaren Brad Pitt. 

Och uppenbarligen lyckades han. Fil
men vann en Oscar för bästa visuella effek
ter 2008. 

– Vi var ett helt team med runt hundra 
personer bakom effekterna, berättar Mat
tias, som själv inte fick vara med på galan, 
träffa kändisarna, gå på röda mattan eller 
ta emot statyetten. Det är storpolitik bakom 
vem som får göra det. Men jag har i alla fall 
hållit i den. 

»benjamIn bUtton« blev på flera sätt ett ge
nombrott för Mattias Bergbom. Med filmen 
skapade han sig en egen nisch i effektbran
schen. Hollywood är fullt av människor som 
gör explosion, rök, eld och forsande vatten

I filmen »Benjamin Buttons otroliga liv« spelar Brad Pitt en man som åldras baklängas. Mattias Bergboms uppdrag var att ge honom ett trovärdigt hår.
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Bildtext negativ

effekter. Men hårnischen var ledig. 
– Mitt magnum opus blev filmen »Tron: 

Legacy«. Där fick jag ansvaret för allt digitalt 
hår. Bland annat skulle huvudrollsinnehava
ren Jeff Bridges göras i en ung variant. 

Också i filmen »The Girl with the dragon 
tattoo« arbetade Mattias med håreffekterna. 
Till exempel i en scen där Lisbeth Salander 
kör motorcykel. Scenen spelades in i Sverige 
och man var tvungen att använda hjälm. I 
filmen har Mattias ersatt hjälmen med tro
värdigt hår som fladdrar i fartvinden. 

– Digital Domain har fortsatt att använda 
mitt »hårsystem« och jag har på sätt och 
vis gjort mig oumbärlig genom den här 
hårnischen, skrattar Mattias. Nu arbetar jag 
med att mer långsiktigt utveckla systemet, 
en version två. Från Norrköping leder jag ett 
team som ska göra systemet billigare, bättre 
och effektivare. 

HoLLyWood är en dröm för människor i hela 
världen, för de flesta förblir det bara en dröm. 
För Mattias, som inte alls hade några tankar 
på Hollywood, han hade kunnat tänka sig 
vilket ITjobb som helst i närheten av Norrkö
ping, gick vägen dit via ett år som utbytesstu

dent på Stanforduniversitetet i Kalifornien 
och examensarbete på Digital Domain. 

– Näst sista dagen erbjöd de mig att 

stanna kvar och jobba. Det hade jag nervöst 
väntat på och blev enormt lättad.  

I fyra år stannade Mattias i Hollywood. 
Under tiden hann han träffa sin fru Elin 
och det blev ett väldigt pendlande mellan 
Norrköping och Los Angeles. 

– Man lever ett slags halvliv, i hyreslägen
het och utan långsiktiga planer. Jobbet är 
jättekul och man har en väldigt behaglig 
tillvaro när man är 28 år, vit, frisk och har 
livlinan till Sverige. Men det var svårt att se 

en trygg framtid där och vi funderade länge 
på hur vi skulle göra – söka grönt kort i USA 
eller satsa helhjärtat på Sverige?

Det blev Sverige. Nu bor familjen i Norr
köping. Här driver Mattias sitt eget företag 
där han, förutom konsultuppdraget för Digi
tal Domain, också gör en del småjobb i Sve
rige, bland annat för Visualiseringscenter C. 

– Jag är väldigt tacksam, för året på Stan
ford, för jobbet i Hollywood. Jag kan sakna 
pulsen, närheten till Stilla havet och para
doxalt nog också naturen. Men inte trafiken 
och klyftorna i samhället. Det är kul att 
hälsa på, men jag känner inte för att flytta 
tillbaka.  

 Född 1980 i Sundsvall
 Utbildning Civilingenjör i medieteknik, Linköpings universitet 2007
 Bor I Norrköping
 Familj Frun Elin och sonen Leo, född i juni 2013
 Filmografi • Benjamin Buttons otroliga liv 2008 • Tron: Legacy 2010 • 

Thor 2011 • XMen: First Class 2011 • The Girl with the Dragon 
Tattoo 2011 • Jack the Giant Slayer 2013 • Maleficent 2014 

Hår har blivit Mattias Bergboms speciella nisch.  Han fortsätter att medverka i olika Hollywoodfilmer även efter flytten tillbaka till Norrköping.



11:36 Clinicum – Inte helt smärtfritt att  lära sig sätta en central venkateter.

LInköpIngs UnIversItet 
 
  campusliv

08:11 Märkesbacken – Skynda, skynda!

foto anna nILsen & cHarLotte perHammar

En dag på campus
Vad	händer	en	dag	på	Linköpings	universitet?	

Vi	har	fångat	lite	av	det	i	ett	bildreportage.

07:07 Städning i Colosseum – Lugnet före stormen.

12:03 Blåsrummet  – Lunchhäng med LiTHe Blås.

08:15 Tentamen i Terra – Full fokus under omtentap.



09:43 Forskning i Bhuset – Doktoranden Rozalyn Simon från USA spårar upp aggregat av skadligt protein i hjärnan, som kopplas till Alzheimers. Nyligen vann hon en fototävling för forskare 
med sin bild på bortdöende minnen i en hjärna drabbad av glömska (syns i bakgrunden). 

10:54 Märkesbacken – Storstädning dagen 

efter studentfesten München Hoben.



13:15 Föreläsning i C2 – Välkommen 
till Linköpings universitet!

14:52 Campus Norrköpings bibliotek  Tystnad! 

16:00 Café Baljan – Sex spänn för kaffe med klägg.
Har du egen mugg blir det en femma jämnt. 19:16 Campusbussen – Populäraste  

tidsfördrivet på bussen? Mobilen.

12:39 Gräsmattan utanför Origo  – Picknick.

LInköpIngs UnIversItet 
 
  campusliv



Möt framtiden under 

Vecka45 
Alla som studerat eller  
forskat vid Linköpings  
universitet vet att det är en  
oerhört innovativ miljö. En vecka  
varje år är det extra tydligt: Vecka45. 

Då arrangeras massor av möten och spännande 
event där studenter, forskare, entreprenörer,  
innovatörer och nyfikna samlas. 

Årets program lovar att bli det häftigaste  
hittills – titta in på vecka45.se och bestäm  
vad du ska gå på!

InnovationskontorEtt vid Linköpings  
universitet hälsar dig välkommen till Vecka45!

titta in på 
vecka45.se

INN047 Annons LiU Magasin2.indd   1 2013-08-28   15:15
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Anna Aronsson, Malin Enblad och Lina Lundgren från läkarprogrammet tycker att det är enkelt att lära sig använda bordet,
men att det ibland kan vara svårt att förstå vad det är man ser. Här studerar de hur skelettet är uppbyggt. 

Utan att behöva använda skalpell eller att något går sönder kan man undersöka hjärnan om och om igen.
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– där är LILLHjärnan, och där är hjärnstam
men, den ser nästan ut som Musse Pigg. 

Malin Enblad, student och amanuens 
vid läkarprogrammet, styr visualiserings
bordets skärm med fingrarna och tar fram 
bilder från kroppens inre. Några studenter 
följer fascinerat hur hon flyttar sig fram och 
tillbaka från detalj till helhet med en enkel 
handrörelse.

Till Clinicum, en del av Hälsouniversi
tetet i Linköping, kommer studenter från 
läkar och vårdprogrammen för att få klinisk 
färdighetsträning. Anatomi och fysiologi 
ingår tidigt i utbildningarna. Vanligast är att 
man lär sig genom böcker, bilder, modeller 
och genom dissektion av kroppar. 

På Clinicum var man först i världen med 
att även använda ett nytt verktyg i undervis
ningen, ett visualiseringsbord. Nu, ett och 
ett halvt år senare, har runt 600 studenter 
provat det. Pedagogiken och tekniken fort
sätter att utvecklas, tack vare ett nära samar
bete mellan lärare, studenter och utvecklare. 

vIsUaLIserIngsbordet består av en dator 
och en stor skärm, förklarar Ida Blystad 
som är lärare på läkarprogrammet. En hel 
del förarbete krävs för att ta fram materialet, 
som består av en stor mängd datortomo grafi 
och magnetkamerabilder av en kropp.

– Det är riktiga människor som gör en 
sorts virtuell donation av sina kroppar. Bil
derna avidentifieras och vi lär studenterna 
att det är viktigt att behandla materialet med 
respekt. Det är en person som finns där 

bakom den avancerade tekniken.
Bilderna bygger upp en tredimensionell 

volym där man till exempel kan skala av 
lager med hud och muskler, se kroppen i 
genomskärning, zooma in hjärtat eller stu
dera de fina grenarna i lungträdet.

– Hjärnan är väldigt komplex, säger 
Anna Aronsson som är student på läkar
programmet. 

– Det är lättare att förstå hur allt hänger 
ihop när man kan vrida och vända på struk
turer och se dem från olika håll. På bordet 
är bilderna genomskinliga så att kärlen syns 
tydligt på ett sätt som de inte gör vid dissek
tion. 

Lina Lundgren, också läkarstudent, upp
skattar möjligheten att kunna boka visuali
seringsbordet för egna studier. 

– Det är skönt att få fundera och 
under söka i sin egen takt. Det är bra att 

först gå på föreläsningar och dissekera. Se
dan är bordet den sista pusselbiten som gör 
att det blir en helhet. 

anne-cHrIstIne persson är föreståndare på 
Clinicum. Hon framhåller också fördelarna 
med att studenterna själva får utforska och 
testa vid visualiseringsbordet.

– Studenternas nyfikenhet stimuleras. 
Diskussionerna runt bordet blir väldigt bra, 
och det passar det problembaserade lärandet 
som vi arbetar med. Visualiseringsbordet är 
fascinerande och ett verktyg som skapar nya 
möjligheter och utmaningar, säger Anne
Christine Persson. 

fotnot: Visualiseringsbordet bygger på 
forskning vid Linköpings universitet och 
har kommersialiserats av medicinteknik
företaget Sectra.

Visualiseringsbord 
ger bättre förståelse
Ifjol	blev	studenterna	på	läkar-	och	vårdutbildningarna	på	Linköpings	universitet	
först	i	världen	med	att	använda	ett	virtuellt	obduktionsbord	i	sina	anatomistudier.	
Det	har	blivit	ett	uppskattat	verktyg	som	ökar	studenternas	förståelse.
text annIka joHansson
foto anna nILsen

Ida Blystad är 
röntgen läkare och 
lärare på läkar-
programmet. Hon 
betonar att man 
i visualiserings-
bordet arbetar med 
riktiga människor 
som gjort en sorts 
virtuell donation av 
sina kroppar. »Vi 
lär studenterna att 
det är viktigt att 
behandla materialet 
med respekt.«
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Bilder och visuella intryck hör till vardagen 
och formar vår syn på omvärlden via film, 
reklam, tidningar, forskning, fotoalbum, 
läro böcker, tv, ja listan kan göras oändlig.

– Det visuella är något vi lever med och 
genom varje dag, säger Anna Sparrman vid 
tema Barn där hon och andra bedriver forsk
ning om visuell kultur. 

– Ta bara de flesta hems kylskåp, de fung
erar som ett visuellt kommunikationsnav med 
shoppinglistor, foton som får oss att minnas 
födelsedagar, ett vykort från en resa, en barn
teckning eller kanske till och med en ultra
ljudsbild på ett väntat och efterlängtat barn.

vIsUeLL kULtUr är ett forskningsområde 
som utvecklats sedan slutet av 1980talet 
och spänner över olika ämnesområden, men 
med seendet som det gemensamma intres
set. Vem tittar på vem, vad får synas var och 
när, vem får synas på vilka villkor och med 
vilken blick tittar betraktaren, är viktiga frå
gor för forskningen i visuell kultur.

– Hur seendet regleras är viktigt i vårt 
samhälle. Vem och vad som får synas men 
också hur vi lär oss att »se« är politiskt lad
dade frågor som gör visuell kultur till ett 
oerhört brett forskningsområde, konstaterar 
Anna Sparrman.

Forskarna studerar hur just synlig
het och seende regleras i lagstiftning 
och  policyer, men också hur människor i 
praktiken faktiskt använder sin blick. Det 
handlar om både bilder, seende, text, och 
strategier. 

anna sparrmans forsknIng är inriktad på 
barn och visuell kultur. Den omfattar både 
bilder som föreställer barn, de visuella mil
jöer som barn växer upp i och de som barn 
själva skapar. 

Hon tycker det är svårt att förstå seendets 
underordnade roll i skolan med tanke på att 
visuella modeller, bilder och tredimensio
nella föremål ofta används som pedagogiska 
verktyg. Det visuella är dessutom centralt i 
den nya teknik som används dagligen i både 
vardags och yrkesliv.

Ett hett ämne ur ett visuellt perspektiv är 
barns sexualitet eftersom det i stor utsträck
ning handlar om seende och blickar, om 
rätten att titta eller inte. Dagens fokus på 
den pedofila blicken gör dessutom bilder på 
nakna barn problematiska på ett sätt de inte 
var för bara trettio år sedan. 

Men även barns blickar riktar sig mot 
nakna eller halvnakna kroppar, kanske 
framförallt i reklam. Lagstiftningen talar 
om vad vi anser att barn får och inte får titta 

på, hur de får framställas i bild och vilka 
blickar som då är tillåtna. 

Medan vuxna försöker skydda den 
nakna barnkroppen från pedofila blickar 
visar en av Anna Sparrmans studier att 
barn själva ritar vuxna kroppar när de ritar 
»naket«.

– Det är intressant, men hur kan vi förstå 
det? Det är bland annat det som forskningen 
om visuell kultur kan diskutera, skillna
derna mellan de principer för seendet som 
gäller för barn respektive vuxna. 

I andra stUdIer har hon undersökt hur 
barn och ungdomar konsumerar visuell kul
tur, vad de tar till sig och vilken kunskap det 
ger dem. Hon arbetar med videokamera och 
låter barnen själva komma till tals i samtal 
och intervjuer. Hur pratar de om reklam 
och program de ser på tv och hur använder 
barnen intrycken de får från visuella medier 
i vardagen? 

Barn och ungdomar har också berättat 
om bilder och föremål de sätter upp på väg
garna i sina rum. En flygplansmodell som 
blir ett passagerarplan och en semesterresa 
eller fotot på morfar som gör att han blir 
levande för barnbarnet som aldrig träffat 
honom.

bIrgItta WeIbULL

Med fokus på visuell kultur

forsknIng 
 
  visuell kultur

Anna Sparrman forskar om visuell kultur vid tema Barn. Kylskåpet – ett visuellt kommunikationsnav i de flesta hem.
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Vem som helst kan idag ta del av tusentals 
digitaliserade lokalhistoriska bilder via 
Kulturarv Östergötland. Startskottet till de 
databaserna smällde Linköpings universitet 
av 1996.

– Centrum för lokalhistoria vid LiU köpte 
då in hela lokalfotografen Einar Jagerwalls 
bildarkiv, tusentals bilder tagna från 1930 till 
90talet, berättar Hans Nilsson, historiker 
vid Institutionen för samhällsutveckling och 
kultur, ISAK, och föreståndare för Centrum 
för lokalhistoria sedan 1993.

Det var ett ovanligt förvärv för ett univer
sitet och det väckte en del diskussioner i Lin
köping, där det funnits förväntningar på att 
Jagerwall skulle valt att donera sin bildskatt 
istället för att sälja arkivet. 

– Centrumet hade då varit verksamt se
dan 1988 och vi hade ofta behov av att illus
trera den lokalhistoriska forskningen med 
bilder. Foton är i sig själva dessutom histo
riska källdokument som speglar tidsandan, 
i Jagerwalls arkiv fanns också bilder med 
koppling till universitetets historia. 

Dåvarande rektor Flodström sköt till 
150 000 kronor. I köpet ingick ett avtal med 
Einar Jagerwall om katalogisering av arkivet.

– Han sattes i ett källarrum på Valla 
och fick sortera och katalogisera sina bilder 

 – han hade ingen vidare ordning på dem, 
säger Hans Nilsson.

Men universitetet var ändå inte riktigt 
rätt plats att administrera ett samhällsintres
sant bildarkiv. Centrum för lokalhistoria 
sökte samarbetspartners och gick samman 
med Linköpings kommun och stadsbiblio
teket i ett större bildprojekt, Bild Linköping, 
och arkiven efter linköpingsfotografer som 
Arne Gustafsson och Folke Fromholtz info
gades i samlingarna.

– Centrum för lokalhistoria hade tidigt 
börjat med att lägga in kyrkböcker på data, 

det blev snabbt uppmärksammat och popu
lärt bland hembygds och släktforskare. Vi 
hade idéer om att bygga upp ett slags digi
tala historiska laboratorier som allmänheten 
kunde använda, säger Hans Nilsson och 
fortsätter: 

– Länsmuseet gick in som en medaktör 
i projektet med databasen Östgötabilder och 
idag har samarbetet mellan museet, kom
munen och universitetet resulterat i webb
platsen Kulturarv Östergötland där också 
hembygdsföreningarna kan bidra med 
dokument. Universitetet äger fortfarande 
Einar Jagerwalls bilder, men bilddatabasen 
ligger nu på Linköpings kommun, säger 
Hans Nilsson.

gUnILLa pravItz

Lokal historia i bilder

Nazistkravaller i Linköping, september 1943. Jagerwall är på plats och fångar ögonblicket när polisman
 Karl Johansson »Hasing« drar blankt och nazistdemonstranterna kastar cyklar på honom.

Einar Jagerwall (1915-1998) tog sin första offici-
ella bild 1931 med en 6x9 bälgkamera. Han var 
bland annat pressfotograf på Östgöten, Öst-
göta Correspondenten och Aftonbladet. Han 
blev en rikskänd reportagefotograf, utnämnd 
till hovfotograf av Gustaf V 1948 och av Gustaf 
VI Adolf 1951.

Hans Nilsson är föreståndare för 
Centrum för lokalhistoria.
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Kan ett kreativt skapande av bilder med 
hjälp av kod få fler flickor intresserade av 
datorer och programmering? Ja, kanske. Erik 
Berglund, håller en kurs i konstkodning för 
unga konstnärer mellan 13 och 18 år.

Erik Berglund visar hur ett konstverk, en 
bild, växer fram på skärmen. Genom att 
ändra lite i koden förändras bilden radikalt 
och ingen kan låta bli att förundras.  Han 
bjuder på en magisk show i programme
ringens värld.

– Allt började nog egentligen under min 

anställningsintervju. Jag fick frågan vad jag 
kunde göra för att intressera flickor för dato
rer och programmering, berättar Erik Berg
lund, universitetslektor på Institutionen för 
datavetenskap och ansvarig för universite
tets kurser i webb och spelprogrammering. 

– Jag tänkte först att det kan väl inte jag 
göra något åt, men jag har ju två döttrar så 
jag började fundera, säger han.

koda konst-projektet är ett försök att nå 
dem som kanske inte annars skulle ägnat 
en tanke åt att börja programmera och som 

kanske hellre ägnar sig åt konst och kreativt 
skapande.

– Vi är ju alla vana vid konst och bilder 
och kanske kan man närma sig det okända 
och obegripliga via konsten. Att koda konst 
är en skapandeprocess utan några låsningar, 
där inget annat krävs än en dator och lite 
grundläggande förståelse för programme
ring, säger Erik Berglund.

Till kursen har han skapat en färdig mil
jö att arbeta i, med fasta övningar. Resultatet 
blir en webbadress (url) som enkelt går att ta 
med hem, ändra eller dela med kompisarna.

det fInns en stor 
kraft i projektet, an
ser han. 

– Bilder gör man 
hela vägen ner till 
dagis, kanske kan 
man introducera kod 
redan där.  Små barn 
kan fås att upptäcka 
datorns förmåga. Allt 
man behöver kunna för att koda lär man 
sig annars i första och andra klass, att läsa, 
skriva, räkna och lite engelska säger han.

Dessutom ger konstkodning fler en möj
lighet att utöva konst.

– Man behöver varken vara händig eller 
ha fin motorik. Det kan kanske jämföras 
med att göra musik i datorn respektive på ett 
piano. 

Programmering
för unga konstnärer

text monIca Westman
foto anna nILsen

Erik Berglund

Alice Forsberg t.v. instrueras av Hanna Börjesson. I bakgrunden Johan Persson.
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Vill du öka ditt nätverk och  
kunskapen om kommersialisering  
av din forskning? Sök till:

Mentor
Research

LKPG/NKPG

PROGRAMMET ARRANGERAS AV:

Information om programmet samt anmälan  
hittar du på m4r.lkpg.org och på www.iva.se  
Sista anmälningsdag är den 31 oktober

En utvald grupp av kvalificerade forskare antas till detta 

exklusiva mentorprogram. Syftet med programmet är 

att öka förståelsen och kontakterna mellan forskare och 

mentorer med lång erfarenhet av näringslivet. Mentorerna 

handplockas utifrån varje forskares behov. Programmet är 

öppet för forskare inom alla olika forskningsområden från 

naturvetenskap och teknik till medicin och humaniora. 
Galia Pozina, Linköpings universitet, vinnare av 2012 års forskarstipendium på 100000 kr 
 och hennes affärsmentor Robert Forchheimer, grundare av bla. Sectra.

I SAMARBETE MED:

Visuellt lärande och kommunikation är ett forskningsområde inom ämnet Natur vetenskapernas 
och ingenjörsvetenskapernas didaktik. Forskningen är inriktad mot att studera hur män-

niskor lär sig med hjälp av visualiseringar och representationer. På bilden ett så kallat mikro-
kosmosbord med olika typer av visualiseringar av strukturer och processer i cellen. 

MER OM BILDER PÅ LIU ...

Med röntgen som verktyg har en student på LiU 
Malmstens fått gamla stoppmöbler att berätta sin dolda 
historia. Läs en fascinerande berättelse på www.liu.se/
liu-nytt/arkiv/reportage/rontgen-avslojar-mobelhistoria
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alumni

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

tom aIraksInen har efter pappaledig
het bytt jobb och är nu användbarhets
specialist på Visma Commerce. Han 
har läst kognitionsvetenskapliga pro
grammet, med examen 2009.

magnUs erIksson arbetar på Intel 
Mobile Communications. Han har läst 
till högskoleingenjör i elektronik, med 
examen 1998.

sofIa frIed arbetar på Rättsmedi
cinalverket. Hon har läst masterutbild
ning i medicinsk biologi, med examen 
2012.

natHaLIe graner arbetar på HR 
Fokus AB. Hon har läst civilekonompro
grammet, med examen 2012.

madeLeIne gUstafsson arbetar på 
Tuppens förskola i Norrköping. Hon 
har läst lärarprogrammet, med examen 
2012. 

erIk HäggLUnd har fått arbete på 
Combitech. Han är civilingenjör i data
teknik, med examen 2013.

anna joHansson är Market mana
ger på Vattenfall. Hon är civilingenjör 
i industriell ekonomi – internationell, 
med examen 2005.

per oLa krIstensson rankas som 
en av världens främsta innovatörer 
under 35 år på den så kallade TR35
listan som årligen publiceras av MIT’s 
Technology Review. Han läste kogni
tionsvetenskapliga programmet och 
disputerade sedan i datalogi 2007. Idag 
forskar han om människamaskin
interaktion på University of St Andrews 
i Storbritannien.

sandra nyLén har fått arbete inom 
Svenska kyrkan. Hon har utbildad sig 
till förskollärare, med examen 2013.

ILkka tImonen arbetar som desig
ner och fotograf på Virtuelli Design 
Studio. Hon har läst masterprogram
met i konstnärlig gestaltning, med 
examen 2013.

joHan troLIn är slöjdlärare på Gylle 
skola i Borlänge. Han har läst lärar
programmet, med examen 2013.

Om	LiU-alumner

–  Att vara student är ett övergående till-
stånd, men att vara alumn från Linköpings 
universitet, det är för evigt, sa rektor He-
len Dannetun i sitt tal till nya alumner.

Vid årets stora kalasmottagning för nyblivna 
studenter ordnade alumniverksamheten 
även en träff för studenter som tagit examen 
under året. Det var dryga hundratalet gäster 
från runt 40 olika utbildningar som ming
lade runt bland nya och gamla bekanta. 

En majoritet av gästerna som kom hade 
varit på Kalasmottagningen när de började 
plugga. Nu blev det även det första eventet 
som alumner från Linköpings universitet. 

Efter middag och kaffe höjde elvamannaban
det Hoffmaestro tempot på kvällen rejält.

 

kalas för alumner

De vann det kluriga quizet om Linköpings universitet, från vänster Isabell Svensson, Josefine
 Jonsson, Anna Johansson, Johanna Eriksson, Johanna Sandéhn och Christine Andersson

 från Medicinsk biologi och Biomedicinska analytikerprogrammet.
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Några av alumnerna på plats, från vänster David 
Torell (Lärarprogrammet), Malin Forsling Parborg

 (Konstnärlig gestaltning), Eva Mattsson (Kul-
tur och mediegestaltning) och Mattias

 Frisk (Konstnärlig gestaltning).
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Hon skapar rum för fotografi
Under studieåren växte ett intresse för foto 
och bild fram hos Teresa Häll. På Norr-
köpings stadsmuseum har hon skapat ett 
Rum för fotografi där historiska och samtida 
foton ställs ut.

Hon gick ut masterutbildningen vid KSM 
– Kultur, samhälle, mediegestaltning – i 
våras. Rum för fotografi var hennes examens
projekt och är nu ett bestående fotogalleri. 

Flera utställningar kommer att visas un
der hösten, däribland en om den unga, nu 
verksamma, fotografen Linn KochEmmery 
som fotograferar band på den lokala musik
scenen i Norrköping, och en om Norrköpings 
kvinnliga ateljéfotografer kring sekelskiftet.

– Jag har ett starkt intresse för historia så 
för mig har det verkligen varit givande att få 
jobba i museimiljö, säger Teresa Häll.

Hon Hoppas kUnna fortsätta arbeta med 
produktioner inom bildmediet, både sådant 
som skildrar nutid och dåtid.

– Jag är fascinerad över hur bilder spelar 
med människors känslor och fantasi, hur de 
inspirerar och startar tankeprocesser. Bil
der har alltid varit något som man samlats 
kring, de skapar gemenskap mellan män
niskor. Idag har dokumentationen av vår 
vardag exploderat i och med den tekniska 
utvecklingen. Det är intressant att se hur 
synen på bilden ändras i och med att vi ex
poneras av en så stor mängd bilder dagligen, 
via Facebook, Instagram och i reklam. 

anders karLIn är Intendent på Norr
köpings stadsmuseum. Han välkomnar 
samarbetet med KSM och lyfter även fram 
KSMlabbet på museet, ett utställningsrum 

där studenterna presenterar sina studentar
beten.

– Det är roligt att jobba med studenterna. 
Vi lär av varandra och det betyder mycket för 
kreativiteten att få in nya personer i organi
sationen.

Rum för fotografi är ett exempel på KSM
studenternas satsning på bilder. Det finns 
flera, däribland ett examensarbete som he
ter Sagokartan och är ett mediepedagogiskt 
projekt där barn hittar på och illustrerar 
egna berättelser som sedan väcks till liv 
med hjälp av animation. Ytterligare ett 
masterprojekt har lett fram till en bok om 
konstfotografi.

fotnot: KSM:s masterproduktioner finns på 
master.isak.liu.se.

 eva bergstedt

Ett examensarbete av Teresa Häll har resulterat i ett fotogalleri på Norrköpings stadsmuseum.
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aLUmnI 
 
  industriell ekonom

text eva bergstedt
foto staffan gUstavsson

Med världen 
som arbetsplats
Maha	Bouzeid,	civilingenjör	i	industriell	
ekonomi,	är	en	av	årets	alumner.	Hon	är	
ledare	på	Ericsson	och	har	världen	som	
arbetsplats	men	hinner	även	med	att	job-
ba	för	social	rättvisa	och	att	stärka	andra	
kvinnor	i	näringslivet.

Hemma Hos maHa boUzeId sitter ett egen
händigt tillverkat bildcollage på väggen. Det 
innehåller hennes livsmål och hjälper hen
ne att fokusera på vad hon vill åstadkomma 
i sitt liv.

– Jag är både en rastlös och reflekterande 
person. För några år sedan började jag fun
dera på vilka mål jag ville ha för att få ett 
lyckligt liv. Jag gjorde ett collage av dem och 
det påminner mig om vad som är viktigt 
varje gång jag ska fatta ett beslut.

Det första målet som hon formulerade 
var goda relationer till familj och vänner. 
Det andra att skaffa ett jobb som ständigt 
kunde utmana och utveckla henne. Det 
tredje målet var ekonomisk frihet. Inte att 
äga miljoner men att slippa begränsa sig. 

Och det fjärde att resa mycket.
Hon strävar hela tiden medvetet efter att 

uppnå målen.
– Det gör mig till en lycklig person, säger 

hon med ett leende.

som femårIng kom hon med sin familj 
från krigets Libanon. Flera släktingar hade 
dödats.

– Mamma har jobbat som busschaufför 
här i Sverige, hon har uppfostrat fyra barn 
själv. Jag har sett henne kämpa och hon har 
fått mig att förstå vad det innebär. Inget har 
kommit gratis, det har varit mycket svett och 
tårar.

Mammans drivkraft och kämpaglöd har 
förts över på Maha och hennes tre syskon 

som alla läser eller har läst just på Linkö
pings universitet. Familjen bor i Linköping 
som en följd av det och när vi ses är Maha 
tillfälligt på besök från Stockholm där hon 
är mammaledig med dottern Thea. 

Om några månader blir det en flytt till 
antingen England, Luxemburg eller Spanien 
– företaget bestämmer – och då tar maken 
Ahmad över föräldraledigheten. Att hon än
nu inte vet vilket land familjen ska bo i den 
närmaste tiden verkar inte bekymra henne. 
Tvärtom är det ett sådant internationellt liv 
hon alltid strävat efter och som är en del av 
hennes ursprung.

– På sikt ska jag nog jobba någonstans 
i Mellanöstern, kanske i Qatar. Jag talar ju 
arabiska.
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maHa boUzeId Läste Industriell ekonomi 
med fransk inriktning under åren 2002
2007. Ett fantastiskt program som föränd
rade hennes liv, säger hon själv.

– Jag mognade mycket som människa, 
fick en massa kunskaper kopplade både 
till teori och praktik, hjärnan utvecklades 
verkligen. 

Hon hade lika gärna kunnat bli psykolog, 
människointresset står i fokus, men det som 
avgjorde valet var just möjligheten till ett 
internationellt yrkesliv. Genom att satsa på 
ledarskap får hon numera ändå utlopp för 
sin fascination över människor och grupper.

– Att få en arbetsgrupp att vara motive
rad och ha roligt är nog den allra viktigaste 
uppgiften för mig som ledare.

Efter sin examen fick Maha en trainee
plats på dåvarande Luftfartsverket. Men 
hon ville vidare och sökte därför till Erics
sons Excellerate program, ett 18 månaders 
avancerat ledarskapsprogram. 7000 sökte, 
25 valdes ut efter en krävande rekryterings
process med massor av prov, alltifrån stra
tegispel till intelligenstester. Maha blev en 

av de utvalda. Ett nytt liv började. 
På sin blogg berättar hon om känslan 

att plötsligt finna sig själv sittandes i busi
ness class på Qatar airways, med ett glas 

champagne i handen på väg till Kuala 
Lumpur i Malaysia. Där skulle hon bo i sex 
månader för att utvecklas inom ledarskap 
och ansvara för utvecklingen av en av Erics
sons avdelningar. Livsresan och karriären 
fortsatte sedan till nya platser – däribland 
Indonesien, Australien, Singapore, Kina, 

USA och Dubai. 2012 återvände Maha till 
Stockholm. 

En snabb karriär vid inte fyllda 30 alltså. 
Jo, Maha håller med om det. Och beto

nar i samma andetag vikten av att hinna 
med de viktiga relationerna, inte minst sin 
ursprungsfamilj, maken och lilla dottern. 

– Bäbislivet är kort. Jobba ska jag göra 
hela livet. Som tur är arbetar min man och 
jag på samma företag, det underlättar pla
neringen.

Men trots sitt intensiva liv i vardagen 
hinner hon ändå med att engagera sig i värl
dens frågor. Hon är med i styrelsen för Jor
dens Vänner som arbetar med klimatfrågor 
och social rättvisa. Dessutom är hon aktiv i 
frågor som rör kvinnors karriärmöjligheter 
i arbetslivet.

– Jag vill vara en förebild och stötta andra 
kvinnor, jag tycker verkligen det är viktigt 
att hjälpa varandra.

När vilar hon då?
– När jag sover, blir svaret.
Och så skippar hon teven. Tränar. Och 

dansar magdans vid speciella tillfällen.  

»Att få en arbets
grupp att vara 
motiverad och att 
ha roligt är nog den 
viktigaste uppgiften 
för mig som ledare.«

Maha Bouzeid har redan stor vana vid att arbeta internationellt. På sikt vill hon jobba i Mellanöstern.
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aLUmnI 
 
  läkare

text Lennart faLkLöf
foto vIbeke matHIesen

Möten med barn  
ger honom kickar

Han	har	många	bollar	i	luften,	barnläkaren	och	
trebarnspappan	Jonas	Ludvigsson.	Nu	har	han	

utsetts	till	årets	alumn	vid	Linköpings	universitet.
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Bildtext negativ

Att vara barnläkare är något av det finaste jag kan tänka mig, säger Jonas Ludvigsson.

jonas LUdvIgsson går med snabba steg 
genom barnkliniken, hejar glatt på några 
sjuksköterskor och kliver in på ett rum där 
fyraårige Theo väntar på att få åka hem ef
ter några dagars behandling. 

Vi befinner oss på Örebro universitets
sjukhus. Här har Jonas Ludvigsson en del 
av sin vardag sedan femton år tillbaka. Och 
han stortrivs.

– Att vara barnläkare är något av det 
finaste jag kan tänka mig. Mötet med alla 
dessa charmiga barn ger ständiga kickar. 
Alla vill bli friska och självklart satsar man 
allt. Det vi gör har ju betydelse för resten av 
deras liv, säger han när vi en stund senare 
tagit plats på hans expedition.

– Vi är lite som barnens distriktsläkare, 
tar hand om allt från enklare åkommor till 
livshotande sjukdomar.

Det gör arbetet svårt, men samtidigt in
tellektuellt stimulerande. 

– Man lär sig nytt hela tiden. Samtidigt 
kan man ju inte kunna allt. Vi tar hjälp av 
varandra, det finns ofta någon i närheten 
som vet mer. Vi är ett bra team här i Örebro.

För egen del har han bland annat för
djupat sig inom mag och tarmsjukdomar, 
särskilt om glutenintolerans.

– När jag var i Bolivia 1995 såg jag hur 
barn där dör av maginfluensa. Det gjorde 
ett starkt intryck och påverkade min forsk
ningsinriktning.

I Sverige är dock inte maginfluensa lika 
drabbande. Däremot är glutenintolerans ett 
stort problem för ett par procent av befolk
ningen.

Han har också forskat om nyfödda och 
graviditet och deltar i en uppföljning av 
svininfluensan. Hans forskning har lett till 
flera priser och utmärkelser.

Den studie som rönt mest allmän 
uppmärksamhet är dock av det mer skämt
samma slaget.

– Det var när jag undersökte om man 
blir snäll av pepparkakor, en studie som 
publicerades i Läkartidningen julen 2011. 
Då ringde Studio Ett från radions P1, säger 
Jonas Ludvigson och skrattar. 

Och man blev inte snällare.

sedan 1 maj I år är Jonas Ludvigsson deltids
professor i klinisk epidemiologi på Karolin
ska Institutet i Stockholm och tillbringar två 
dagar i veckan där.

– Det fungerar bra. Det är en bra in
stitution, specialiserad på det jag gör. Vi 

använder bland annat registerdata för att un
dersöka utbredningen av olika sjukdomar.

Han har två förebilder i sin professio
nella karriär, dels pappa Johnny, barnläkare 
och professor emeritus just i Linköping, dels 
Anders Ekbom, professor och mångårig kol
lega med honom på Karolinska Institutet.

– Min pappa har alltid varit nöjd med att ha 
valt »barnläkarspåret«, och den entusiasmen 
har väl smittat av sig, säger Jonas Ludvigsson. 

– Anders Ekbom och jag delar också ett 
intresse för litteratur. Han har ofta stuckit 
till mig böcker som han velat att jag ska 
läsa och tycka till om. Det har för övrigt lett 
till en och annan understreckare i Svenska 
Dagbladet. 

Jonas Ludvigsson är också flitig skri
bent i andra sammanhang. Han har skrivit 
läroböcker i barnmedicin, bloggat om sitt 
liv som barnläkare och engagerat sig i sam
hällsdebatten. Han är också ordförande i 
svensk epidemiologisk förening och vice 
ordförande i barnläkarföreningen. 

på frItIden är Han tränare för ett pojkfot
bollslag.

– Det är kul att hålla med fotboll och få 
göra något ideellt. Det innehåller så mycket. 
Man jagar pengar till träningsläger, tvättar 
matchkläder och åker på cuper. Lär ut det 
man kan och försöker att vara en förebild. 
För många av barnen är den här gemenska
pen oerhört viktig.

Han har själv tre egna grabbar, och 
familjen tar en hel del av hans tid och enga
gemang. Får han en stund över så läser han 
gärna böcker eller cykeltränar.

Nu har han blivit årets alumn. Hur 
känns det?

– Det är förstås väldigt hedrande. Studie
åren var en mycket rolig och givande tid. Jag 
var rätt aktiv i studentlivet och träffade för 
övrigt min fru på utbildningen. Jag är stolt 
och glad över att ha gått läkarutbildningen 
i Linköping – den låg tidigt i framkant med 
sitt problembaserade lärande.  
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