




Vi började 1975.  
Nu fortsätter vi.





Den här boken är till dig som är en del av Linköpings universitet. Du som  
arbetar här, du som varit med och skapat vad vi är idag och som kommer att 
bidra till vad vi blir i morgon. Du som är vår dyrbaraste tillgång.

Läs den. Läs den noga, läs den mellan raderna, läs den hur du vill, men läs 
den. Att vi alla delar samma berättelse om varför vi finns, vilka vi är och vad  
vi erbjuder stärker oss och ökar vår attraktionskraft. Ett absolut måste för ett 
universitet med ambition att bidra till välbefinnande för både människa och 
samhälle.

Vi har låtit några medarbetare och studenter berätta om sina drivkrafter,  
i hopp om att inspirera dig att oftare och högre berätta om dina. Med gemen
samma krafter, ömsesidig förståelse och glödande engagemang kan vi fortsätta 
göra nytta. Långt utanför våra campus och för en lång tid framöver.

Vi började 1975. Nu fortsätter vi.

Helen Dannetun
rektor





”Att driva förändring finns i våra gener.”

”Vårt tillåtande klimat är unikt. Vi kan göra saker som  
ingen annan klarar av.”

Det var ingen slump att Anders Ynnerman hamnade vid 
just LiU för att bli Sveriges första professor i visualisering. 
Hans och medarbetarnas forskning ligger till grund för 
visualiseringsbordet. Han är initiativtagare och en av de 
drivande krafterna bakom Visualiseringscenter C. Och  
han har varit engagerad i uppbyggnaden av medieteknik
utbildningen, vars effekter tagit sig ända till Hollywood. 

Att hitta mekanismerna som gör det möjligt att nyttig
göra forskning av högsta vetenskapliga klass är en av hans 
drivkrafter. Att utnyttja människans förmåga att se saker  
i bilder för att tolka och sprida vetenskap är en annan.

”Med visuella metaforer kan vi kommunicera över kul
tur och generationsgränser och inom alla ämnen. När vi 
får skolbarn fascinerade av vetenskap känns det särskilt 
bra. Det är ju de som ska ta den vidare!”



” Vi har en nerv som håller ihop oss.”

Ann Holmlid älskar att påverka. Hon var en engagerad  
student och den yngsta någonsin att ta plats i universitets
styrelsen. Sedan dess har universitetets ”inre liv” varit hennes 
arena. Där står samarbete mellan studenter och ledning alltid 
högt upp på agendan.  

”Detta djupt rotade förhållande är jag otroligt stolt över. 
Det finns mig veterligen inte lika utvecklat på något annat 
universitet. Delaktiga studenter höjer kvaliteten i allt vi gör, 
det är jag övertygad om.”

Utmaningen som administrativ direktör är att möta krav 
på effektivitet på ett sätt som möjliggör för studenter och 
medarbetare att utveckla både sig själva och verksamheten; 
att i en stor organisation ge plats för individens idéer och 
kreativitet. Det är en utmaning, men det måste gå. Ann kallar 
det att vara både skarp och varm på samma gång.

”Vår styrka och konkurrensfördel ligger i alla de resurser 
som ägnas åt utbildning och forskning och det är därifrån vi 
kan bygga delaktighet. Vi har byggt det här tillsammans, och 
det ska vi fortsätta med.”







”Jag ville alltid ge föreläsningar direkt på måndag morgon. 
Härligt att börja veckan med att möta studenterna!”

Ingemar Ingemarsson kom till LiU 1971 och blev med 
sina 32 år universitetets yngste professor. Under sin karriär 
har han bland annat bedrivit framgångsrik forskning i 
informationsteori, startat Itprogrammet och varit med 
och grundat företaget Sectra. Ändå har Ingemar alltid först 
och främst sett sig som lärare och pedagog med ambition att 
revolutionera teknikutbildningen och sätta den i ett globalt 
sammanhang.

”Vi måste bidra till att människor utbildar sig och förse 
samhället med studenter som tar mänskligheten framåt. 
Välutbildad, inte nödvändigtvis högutbildad, befolkning är 
en förutsättning för sann demokrati. Varför finns det inte 
Nobelpris i undervisning egentligen?”

”  Undervisningsplikt? Jag kallar det  
undervisningsmöjlighet.”



”Orättvisor gör mig modig.”

Maria Jenmalm insåg plötsligt att det var fler unga forskare 
än hon själv som bromsades av trassliga karriärvägar och 
otrygga arbetsvillkor. Rektor stödde hennes engagemang 
och 2007 startades Junior Faculty för att ta tillvara ännu 
oetablerade forskares behov och önskemål.

”Helt rätt beslut! Det vore ju katastrofalt om dessa  
drivna personer valde bort forskning. Att måna om unga 
talanger inom alla områden är att tänka långsiktigt, både 
för universitetet och samhället. Vi måste utnyttja all kapa
citet och ta hjälp av varandras styrkor för att få fram lös
ningar på komplexa problem, och det i tid.”

Det gäller inte minst Marias eget forsknings område.
”Jag vill kunna förutse vilka barn som blir allergiska och 

hitta metoder för att förebygga allergier. Det är en mycket 
angelägen fråga, då vart tredje svenskt barn har allergiska 
symptom.”







Mats ”Raggar’n” Claesson har arbetat vid LiU i trettio år. 
Att studera har aldrig varit aktuellt, men att serva alla 
anställda vid Campus Valla ligger honom varmt om hjärtat.

”Det sägs att akademiker är lite speciella. Många tror  
till och med att det inte går att skoja med dem, men det 
stämmer inte. Jag måste säga att jag gillar dem. Vissa har 
jag haft fruktansvärt roligt med genom åren.”

En av Mats favoritkollegor heter Gun Mannervik. När 
hon gick i pension häromåret var en åktur i Mats Plymouth 
’57 det enda hon önskade sig. Det fick hon. 

”Universitet är ingenting för mig.”





Vi ska göra människan  
förmögen att ta sig an  
samtidens utmaningar. 

vårt syfte — därför finns vi





Varje år ger vi tusentals studenter möjlighet att uppnå relevant kompetens,  
vi bedriver världsledande forskning och vår samverkan med offentlig och privat 
sektor är både intensiv och fruktbar.

Men det räcker inte för oss. Syftet för vår existens är ännu mer betydelsefullt, 
vår anledning att gå upp ur sängen på morgonen långt mer angelägen.

Linköpings universitet finns för att med nya idéer och konkreta möjligheter 
bidra till den globala samhällsutvecklingen. Att bygga en slitstark värld är vårt 
mål. Att låta människor i vår närhet utveckla sin inneboende styrka och förse dem 
med kunskapsbaserade verktyg är vår metod.

Därför vill vi att världens bästa studenter ska välja våra utbildningar. Därför 
vill vi att världens bästa forskare ska söka sig till våra campus. Därför vill vi att 
världens mest innovativa företag och organisationer ska samarbeta med oss.





”Vi nappade på allt.”

Universitetets resa är också Mats Arwidsons. 1968 var han student i  
knapert utrustade baracker. På pensionsdagen 46 år senare stod det  
biträdande universitetsdirektör på hans visitkort.

”Att hävda att det fanns en särskild Linköpingsanda är kanske snobbigt, 
men så var det. Vi var djärva och nyfikna, vi tog tag i våra problem och vi 
löste dem. Fria från traditioner skapade vi en modern organisation som 
snabbt kunde plocka upp idéer vi sett utomlands, till exempel tema. Och 
framför allt, vi hade viljan att sluta leden och jobba tillsammans för att 
åstadkomma resultat. Glädjen och stämningen då Hälsouniversitetet  
etablerades glömmer jag aldrig!”

Att utvecklingen under 70, 80 och 90talen lade grunden till det LiU  
vi har i dag gör Mats stolt, men samtidigt lite oroad.

”Det går kanske för bra? Vi måste fortfarande vägra slå oss till ro!”



Anna Söderström är koordinator för Informations och kommunikations
studion, det vill säga Iktstudion; rum fyllda av teknisk utrustning av alla 
slag. Här kan studenter och lärare upptäcka nya sätt att lära och lära ut.

”Jag är egentligen inte intresserad av teknik, men jag är otroligt fascine
rad av vad vi kan göra med den. Vilka möjligheter för pedagogiken! Unga 
för mågor förväntas ha koll på detta i dag. Moderna lärare också, förresten.”

Anna betonar bestämt att ett kreativt teknikanvändande inte avgörs av 
pris eller version. 

”Det är en myt att man hela tiden måste köpa mer och nytt. Att lära sig 
att utnyttja det vi har är en perfekt början.”

Det gäller hemma hos Anna också. I helgen ska hon gå på loppis.

” Teknikfobi? Skynda dig 
till IKT-studion.”





” När vi förstår  
  kan vi förändra.”

Peter Hedström har drivits av samma vision ända 
sedan han var doktorand vid Harvard. Under 2014 
anlände Peter till Campus Norrköping för att starta 
sin drömverksamhet: Institutet för analytisk socio
logi, IAS.

”Äntligen får jag bygga upp den forskningsinrikt
ning jag fascinerats av så länge. Och det känns själv
klart att det sker just här. Jag förstod direkt att  
LiU är speciellt, här finns acceptans för annorlunda 
lösningar när det gynnar verksamheten.”

Målet är att få ett bättre grepp om vad som styr 
samhällsutvecklingen, att förstå vad som genererar 
fenomen som till exempel segregation. Nya metoder 
för att analysera enorma mängder befolkningsdata 
är vägen till förståelse och förändring, för samhället 
i dess helhet såväl som för universitetet.

”Jag ser att vi kan ta en internationellt ledande 
position inom computational social science. Det är 
forskning i gränsområdet mellan samhällsvetenskap 
och datavetenskap, som ju är en av universitetets 
främsta styrkor.”



Från frisör till samtalscoach via samordnare på psykologprogrammet – 
Marie Delsanders väg till Studenthälsan var inte given, men visade sig vara 
helt rätt. För både henne och våra studenter.

Varje år är det över tusen personer som behöver stöd för att klara livet 
som student. För att genomföra sin utbildning, för att möta svårigheter som 
infinner sig under studietiden och, i sällsynta fall, för att överleva. 

”Jag träffar dagligen unga människor med fantastisk potential och alla 
förutsättningar i världen. Vi kan inte låta dem begränsas av oro och ångest, vi 
måste hjälpa dem framåt. Det är vårt uppdrag. Och att se förtvivlan vändas 
till leenden är min belöning.” 

” Att hjälpa en enda  
  är att lyckas.”



” Det här är  
min plats.”

Michael Hörnquist är fysikern som undervisar i matematik, forskar i biologi, samverkar  
med gymnasieskolan och har titlar som professor, proprefekt, och huvudstudierektor vid 
Institutionen för teknik och naturvetenskap, ItN. Själv kallar han sig ”diversearbetare” med 
önskan om att kunna ägna ännu mer tid åt att träffa studenter.

”Universitet handlar om kunskap och bildning, och för mig personligen även glädjen i att 
se andra växa. Att jag blev utnämnd till årets lärare för några år sedan gjorde mig förvånad, 
men självklart även väldigt stolt.”

Michaels målsättning är att skapa en miljö med bildning och intellektuell stimulans för 
både studenter och lärare. Att få bidra till att studenter utvecklas till kreativa problemlösare 
– med förmåga till analys, insikter om vikten av ett hållbart samhälle och känsla för alla 
människors lika värde – gör honom glad. Ja, rent av lycklig.



” Prestigelösheten  
ska in i väggarna.”

”Nya” Campus Valla är på gång, till universitets
arkitekt karolina Ganhammars stora glädje.

”Många undrar om vi verkligen har råd att  
bygga ett nytt studenthus. Jag undrar snarare om 
vi har råd att inte göra det. Att erbjuda attraktiva, 
stödjande och nyskapande studie och arbets
miljöer är en av sakerna som gör oss mer 
konkurrens kraftiga. Och eftersom vi alltid för
söker måna om våra studenter känns den här 
satsningen självklar även ur den aspekten. De  
vill ju helst vara på campus dygnet runt!”

karolina berättar att det nya studenthuset ska 
återspegla det välkomnande, öppna och kloka 
klimat som får henne själv att veckopendla från 
Jönköping för sjätte året i rad.

”Vår prestigelöshet ska sitta i väggarna, och det 
redan vid invigningen.”



”Vi måste vara bäst.”

”Det har ingen betydelse vilken roll du har, var och en av oss bidrar till att 
universitetet når sina mål. Att human resources, HR, blev en strategisk 
fråga är den absolut viktigaste händelsen under min tid här.”

HRdirektör Randi Hellgren kom till LiU 1972 för att studera. Drygt  
fyrtio år senare är hon mer engagerad i universitetet och mer förtjust i sitt 
uppdrag än någonsin.

”Jag är priviligierad. Det går inte en dag utan att jag lämnar jobbet  
med nya utmaningar att ta mig an eller nya förutsättningar att beakta. 
Drivkraft och energi får jag av alla spännande människor, all kunskap och 
all kompetens jag möter. Det är otroligt fascinerande. Fortfarande.”

trots många spännande erbjudanden är det bara ett enda förslag som 
får Randi att överge sitt universitet: semester i de jämtländska skogarna.





” Det är görandet 
som räknas.”

”Anseende och rykte betyder ingenting här på LiU, det är vad man presterar som är 
det viktiga. Att vi tar examen i en ful konferensanläggning och inte i en vacker aula 
säger allt.”

Niclas Söör har verkligen presterat. Han har varit kårordförande, projektlett 
kalasmottagningen och drivit teknologkårens 40årsjubileum. För att bara nämna 
några av alla projekt han genomfört och som faktiskt påverkat hans val av karriär. 
Niclas är civilingenjör från Iprogrammet (Industriell ekonomi), men ser fram 
emot en framtid i evenemangs och nöjesbranschen. 

”Det hade jag inte räknat med direkt. Men vår entreprenörs anda och atmosfär av 
att hela tiden prova nytt och att göra annorlunda saker har smittat mig. tack LiU!” 



Eva Reimers är frikyrkopastorn som blev professor  
i pedagogiskt arbete. Och efter en tuff start har hon 
älskat varje steg på vägen.

”Jag nekades anställning i min kyrka på grund av 
att jag levde med en kvinna. Att bli diskriminerad  
var ett hårt slag, men det gav mig samtidigt patos för 
vissa frågor och öppnade för nya möjligheter.”

Vid sidan av forskning om dop och begravning har 
Eva fokuserat på frågor om genus, sexualitet och klass 
i skolan. 

”Jag vill se en inkluderande skola som fogar ihop 
samhället och gör klyftorna mindre. En skola som ger 
alla människor lika livsmöjligheter, och goda sådana. 
Det är vad jag försöker överföra till mina studenter.”

” Mitt liv har varit 
en räkmacka.”





Vi är inte traditionalister.
Vi är inte uppstickare.
Vi är förnyare.

vår position — så särskiljer vi oss från andra





Vi har samma uppdrag som alla svenska universitet, men vi har vårt eget sätt att 
förvalta det. Vi är förnyare. För att åstadkomma det vi vill tänjer vi på gränserna 
och utmanar uppfattningarna om hur ett lärosäte ska vara för att lyckas.

Det har vi alltid gjort.
Det kommer vi alltid att göra. 
När det krävs är vi redo att utmana det välbekanta, värna om det nyskapande 

och hålla stagnationen på avstånd. Det är inte lätt, det ställer stora krav på både 
mod och envishet, men det ger oss samtidigt energi att prestera mer.

Denna förnyelseanda är vår alldeles egen, självklart står den hela världen till 
förfogande. Bjud på den så ofta du kan!





”Jag ger aldrig upp.”

tio miljoner människor på kö för nya hornhinnor och ebb i donations
registret fick May Griffith att göra regenerativ medicin till sin livsuppgift. 
År 2009 lämnade hon kanada för LiU och fler kliniska studier, det varma 
vädret (!) och sin starka ambition att göra ”something useful for others”.

Det var ett bra beslut. Mays team har utvecklat världens första funge
rande mänskliga hornhinna, uppbyggd av ögats egna celler och nerver. 
Allt fler patienter kan nu återgå till sina yrken, leva utan smärta och njuta 
av sol ljuset igen.

”Framtiden? Regenerativ medicin är vägen vi kommer att gå framöver 
och jag vill självklart att vår grupp följer med utvecklingen. Men det vi 
håller på med är extremt konkurrensutsatt och jag behöver ha de allra 
bästa människorna omkring mig för att lyckas. Att hitta dessa hängivna 
människor och se till att de trivs, det är min största utmaning.”



Lisa Floxners entusiasm är vida känd på universi
tetet. Det märks tydligt att hon älskar sitt intensiva 
arbete som kundansvarig på LiUtryck.

”Det är alltid superbrått, så särskilt roligt är det 
när vi ändå lyckas överträffa kundernas förvänt
ningar. En hel del kakor och tårtor blir det faktiskt.”

Att få verka i universitetsmiljö gör hennes jobb 
extra intressant och betydelsefullt.

”Jag träffar massor av roliga människor och  
att få ta del av deras spetskompetenser är super
spännande. Häromdagen fick jag veta det senaste 
om hornhinnan! Att bidra till att all denna nya 
forskning och kunskap förmedlas till omvärlden är 
tryckeriets allra viktigaste uppgift.”

” Ny kunskap  
till världen.  
Och snabbt 
ska det gå!”



”Allt går att lösa.”

Vinod Pongolini lämnade norra Bohuslän för att börja på lärarprogrammet 1998. 
Inte i första hand för att bli pedagog, utan för att sätta sin egen förmåga på prov.

”Utbildningen gav mig verktyg för att klara mig i livet. Att se fallgroparna, att 
planera saker och ting och att kommunicera. Att ta mina egna beslut och att vara 
trygg med det. Jag blev ju inte lärare, men mina pedagogiska kunskaper använder 
jag varje dag.”

Sedan elva år är Vinod studenternas hjälte på Centrala studerandeexpeditionen. 
Rättvisa och jämlikhet är hans rättesnören och inget studentbekymmer, stort eller 
litet, lämnas någonsin åt slumpen. 



” Entreprenörs kap syns. 
Och smittar!”

Ett trettiotal patent och en handfull framgångsrika 
företag – Fredrik Gustafsson är professor i sensor
informatik och en fullvärdig representant för vår 
levande entreprenörsanda.

”Jag samarbetar med många industripartner  
och när grundforskning har lett till resultat som 
passat bäst som spinoff har jag knoppat av företag. 
Det är ett utmärkt alternativ för att ta tillvara vår 
spetskompetens. Och att se sina forsknings resultat 
komma till användning och möta allmänheten är 
otroligt tillfredsställande för en forskare.” 

Entreprenörskap har dessutom många goda 
effekter för LiU, menar Fredrik. Det gör vår forsk
ning synlig och kan inspirera andra forskare. Det 
kan attrahera studenter genom att visa att arbets
marknad och utbildningsmöjligheter är nära för
knippade. Och det ökar vårt samarbete med närings
livet och möjligheterna till spännande exjobb.

Dessutom kan det ha betydelse för att i framtiden 
kunna se ”the big five”. Just nu testas Fredriks sensor
teknologi för att skydda kenyas hotade noshörningar 
mot tjuvskyttar.



” Jag vill alltid ta 
reda på mer.”

Psykologstudenten Nils Isacsson var helt säker på 
sitt val av utbildning, men att LiU bryter mot tradi
tionell pedagogik och har problembaserat lärande, 
PBL, som stående inslag på schemat blev en glad 
överraskning. Så glad att Nils på eget initiativ har 
tagit fram filmer om hur PBL fungerar.

”Jag älskar PBL, de timmarna är veckans höjd
punkt. Men samtidigt upplevde jag att många andra 
studenter inte insåg den pedagogiska tanken och 
missade behållningen. Därför gjorde jag filmerna. 
Nu hoppas jag få möjlighet att göra fler.”

Men PBL är inte det enda som Nils är nöjd med 
när han hyllar sin utbildning.

”Vi blir drillade från termin ett att hela tiden läsa 
ny forskning och inte bara grundböckerna. Där vet 
jag att vi skiljer oss från andra universitet. Det är 
skönt att veta.”



”Att förstå och förklara vad ingen annan tidigare har förstått är en drivkraft starkare 
än någon annan för en forskare. Vi vill hitta nya idéer för att förstå komplexa samman 
hang och i slutändan göra det enklare för mänskligheten. Vår forskning om LED  
och laser är ett steg på vägen, att våra kollegor i Japan och USA fick ta emot Nobel
priset i fysik 2014 är ett bevis.”

Professor och forskningsstudierektor Per Olof Holtz lämnade Lund 1983 och 
kom till ett universitet som han upplevde saknade barriärer och intern konkurrens. 
Och som erbjöd det kanske viktigaste av allt: frihet.

”Vår förmåga att söka nya vägar är stark och särskilt det interdisciplinära arbets
sättet har påverkat både vår forskning och utbildning. Att kunna stå på flera ben 
gynnar våra studenter när de kommer ut i industri och samhälle, det är jag säker på.”

” Med forskning formar vi 
framtiden.”





”Att studenterna vet hur de ska hitta information är 
avgörande för deras resultat. Ju fler lärare som ägnar 
en liten del av all undervisningstid åt en introduktion 
till biblioteket, desto bättre resultat kommer vi att 
nå. Det är jag säker på.”

kajsa Gustafsson Åman är avdelningschef på  
universitetsbiblioteket i Norrköping. Med detektiv
liknande metoder hjälper hon frustrerade studenter 
att leta efter och sedan välja rätt informationskälla. 
För när de flesta av oss gillar att finna, så gillar  
bibliotekarier att söka, menar kajsa.

Enligt henne har biblioteket ytterligare en mycket 
betydelsefull funktion.

”Vi är universitetets nav, en neutral mötesplats där  
alla är välkomna och där givande nätverk över ämnes
gränserna ofta uppstår. Så klart att jag är stolt!”

”  Högre rankning 
börjar här.”



” Om femton år  
är jag vd.”

”Nej, nej, nej, inte doktorand!” 
Sara Magnusson är färdig med teorin. Hon vill ut i 

verkligheten så snart som möjligt och är redan på god  
väg. Sara driver Experimentfabriken, som ger kurser i 
natur vetenskap för barn i mellanstadiet, och en sommar
forskarskola för ungdomar i Astra Zenecas regi.

Den tuffaste utmaningen under studietiden har inte 
varit att klara tentorna, utan att befinna sig på plats rent 
fysiskt när det varit tentadags. Att kombinera studier och 
ett aktivt företagande hade inte varit möjligt utan universi
tetets flexibilitet och tillmötesgående föreläsare, vilket hon 
är mycket tacksam över.

”Iprogrammet har gett mig förutsättningar att jobba 
med det jag tycker är roligt, nu ska jag bara bestämma 
mig. Entreprenör eller ingenjör, det är frågan.”



” När jag går in i någonting  
så köttar jag.”

Andres Nilsson var badmintonspelare på elitnivå  
när han bestämde sig för att bli designer. tävlings
nerverna har han i behåll; att han i februari blev  
stipendiat hos Lammhults är bara en av hans segrar 
som student vid Carl Malmsten Furniture Studies.

”Det är självklart kul att det går bra, men egent
ligen är jag som bäst när det inte gör det. Jag är en 
renodlad arbetsnarkoman och presterar som bäst på 
väg mot ännu ouppnådda mål.”

Andres vägrar att bli definierad inom en viss genre. 
Han strävar hela tiden efter nya utmaningar, att trotsa 
vad som anses vara givna regler och att behålla sitt 
multidisciplinära angreppssätt. En normbrytande 
möbelserie för äldreomsorgen är ett av hans senaste 
projekt.

”Jag funderade kring varför möbler för äldre var  
så fula, när allt vi behöver faktiskt kan göras vackert. 
Först när jag får ett leende tillbaka är jag nöjd.”



”Vi hoppas att de studenter som lämnar oss kommer att förbättra och förnya Sverige 
och världen inom sitt område. Självklart gör jag allt jag kan för att de ska lyckas.”

Är det någon som kan vår verksamhet utan och innan är det Inger Lindell. I dag  
är hon utbildningsintendent vid Filosofiska fakulteten, men när hon anlände 1976 var 
det för att bemästra den för tiden ultramoderna och automatiserade skrivmaskinen 
från IBM.

”Jag var på intervju mitt i sommaren. Campus var helt öde. Då kom plötsligt en 
man gående, klädd i avklippta, fransiga jeans och med massor av pärlhalsband  
kring halsen. Oj, ser studenter ut så där, var min reaktion. Det visade sig att han var 
personaldirektör. På det här stället kan man nog vara som man vill, tänkte jag. Det 
stämmer fortfarande.”

” Jag hinner aldrig 
stagnera.”





Ameya Bhide kom till Linköping 2003 för sin master
utbildning. Efter examen åkte han hem till Indien, för att 
2011 återvända till Institutionen för systemteknik, ISY.  
Nu som doktorand med en tydlig vision.

”Jag ska göra teknologi tillgänglig för fler. I mitt hem  
land finns många som aldrig har haft en läsplatta i sin hand. 
Billig are och smartare teknik skulle förbättra deras liv, inte 
minst vad gäller utbildning.”

Ameya ser fram emot att hösten 2015 återvända till  
industrin i hemlandet för att se sina kunskaper förvandlas 
till lätta, smarta och billiga datorer eller varför inte modern 
medicinsk teknik. Att fortsätta forska är inte aktuellt.

”Nej, nu vill jag använda mina kunskaper på riktigt.  
Jag vill säkerställa att mina idéer blir förverkligade, skapa 
nya produkter och se människor börja använda dem. Det 
kommer att göra mig lycklig.”

”Modern teknologi till alla!”



” Att se möjligheter och att våga misslyckas. 
Det är jag bra på.”

När Stefan Holmlid slukade utbildningskataloger i slutet av 80talet var 
LiU det enda universitet som erbjöd design av grafiska användargräns
snitt. knappt tio år senare startade han landets första masterutbildning  
i interaktionsdesign och LiU gick i bräschen för ett ämne som traditionellt 
låg hos designskolorna. I dag kan vi kalla oss ett av Sveriges största design
forskningsuniversitet.

”Design handlar inte bara om det materiella, utan också om det sociala. 
Alltså hur design kan möjliggöra och underlätta för oss att åstadkomma 
resultat tillsammans med andra, som i utveckling av tjänster till exempel.  
Att det ibland verkar svårt att förstå att världen består av människor, inte 
av tekniska prylar, det oroar mig.”

För det är genom att se världen som en plats för samarbete vi kan åstad
komma förändring och ta oss an samhällsutmaningar, menar Stefan.

”Att se värdet hos andra och skapa ömsesidigt engagemang ser jag som 
centralt för våra studenter att förstå och utveckla. Om vi lyckas med det 
har vi kommit en bra bit på väg.”







Förnyelse är  
vår enda tradition.

vårt löfte — vad vi lovar vår omvärld





Ett universitet som bestämt sig för att göra människan förmögen att  
ta sig an samtidens utmaningar kan aldrig slå sig till ro.

Vi lovar att alltid vara i rörelse.
Vi lovar att alltid främja öppenhet och möten över alla slags gränser.
Vi lovar att uppmuntra varandras kreativitet och nytänkande.
Vi som arbetar här. Vi som studerar här. tillsammans är vi Linköpings  

universitet, och förnyelse är vår enda tradition.



” Att revolutionera det svenska 
postsystemet var spännande!”

Att Rolf Adell skulle vara med och bygga upp den service
verksamhet vi har i dag var det ingen som visste när han 1971 
lämnade militären för att börja vid vår vaktmästarorganisa
tion. Allra minst han själv.

”Det har varit en resa från noll. När jag började var växeln 
en svart bakelitlur som hängde i ett snöre från taket. Efter  
några år hanterade vi 10 000 postförsändelser om dagen och 
skulle få allt från levande grodor och grisar till enorma super
datorer genom tullen.”

Mängden post var en stor utmaning. I snabbköpet fick  
Rolf snilleblixten att i stället för manuell frankering använda 
streck kodsavläsning, en metod som sedan hamnade på varenda 
svensk postterminal. Universitetets bilpool och dess miljövän
liga bilar är också Rolfs förtjänst.

”Jag fick ta emot miljöpriset 2014. Jag är naturligtvis stolt, 
men jag var inte ensam. Det är alltid medarbetarna som är den 
viktigaste resursen. Nu avvecklar jag snart mig själv och låter 
dem fortsätta denna spännande resa.”





” Varför har vi ett  
universitet?”

”kunskapen som bildas här måste implementeras i 
verkligheten och komma till nytta för andra. Annars 
spelar det ju ingen roll hur mycket vi forskar.”

Efter sin masterutbildning fick arbetsterapeuten 
Moa Yngve chans att bli projektledare för Innova
tionskontorEtt med fokus på Medicinska fakulteten 
och rådgivning för deras studenter. 

”Jag är driven och strävar alltid efter att stötta 
andra, underlätta deras process och hjälpa dem att 
uppnå sina mål. Att få kreativa studenter att vidare
utveckla sina idéer och förstå att det inte främst 
handlar om att starta företag, utan om förbättring. 
Förbättring för patienten i deras fall.”

Själv kommer Moa att ägna de kommande fem 
åren åt att som doktorand studera hur tekniska 
hjälpmedel kan hjälpa gymnasieungdomar att ta sig 
igenom skolan.

”Jag vet vad jag ska göra. Jag ska bidra med lös
ningar som förändrar – förhoppningsvis livet.”



” Var och en kan lite. 
Tillsammans kan vi 
massor!”

”Den mänskliga kroppen är mycket komplicerad. Det krävs att forskare 
från hela världen samarbetar för att vi ska hitta lösningarna vi söker.”

Jaya Prakash Chalise kom till LiU för möjligheten att forska inom  
biomedicin och för att utveckla nya typer av läkemedel. Hans dröm är att 
en dag se en färdig medicin som kan bota reumatoid artrit, alltså ledgångs
reumatism. Sjukdomen drabbar i dag cirka en procent av världens befolk
ning och antalet patienter ökar konstant.

”Att få arbeta för alla människors lycka, det är att vara forskare för mig. 
Och tack vare LiU kommer jag att ha förmånen att få fortsätta göra det, var 
som helst i världen.”



Sofie Alexandersson har aldrig tvekat inför nya 
utmaningar. tvärtom.

Redan 1994 fick hon som 24årig lokalvårdare 
ledaransvar och skulle berätta för de ”gamla 
tanterna” hur de skulle utföra sitt arbete.

”Jag har alltid stuckit ut hakan. Nu är ett av 
mina mål att service och lokalvård ska få högre 
status. Det sägs ofta att vem som helst kan städa, 
men jag vet ju att det inte är så.”

Som ställföreträdande servicechef har Sofie 
länge varit drivande i LiU:s hållbarhetsarbete, 
hon initierade vår källsortering och hon ser till 
att vi upprätthåller de i dag så betydelsefulla 
miljöcertifieringarna.

”Lokalvårdare är inget högutbildat yrke, 
avfallsgruppen har ingen akademisk status och 
vi drar inte in forskningsanslag. Men att vi är 
en viktig kugge i maskineriet, det vet jag.”

”Jag kan, jag vill.”



” Tänj på  
ramarna!”

Stefan Jonsson är professor vid Institutet för forsk
ning om migration, etnicitet och samhälle, Remeso. 
Han är oroad över mycket, men samtidigt glad över 
möjligheten att påverka nya generationer världs
medborgare.

”Jag anser att vi ska granska den rådande ord
ningen, att universitetet ska vara en plats där man 
lär sig att ifrågasätta historiska berättelser. Det är 
grunden för en mer upplyst, demokratisk framtid och 
jag ser det som otroligt viktigt att vidmakthålla detta.”

Med sin gedigna erfarenhet av både akademin 
och det fria kulturlivet hävdar han vikten av att 
ibland tänja på de gängse akademiska ramarna. 

”Man måste gå på tvären för att lösa komplexa 
frågeställningar. Alla vet detta, men bara en tvär
vetenskaplig humanistisk och samhällsvetenskaplig 
verksamhet som vår har potential att göra det.”



” Man kan inte bara  
prata om visioner, man 
måste göra något.”

Helena Carlewald är studie och karriärvägledare vid Institutionen för beteendevetenskap 
och lärande, IBL. Hon älskar coachning, har fullt med idéer om hur studenter kan motive
ras och drivs av att göra dem mycket mer än bara anställningsbara. Att stärka deras tilltro 
till sig själva och att peppa dem att hitta det som är rätt för just dem på arbetsmarknaden. 

IBL är den enda institutionen som jobbar med karriärvägledning i grupp och väntelistan 
är lång. Att möta Helena betyder mycket för studenterna, liksom för henne själv.

”Att unga människor får träffa någon som har tid att lyssna på dem är ganska ovanligt i 
dag. Att jag får vara med på en liten bit av deras resa genom livet, ta del av deras funderingar 
och hjälpa dem att förstå sig själva lite bättre, det är det allra bästa med mitt jobb.”



”Allt ska bli lite bättre, hela tiden.”

Från bloggande pokerspelare till informatör vid  
Medicinska fakulteten – Johan Jäger har hittat hem. 
Här, som i livet i övrigt, är det möjligheten att åstad
komma förändring till det bättre som driver honom.

”Jag ska beskriva världen på ett lättförståeligt,  
men samtidigt sant sätt för att locka hit motiverade  
studenter. Alltså människor som efter examen skapar  
en tryggare vård.”

Han lovordar den öppna, tillitsfulla och stödjande 
atmosfären där han ganska snart vågade ifrågasätta  
det han såg kunde utvecklas till det, just det, bättre.

”Vem jag är utanför jobbet? En konnässör på jakt 
efter den perfekta köttfärssåsen.”





” The more famous you are, 
the better you do.”

”Det spelar ingen roll hur stora eller små vi är, det viktiga är att människor kan hitta 
vad vi publicerar. Varför ska vi forska om våra resultat inte syns?”

David Lawrence menar att spridning av forskningsresultat och internationell 
rankning har ett direkt samband. Som redaktionschef för LiU Electronic Press  
betonar han vikten av att synliggöra allt bra som görs vid universitetet, och framför 
allt att göra det sökbart.

”Min drivkraft är att få forskningen som bedrivs här att synas internationellt. Och 
som ett medelstort svenskt universitet gäller det att jobba lite hårdare för att lyckas.”

Det har David gjort. Vi är bäst i Sverige på att tillgängliggöra våra publikationer.



”Design ska driva förändring. Vår talang är att lyssna och att visualisera idéer,  
att skapa möbler och miljöer som får människor att må bra, utifrån ett este
tiskt, ergonomiskt och hållbart perspektiv.”

kersti Sandin Bülow är professor i design och vet av egen erfarenhet vad 
hon talar om. Hon har med stor framgång påverkat människor och miljöer 
under hela sin karriär och deltagit i allt från internationella designutställ
ningar till regeringsuppdrag. 

Att hon brinner för att lyfta designens betydelse för samhällets utveckling, 
liksom att hon hyser stor tilltro till varenda en av universitetets studenter, är 
omöjligt att undgå.

”Jag vill att de alla ska få förståelse för vad som ska fixas, och vad de kan bidra 
med i den processen. Där ser jag akademiseringen som en styrka. Vi har blivit 
mer strukturerade och bättre på att förklara vad vi håller på med, vilket är ett 
måste för att kunna påverka.”

” Vi är inte dekoratörer, 
vi är doers.”







40 år av förnyelse.





Redan från början var förnyelse en självklar del av det som 1975 skulle bli Linköpings  
universitet. Och så har det fortsatt. Här är några av alla tillfällen då vi tänkt nytt, gjort  
annorlunda och valt oprövade vägar framåt. 

1975 

Linköpings universitet,  
som redan som högskola  
brutit ny mark med en 
civilingenjörs utbildning i  
industriell ekonomi, startar 
Sveriges första civilingenjörs
utbildning i datateknik. 

1980 

Institutionen för tema bildas. 
Forskningen organiseras  
i tvärvetenskapliga teman, 
som teknik och social för
ändring och Vatten i natur 
och samhälle, vilket är nytt  
i den svenska forskarvärlden.

1986 

Hälsouniversitetet invigs.  
Vi blir först i Sverige med 
problembaserat lärande 
inom vårdutbildningar och 
först i världen med student
ledda kliniska undervisnings
avdelningar.

1997 

Campus Norrköping invigs  
i Industriland skapet. Här 
startar flera tvärvetenskapliga 
utbildningsprogram som vi 
är ensamma om i Sverige, till 
exempel kultur, samhälle, 
mediegestaltning.

2000 

Carl Malmstens skola med 
sina framstående utbildningar 
blir en del av Linköpings  
universitet och beprövad 
hantverks erfarenhet får en 
akademisk överbyggnad.

2002 

kompetens inom medicinsk 
bildbehandling och visualise
ring samlas inom forsknings
centrumet CMIV; en ny  
typ av forskningsmiljö med 
forskare, tekniker och läkare 
i tät, patientnära samverkan.

2005 

Linköpings universitet är  
första lärosätet i Sverige att 
instifta tjänsten genuslektor, 
en vid varje fakultet. Syftet  
är att öka jämställdhet och 
mångfald samt integrera  
genusperspektivet i utbild
ningarna.

2011 
Europas vassaste elektron
mikroskop tas i bruk inom 
materialforskningen.

2013 

Vi blir först i Sverige med 
fakultets övergripande kurser 
där studenter utvecklar före
tagsidéer.

2014 

Linköpings universitet får 
Sveriges, Europas och troligen 
världens första professor i 
miljölogistik.





Linköpings universitet föds i en tid av framåtanda. Industrin tuffar på sedan decennier, 
folkhemmet glänser och det svenska samhället väcker beundran världen över. Framgången 
kräver kvalificerad arbetskraft och stimulerad av generösa studielån står nästa generation 
redo att ansluta sig till landets lärosäten.

Det är bara ett problem: de existerande universiteten har stängt dörren.
Hösten 1967 lockas därför ett antal unga, ambitiösa akademiker att lämna lovande posi

tioner för nya möjligheter på den östgötska slätten. Skaran är brokig, men det gemensamma 
uppdraget är desto tydligare: att genom utbildning, forskning och samverkan engagera fler 
att utveckla och driva välfärdssamhället. 

Ja, vi visste vad vi skulle göra. Men vi hade inte en aning om hur. 
Vi hade inga strukturer att förhålla oss till. Inga stentavlor att luta oss mot. Stundtals 

hade vi inte ens värme i lokalerna …
Men vi brann för vårt uppdrag. Vi brann för att utmana universitetsväsendet. Vi brann 

för att skapa en friare akademi, att sprida relevant kunskap, att reformera forskningen och 
att vara en naturlig del av både samhälle och näringsliv. 

Sida vid sida med våra studenter satte vi igång. Problem blev till möjligheter. Litenhet 
blev till storhet. Och öppenhet inför varandras ämnesområden gav våra idéer kraft att nå 
långt utanför leråkern vi slagit läger på. 

Förenade i ambitionen att förnya svensk högskoleutbildning, så gjorde vi just det. 
1975 blev vi Linköpings universitet, tjugo år senare omfamnade vi Norrköping och gjorde 

hela regionen till vår arena. Våra för 70talet kontroversiella, tvärvetenskapliga program är 
i dag berömda prestigeutbildningar. Vår idé om gränsöverskridande forskning visar sig 
gång på gång vara en excellent metod för att angripa komplexa problem. Vårt välutvecklade 
innovationssystem gör anmärkningsvärda resultat tillämpningsbara och attraktiva på såväl 
en nationell som en internationell marknad. Och inte minst, våra studenter etablerar sig 
rekordsnabbt på arbetsmarknaden och får dessutom bra betalt.

Självklart är vi stolta över allt vi har åstadkommit, men att vi fortfarande brinner för vad 
vi gör sätter vi allra främst. Att kontinuerligt ge människor förmåga att ta sig an samtidens 
utmaningar är, och kommer alltid att vara, vårt finaste uppdrag. 

Just därför är förnyelse vår enda tradition.

vår berättelse
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Would you rather read this book in English?  
At www.liu.se/viarliu you can read more about the people  
here — in both English and Swedish. Together we are LiU.




