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Prof. Liedberg har under en längre tid rekryterat ett flertal juniora forskare
(postdoktorer och forskarassistenter) till sin grupp. Han har ansträngt sig till det
yttersta för att tillhandahålla en forskningsmiljö präglad av akademisk frihet
och kreativitet. Som junior forskare ges man både ansvar, frihet och möjlighet
att utvecklas som oberoende forskare, lärare och handledare. Samtliga juniora
forskare i Liedbergs grupp har fått stora möjligheter att delta både i
undervisning på grundutbildningsnivå samt handledning av doktorander. Trots
att en stor del av finansieringen i flera fall tillhandahållits av Prof. Liedberg
uppmanas de junior forskarna starkt att hitta sin egen självständiga profil och
etablera sig inom sitt eget forskningsområde. Detta innebär i praktiken också
att man som ung forskare får stora möjligheter att helt självständigt utforma
sina forskningsprojekt samt publicera och presentera sin egen forskning.
Prof. Liedberg antar naturligt en mentorsroll snarare än en chefsroll, vilket ger
nya juniora forskare stora möjligheter att utvecklas som självständiga
oberoende forskare, samtidigt som det finns en erfaren senior forskare i
bakgrunden att konsultera vid behov. Prof. Liedberg är också mycket aktiv
internationellt och har ett mycket stort internationellt nätverk av mycket högt
meriterade forskare som unga forskare i hans grupp får ta del av. Detta
underlättar mycket möjligheterna att hitta internationella samarbetspartners
och i uppbyggandet av ett eget nätverk.
Tack vare sin roll som mentor och det ekonomiska och karriärmässiga stöd
Prof. Liedberg har tillhandhållit genom åren har flera unga forskare kunnat
etablera egen självständig verksamhet både här på LiU och vid andra lärosäten.
Det stora engagemang som Prof. Liedberg har bidragit med för att underlätta
för unga forskare att etablera sig som akademiskt verksamma lärare och
forskare är definitivt värt att uppmärksamma!
Jag anser därför att Bo Liedberg är en mycket stark kandidat för Junior Faculty
Prize 2011!

