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Två UTbIldnIngsmIljöer vid Linköpings univer-
sitet – läkarutbildningen och reglersystem – har 
nyligen pekats ut som ett par av landets främsta. 
Det är förstås glädjande för LiU, men framför 
allt en stor eloge till alla de lärare som bidragit 
till framgången. 

De båda prisade miljöerna skiljer sig en hel 
del åt när det gäller pedagogik och upplägg. 
Men några saker förenar, dels kopplingen till 
vardagsnära problem, dels ett stort engagemang 
från berörda lärare. 

Och det är talande när en av LiU:s ledande 
forskarprofiler, professorn i reglerteknik Len-
nart Ljung, konstaterar att internationell rykt-
barhet väger lätt i mötet med studenterna. »De 
vill bara ha bra undervisning, här och nu.«

Och det får de, både på läkarutbildningen 
och inom reglersystem. Vi har mött studenter 
och lärare som berättar om hemligheten bakom 
framgångarna.

engagerade lärare finns även på många andra 
håll inom LiU. Med jämna mellanrum lyfts 
några av dem fram och får ta emot bevis på 
studenternas uppskattning i form av olika peda-
gogiska pris. Men för de allra flesta handlar det 
om ett idogt arbete i skymundan där det direkta 
gensvaret i mötet med studenterna är det som 
ger inspiration och arbetsglädje.

Engagerade lärare är också nyckeln när nya 

utbildningar dras igång och utvecklas. Ett ex-
empel är logopedprogrammet, där den första 
kullen klev ut i arbetslivet i somras. I en artikel 
berättar vi om vad ett par av dessa gör idag och 
också om den profil utbildningen på LiU fått.

Även studenters engagemang  och vilja är 
en källa till framgång.  Det visar inte minst de 
åtta psykologstudenter som valde sin egen väg 
och idag driver Nordens största privata konsult-
företag inom kognitiv beteendeterapi.

I deTTa nUmmer kan ni också läsa en spännande 
intervju med LiU-forskaren som visar att dagens 
matematikundervisning missgynnar såväl svaga 
som starka elever. Vi berättar också om synen 
på ålder och åldrande i damtidningarnas värld 
och om sensorer som varnar för gifter och andra 
skadliga ämnen i dricksvattnet. Spännvidden är 
stor, som synes.

Som vanligt är vi tacksam-
ma för synpunkter och idéer. 
Och om du är LiU-alumn, 
glöm inte att anmäla dig till 
alumninätverket på webben 
(se sid 31) om du vill ha nästa 
nummer av tidningen.

Trevlig läsning!  

För en TId sedan kom Högskoleverket 
med beskedet att man, bland högskolans 
alla 1000-tals program, kurser och ämnes-
områden, utsett fem särskilt framstående 
utbildningsmiljöer.  Och att två av dessa 
fanns vid LiU! Det är läkar programmet och 
reglersystem, ett kärnämne i vår ingenjörs-
utbildning.  

Jag har ibland stuckit ut hakan och hävdat att vi överlag har 
Sveriges bästa grundutbildning. Det här ger ingen anledning 
att modifiera det påståendet.

deT är exTra rolIgT att det är två relativt olika miljöer, med 
skilda förutsättningar och olika pedagogik. Läkarprogrammet 
har i över 20 år varit känt om en pedagogisk förnyare, många 
har anammat delar av den pedagogik och de undervisnings-
former som läkarprogrammet och de andra utbildningarna 
inom Hälsouniversitetet står för, men inga har vågat genom-
föra konceptet lika konsekvent. 

När det gäller reglersystem så är det mycket mer en i klas-
sisk mening excellent universitetsutbildning, inte minst är det 
stora engagemanget från forskarna en nyckel (och jävar effek-
tivt alla påståenden om att man inte både kan driva internatio-
nell spetsforskning och vara aktiv i grundutbildningen). 

I båda fallen är de aktuella utmärkelserna resultatet av ett 
mångårigt och systematiskt kvalitetsarbete och en kultur där 
alla, både lärare och studenter, lägger ribban högt.

deT här har naTUrlIgTvIs gjort det än mer stimulerande att 
fortsätta arbetet med att vässa våra utbildningar. Till den helt 
övervägande delen är detta något som sker ute på ämnesområ-
dena, i programnämnder etc. Här kan dock vara på sin plats att 
nämna två viktiga gemensamma initiativ; vi genomför i år ett 
system med anonyma tentor på alla fakulteter och vi har infört 
ett gemensamt system för elektroniska kursvärderingar.

Högskoleverket rankade förra året LiU som bästa univer-
sitet också för vårt sätt att arbeta med studentstöd i form av 
studievägledning, karriärvägledning och studenthälsa. När 
du läser det här håller vi som bäst på att genomföra den första 
stora »medarbetarundersökningen« bland studenterna. Alla 
studenter får chansen att tala om hur de ser på sin arbetsmiljö 
och hur de ser på LiU i stort. På samma sätt som våra regel-
bundna medarbetarenkäter är ett viktigt inslag i ett systema-
tiskt kvalitetsarbete skapar vi nu som första större universitet 
en modell där vi systematiskt lyssnar på alla studenter.  Ambi-
tionen är att fortsätta erbjuda landets bästa studiemiljö.

Mille Millnert, rektor • mille.millnert@liu.se Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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alUmnI-sIdorna
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text åke hjelm 

foto göran bIlleson

Bäst i test
Förra	året	bad	Högskoleverket	
landets	över	40	universitet	
och	högskolor	att	bland	alla	
tusentals	program,	kurser	och	
ämnesområden	nominera	sina	
främsta.	Efter	ett	omfattande	
utvärderingsarbete	med	hjälp	
av	internationella	specialister	
var	man	beredd	att	utse	fem	
framstående	utbildningsmil-
jöer.	Två	av	dessa	finns	vid	
Linköpings	universitet.

Det var med bilan hängande över huvu-
det som fakultetsledare och lärare i tidigt 
1980-tal beslöt att utsätta programmet 
för en radikal operation.

Det skulle bli Sveriges första och Eu-
ropas andra medicinarutbildning byggd 
på PBL, problembaserat lärande. 

– Då var det jättemycket motstånd 

djärva grepp har blivit ett framgångsrecept

Rektor Mille Millnert tar emot ett av LiU-priserna. 
T.h. Torbjörn Ledin från läkarutbildningen.

Läkarrollen formas i vårdens vardag
När	dagens	läkarstudenter	låg	i	vaggan	eller	knappt	det,	ville	
staten	och	det	medicinska	etablissemanget	slå	igen	utbildningen	
i	Linköping.	Idag	är	tongångarna	helt	andra:	universitetskanslern	
står	med	blomsterkvast	i	handen	och	hyllar	LiU:s	läkarprogram	
som	en	av	Sveriges	mest	framstående	utbildningsmiljöer.

Ytterligare ett pris till LiU. Professor Svante Gunnars-
son tar emot för området reglersystem.

mot vår modell. Det 
var modigt av den 
dåvarande ledning-
en att ändå fortsätta, 
säger Björn Berg-
dahl, en av de ti-
diga eldsjälarna och 
numera professor i 
internmedicin.

– Det gjordes 
ingen vanlig lagom-
lösning, utan man tog ut svängarna. Det 
blev ett dramatiskt politiskt spel, och det 
fanns även tongivande personer inom fakul-
teten som tyckte att PBL var nys, säger han.

Men ingreppet genomfördes, patienten 
syddes ihop och resultatet blev lyckosamt. 
Den aktuella utmärkelsen har föregåtts av 
topplaceringar i flera nationella rankningar.

– Det kändes att vi hade goda förutsätt-
ningar. Nu kanske vi blir mer kända och får 
lättare att rekrytera bra studenter och lärare. 
Men det gäller att inte slå sig till ro med 
detta, säger Björn Bergdahl.

De mer än 700 läkarstudenterna håller 
till på Campus US med korta avstånd till uni-
versitetssjukhusets vårdavdelningar. Av de 80 
som tas in varje termin kommer omkring 85 
procent att ta ut sin läkarexamen till en kost-
nad för staten av en miljon kronor styck.

soFIa Freland går på termin nio och när 
vi träffar henne är hon mitt i ruljangsen 
på sjukhuset. För första gången får hon 
ta rollen som »doktorn«, och det sker på 
KUA, den kliniska utbildningsavdelningen 
på geriatriska kliniken. En sådan student-
avdelning var en världsnyhet när den star-
tades för tolv år sedan på ortopeden vid US. 
Modellen har sedan dess kopierats av flera 
universitetssjukhus.

– Det här är en guldkantad avdelning, 
både för patienterna och oss studenter. Var 
annars finns det ständigt en läkare på plats 
för sex patienter? säger Sofia.

Hon ingår i ett komplett vårdlag tillsam-

Björn Bergdahl

Sofia Freland får för första gången ta rollen som »doktorn« på en geriatrisk avdelning som drivs av studenter. 

Tät kontakt med patienterna. På studentavdelningen är alla med i omvårdnaden.

UTbIldnIng 

 

  läkarprogrammet
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mans med sjuksköterskor, sjukgymnast och 
arbetsterapeut – alla i senare delen av sin 
utbildning. Med patienten i centrum utveck-
lar gruppen under två veckor sitt samarbete 
över yrkesgränserna: en fortsättning på den 
teoretiska utbildningens basgrupp, som är 
navet i den problembaserade inlärningen.

– Vi är alla med i omvårdnaden. Jag som 
läkarstudent får till exempel se hur besvär-
ligt det kan vara för en patient att äta alla 
tab letter som jag bara skrivit ut på ett pap-
per. Och de andra får se vad jag gör när jag 
läser i FASS (läkemedelskatalogen), söker 

information på nätet och dikte-
rar till journalen.

Helt utlämnade åt sig själva 
är de förstås inte. Varje yrkes-
grupp har sina handledare, 
men de håller sig i bakgrun-
den.

– Studenterna är ofta väldigt 
duktiga, men de har förstås inte 
det slutliga medicinska ansvaret, 
säger Cilla Dobrov, specialist-
läkare i geriatrik och en av tre 
läkarhandledare på KUA.

Men det finns ändå gott om 

utrymme för egna initiativ. Studenten kan 
till exempel undersöka någon komplikation 
hos en patient, överväga byte av läkemedel 
eller informera anhöriga.

– I början var man lite rädd. Det är jag 
inte längre, säger Sofia.

UTbIldnIng är TIll För studenterna, men 
på läkarprogrammet i Linköping är också 
studenterna till för utbildningen. De har re-
presentanter i alla organ för beredning och 
beslut och förväntas ta initiativ i olika ären-
den. »Close contact with students is a prere-
quisite for continuous development«, för att 
citera ansökningen till Högskoleverket.

Kristin Carlström är ordförande i Medi-
cinska föreningens utbildningsutskott och 
har inget emot den rollen. Hon tar utmär-
kelsen som ett kvitto på att programmet är 
på rätt väg efter den revidering som genom-
fördes 2004, och som studenterna var starkt 
involverade i.

– Vi jobbar nu med två stora frågor. Den 
ena är att förändra modellen för kursutvär-
deringar, med målet att det ska bli lättare att 
föra fram studenternas åsikter och få en åter-
koppling. Den andra handlar om att kvalitets-

säkra examinationerna. 
Där har man inte nått 
hela vägen, säger Kris-
tin Carlström.

Examinationerna 
är speciellt viktiga 
vid problembaserat 
lärande, där man 
under kursens gång 
har stor frihet att själv 

välja litteratur, och där finns en del missnöje 
att fånga upp. Utbildningsutskottet jobbar 
mycket med de klagomål som kommer från 
studenter, både när det gäller enskilda ären-
den och själva PBL-pedagogiken.

eFTersom de sökande inte längre får rang-
ordna lärosätena är det ofta slumpen som 
styr vilka som hamnar var. Följden kan bli 
att LiU får ta emot en och annan som hellre 
skulle plugga på traditionellt vis.

– I PBL ingår en viss frustration, det är 
en del av lärandeprocessen. I början kan det 
vara svårt att göra frustrationen till något 
positivt, och vi arbetar nu på att ge mer stöd 
till studenterna under de tidiga terminerna, 
säger Kristin Carlström.  

UTbIldnIng 

 

  reglersystem

Kristin Carlström

Björn Bergdahl skrev läkarprogrammets 
ansökan till »framstående utbildningsmiljö 
2007«. Han pekar på de här framgångs-
faktorerna:

• en innovativ idé för att utbilda läkare med 
attityder och kompetens att förändra sjukvår-
den, som på 1970-talet fick mycket kritik för 

bristande helhetssyn och kommunikation
• en relevant utbildningsstruktur med 

patientproblem som utgångspunkt
• starkt fokus på allmänna färdigheter, 

med träning i kommunikation, vetenskap-
ligt förhållningssätt,  samverkan med andra 
vårdutbildningar

• praktik även på vårdcentraler och min-
dre sjukhus

• temagrupper med helhetsansvar för 
sina områden under hela utbildningen

• aktiva studenter som tar initiativ
• internationella kontakter och forskning 

inom medicinsk utbildning.

Därför	är	läkarprogrammet	en	vinnare
Cilla Dobrov

»Det här är en guldkantad avdelning, 
både för patienterna och oss studenter. 
Var annars finns det ständigt en läkare 
på plats för sex patienter.«

text gUnIlla pravITz

foto göran bIlleson

Engagerade	lärare	och	exempel	kopplade	till	verkligheten.	Det	gör	
området	Reglersystem	till	en	uppskattad	vinnare	bland	studenterna.

»Praktiska nyttan uppenbar«
studenter rosar reglersystem

Jonas Månsson och Peter Rosander vid en produktionslinje av lego i reglerteknik-labbet. Alla blivande civil- och högskoleingenjörer läser minst en grundkurs i reglerteknik.

Reglersystem. De allra flesta tycker 
det låter som något tekniskt obe-
gripligt. Men det är tvärtom något 
alldeles vardagligt.

– Få tänker på att vi har regler-

system överallt runt oss, säger Jonas 
Månsson och Peter Rosander, tekno-
loger inriktade på teknisk fysik och 
elektroteknik.

Mobiltelefoner som ska släppa 

fram rätt signaler men inget 
brus, farthållare som klarar både 
uppför- och nedförsbackar. Utan 
reglersystem skulle industrins till-
verkningsprocesser inte fungera, 
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UTbIldnIng 

 

  reglersystem

medicinsk teknisk utrustning bli oanvänd-
bar och ett JAS-plan inte kunna hålla sig på 
»rätt köl« i luften.

– Och fel i reglersystemen får ofta allvar-
liga konsekvenser. Som i Tjernobyl, säger 
Peter Rosander.

deT var För aTT TITTa närmare på studie-
rektorsområdet Reglersystem som delar av 
Högskoleverkets internationella bedömar-
grupp (med experter från Finland, Portugal, 
Storbritannien och Tyskland) reste till Lin-
köping i höstas och bland annat intervjuade 
en studentgrupp om sju där Jonas Månsson 
och Peter Rosander ingick.

Det slutade med att Reglersystem på 
LiU med sina inriktningar reglerteknik 
respektive fordonssystem tilldelades Hög-
skoleverkets nya utmärkelse »Framstående 
utbildningsmiljö 2007«. 

Nu sitter Jonas Månsson och Peter Ro-
sander på Café Java i B-huset bara några 
meter från den glasmonter som snart ska 
härbärgera prisbucklan. I övrigt bestod ut-
märkelsen av ära.

Jonas har just lagt fram sitt exjobb och 
fått anställning som verifierings/testingen-
jör på Ericsson i Kista. Peter Rosander har 
ett halvårs pluggande kvar till exjobbet.

– Det var intressant att få vara med om 
intervjun som gjordes på engelska. Bedö-
marna var väl förberedda och rakt på sak. 
De hade sina kriterier de utgick från, till    
exempel studentpåverkan, utbildningsorga-
nisation och kontakt med arbetslivet, berät-
tar Peter Rosander.

Studenterna var däremot med avsikt 
oförberedda.

– Vi hade fått order att inte snacka ihop oss 
utan svara spontant, säger Peter Rosander.

märker då sTUdenTerna av att utbildningen 
inom reglersystem – alla blivande civil- och 
högskoleingenjörer läser minst en grundkurs 
i reglerteknik – är speciellt framstående?

– Jo, faktiskt. Lärarna är ovanligt hän-
givna, säger Peter Rosander.

– Och ovanligt öppna. Man kan knacka 
på när som helst och få svar på sina frågor, 
fortsätter Jonas Månsson och så varvar 
bägge med svar:

– Utbildningen har en bra struktur. Man 
vet vad man ska göra, vad som förväntas av 
en och det är aldrig något administrativt 
trassel.

– Och när vi påpekat något dåligt i kur-
serna har lärarna lyssnat och ibland ändrat 
innehållet redan till nästa kursomgång.

– Vi har alltid tillgång till datorsalar och 
till labben och kan sitta och provköra själva.

– Exemplen är kopplade till verkligheten 
och autentiska fall inom industrin. Inom 
fordonssystem jobbar vi med riktiga motorer 
och får riktiga mätvärden att utgå från. Det 
blir aldrig formelnötning utan mer tillämp-
ning och den praktiska nyttan ger sig självt.

– Till och med tentorna kan vara verklig-
hetstrogna. Precis som i yrkeslivet kan vi få 
använda kursböcker och formelsamlingar. 
Då blir det en annan kvalité på problemen 
som ska lösas än om vi bara ska redovisa 
uppslagskunskap vi lärt oss utantill.

De bägge tystnar först när de får fundera 
på avigsidorna i utbildningen.

– Det är lite tråkigt att det är så mansdo-
minerat. Vi lär oss indirekt att auktoriteter 
alltid är män. Det är synd, säger Jonas 
Månsson.

I eTT TjänsTerUm ut mot Corson, med oräk-
neliga papperstravar, coca-colaburkar och en 
whiteboard fulltecknad med matematiska 
formler sitter en av männen bakom fram-
gången.

Professor Lennart Ljung, internationellt 
välmeriterad forskare inom reglerteknik och 
med en forskargrupp på LiU som ständigt 
kammar hem forskningsanslag i mång-
miljonklassen.

– Mitt viktigaste bidrag till utbildnings-

ler snarare magkänslan, den pedagogiska 
formen underordnas den kunskap som ska 
förmedlas.

en annan av männen bakom framgången 
återfinns några korridorer längre in i B-
huset i ett arbetsrum med om möjligt ännu 
fler pappershögar: Lars Nielsen, professor 
i fordonssystem och liksom Lennart Ljung 
ovanligt engagerad i grundutbildningen.

Bägge har till exempel skrivit läroböcker 
i sina respektive ämnen.

– Det kändes exklusivt att ha kommit 
med i den skaran, säger han om prisutdel-
ningen i Stockholm den 24 januari då de 
ursprungliga 26 nominerade hade minskat 
först till nio finalister och sedan till fem pri-
sade miljöer, av dem två vid LiU.

– Det intressanta var att det fanns några 
gemensamma nämnare för oss, trots skill-
nader i pedagogiska modeller. 

En god utbildningsmiljö är, påpekar Lars 
Nielsen, något annat än enbart en samling 
briljanta lärare.

Vilka var då de gemensamma nämnarna 
för 2007 års »prismiljöer«?

– För det första engagemanget, för äm-
net och för grundutbildningen. Det måste 
finnas en vilja att ge nya generationer så god 
utbildning som möjligt, säger Lars Nielsen.

– För det andra är det synen på studen-
terna. Mitt bemötande mot dem ska inte 
vara annorlunda än mot de kollegor jag an-
nars jobbar med.

Respekten för studenter rymmer även 
lyhördhet. För några år sedan gjordes en en-
kät för att förbättra studiemiljön för kvinn-
liga studenter.

– De efterlyste bättre struktur. Det var 
en aspekt vi inte ens tänkt på. Men ordning 
och reda gagnar ju alla.

Något annat de prisade miljöerna hade 
gemensamt var helhetssynen.

– Vi har tänkt mycket på målet med våra 
utbildningar. Vad ska det bli av studenterna? 
Vad behöver de kunna när de kommer ut i 
yrkeslivet?

Och hur vet man vad studenter behöver 
kunna om fyra-fem år, när de blir färdiga?

– Vi är lyckligt lottade som i många år 
haft en framgångsrik forskning och goda 
avnämarkontakter. Det har gett oss känne-

dom om de industriella trenderna och den 
kunskapen kan vi sätta in i kurserna.

lars nIelsen vIsar bIlder från priscere-
monin. Särskilt gillar han den där Svante 
Gunnarsson, professor i reglerteknik och 
tidigare studierektor, lyfter bucklan i en 
klassisk segerpose.

Han har bokstavligen haft sina fingrar 
med i spelet genom den 20-sidiga presenta-
tion av reglersystem som skickades till HSV.

– Det var roligt att få koncentrera sig på 
allt vi är bra på, kommenterar Svante Gun-
narsson. Också han poängterar betydelsen 
av samverkan med industrin:

– Det blir en annan sak att jobba med ett 
projekt när man vet att resultaten efterfrågas.

450 exjobb inom reglersystem de senaste 
tio åren kan ses som mått på att studenterna 
tycker ämnet är meningsfullt.

– Men lärarnas engagemang är nog den 
viktigaste faktorn, säger han.

Och studenternas svar på det har blivit 
en rad fina kursvärderingar och inte mindre 
än fem nomineringar till teknologkårens 
pedagogpris Gyllene Moroten. 

miljön är nog min syn på teknologen. Jag 
började på LiU 1976, då var stämningen i 
mitt tycke närmast teknologfientlig. Det var 
forskningen som räknades. Jag har alltid 
tyckt att grundutbildningen varit viktig och 
att det är roligt att undervisa. 

– Som föreläsare måste man ha respekt 
för åhörarna och deras begreppsvärld. Och 
jag kan vara en aldrig så välkänd föreläsare 
ute i världen, men för studenterna är jag en 
nolla. De vill bara ha bra undervisning, här 
och nu, säger Lennart Ljung och skrattar.

Men den framgångsrika forskningen har 
utan tvivel varit starkt bidragande till den 
goda utbildningsmiljön. 

– Ett gott internationellt rykte drar bra 
forskarstuderande till oss. Med nära industri-
kontakter vet vi vilken kunskap som efterfrå-
gas och kan utveckla kurser och projekt.

Det fanns en fråga som Lennart Ljung 
bävade för att bedömargruppen skulle ställa.

– Att de skulle fråga mig om vår pedago-
giska filosofi. Det har vi ingen, säger profes-
sor Ljung med ett stort leende.

Eller snarare, pedagogik är inget de 
teoretiserar över, förtydligar han. Här gäl-

Lennart Ljung

Lars Nielsen

Svante GunnarssonInte bara allvar, utan även lite tid för lek i fordonslabbet. Nyblivne doktoranden Oskar Leufvén pysslar med kablarna till
motorstyrsystemet på en alldeles ny GM-motor i fordonslabbet.

»Exemplen är kopplade till verkligheten och 
autentiska fall inom industrin. Det blir aldrig 
formelnötning utan mer tillämpning.«
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  noterat

notiser LiU-professorn Anders Ynnerman blev årets 
IT-person 2007.

Branschpriset Guldmusen har delats ut se-
dan 1996 och har med tiden blivit Sveriges 
tyngsta IT-pris. Nomineringarna delas in i 
fyra kategorier: årets svenska IT-produkt, IT-
företag, IT-främjare och IT-person.

I den sistnämnda kategorin gick priset till 
Anders Ynnerman! Han är professor i veten-
skaplig visualisering vid LiU Norrköping. 

Och så här lyder motiveringen: »Tillsam-
mans med sin forskargrupp har han lyft taket 
för IT-användningen och utvecklat en världs-
ledande teknik som kommer till användning 
inom så skilda områden som kirurgi, astro-
nomi, spelutveckling och filmproduktion.«

Guldmusen Årets IT-person delas ut av 
tidningarna Affärsvärlden och Computer 
Sweden. Årets IT-främjare blev en annan 

I höst startar en ny tre-årig utbildning till 
biomedicinsk analytiker vid Linköpings 
universitet.

Den förbereder för arbete med biome-
dicinska analyser, som behövs för att stäl-
la diagnoser, följa sjukdomsförlopp och 
resultat av behandling inom sjukvården. 

Biomedicinsk laboratorievetenskap är 
huvudämnet inom programmet och är 
ett tvärvetenskapligt ämne som innefat-
tar medicin, naturvetenskap, teknik och 
beteendevetenskap. Ämnet integrerar 
teoretiska och praktiska kunskaper och ger 
biomedicinska analytiker kompetens för 
hela analyskedjan, från förberedelser före 
provtagning till provtagning, analys, värde-
ring av resultat och resultatrapportering.

Som färdig biomedicinsk analytiker 

kan man exempelvis arbeta på vårdcen-
traler, sjukhuslaboratorier, medicinska 
institutioner, miljö- och hälsovårds-
nämnder, läkemedelsföretag och inom 
livsmedels branschen. 

Biomedicinsk analytiker nyhet i höst

Han	blev	årets	IT-person

StuFF	delade	ut
pedagogpris
Lars Alfred Engström, universitetslektor i fy-
sik, har utsetts till »Årets pedagog« av StuFF, 
studentkåren vid filosofisk fakultet.  Han 
utstrålar värme och engagemang och får äm-
net fysik att bli lätt, enligt juryns motivering. 

StuFF delar också ut två hederspriser. 
De går till Anne-Christine Lindvall, stu-
dierektor och lärare i litteraturvetenskap 
och Jan-Åke Sandell, lärare på socionom-
programmet i Norrköping.

Skugga	en	student
Hur är det egentligen är att vara student på uni-
versitet eller högskola? På Linköpings universitet 
finns möjlighet att testa.

Under en dag kan man på egen hand eller 
tillsammans med en kompis skugga en student. 
Man får vara med på föreläsningar och lektioner, 
grupparbeten eller labbar, kolla in miljön på cam-
pus och – inte minst – ställa alla tänkbara frågor 
till studenterna.

Intresserad? Skriv namn, adress och telefon 
i en anmälan och berätta också vilken eller vilka 

utbildningar du 
eller ni är in-
tresserade av. 
Anmälan (och 
eventuella 
frågor) skick-
as Maria-
dele Arcuri, 
mariadele.
arcuri@
gmail.com.

Mycket 
att läsa 
på LiU
Vill du bli läkare, civilingen-
jör, lärare, psykolog eller 
miljövetare? På LiU finns 
gott om alternativ, oavsett 
intresse och inriktning. 

På www.liu.se/utbild-
ning hittar du information 
om alla utbildningspro-
gram, master- och andra på-
byggnadsutbildningar samt 
fristående kurser på LiU. 

Senast den 15 april ska 
ansökan vara inne inför 
hösten.

Lars Alfred Engström
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sociologer
Två av lärarna på Avdelningen för 
sociologi har fått bevis på att de är 
uppskattade bland studenterna.

Tommy Svensson, professor 
i sociologi, har utsetts till Årets 
högskolelärare av 
webbsajten student.
se. I motiveringen 
talas om att han är 
en tydlig, pedago-
gisk, engagerad och 
ödmjuk lärare med 
förmåga att göra det 
svåra förståbart och intressant.

På LiU undervisar Tommy 
Svens son främst socionom- och psy-
kologistudenter.

Även hans kollega John Boman, 
universitetslektor och studierektor 
i sociologi, kan glädjas över studen-
ternas uppskattning. För tredje året 
i rad har han valts till Årets pedagog 
på programmet för personal- och 
arbetsvetenskap (PA-programmet).
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Med utblick 
mot världen
Det ligger förväntan i luften, nästan som i en 
biosalong, när hörsalen C1 börjar fyllas med 
publik till kvällens debatt i Utrikespolitiska för-
eningen.

Det är säsongstart och ämnet är »Hur rättvist 
är rättvisemärkt«. Debattören Jonas Vlachos, 
nationalekonom från Stockholms universitet, 
är imponerad över tillströmningen.

– När jag var med i Utrikespolitiska fören-
ingen i Lund hade vi aldrig så här mycket folk, 
säger han.

UF vid Linköpings universitet är bland de 
yngre i landet, bara sju år. Men tillväxten har 
varit snabb och med sina 450 medlemmar är 
lokalföreningen den näst största i landet.

– Det finns en missuppfattning att UF bara 
är för pol-magare. Men vi har nu också många 
ekonomer och jurister och även teknologer. 
Även många medlemmar som inte är stu-
denter: lärare och helt vanliga Linköpingsbor, 
säger ordföranden Julia Hector.

Hon läser till gymnasielärare i samhälls-
kunskap och religion. Samtidigt tar hon fri-
stående kurser till just en pol mag, politices 
magister. Som om inte det vore nog lägger hon 
20 timmar i veckan på föreningen.

– Det orkar man med eftersom det är ett 
intresse man brinner för, säger hon.

Hon har åtta kamrater i styrelsen och god 
hjälp av ytterligare ett 30-tal aktiva medlemmar.

– Det finns ett stort politiskt intresse bland 
studenter, även om det inte är parti politiskt. 
Många unga väljer att engagera sig på andra 
sätt. Vi är också jättemåna om att inte förknip-
pas med något politiskt parti.

sTommen I verksamheTen är aktiviteten varje 
onsdagkväll, en föreläsning eller en debatt med 
en väl tilltagen frågestund efteråt. 

– Vår publik – i snitt 80-100 personer – är 
otroligt påläst och kommer med många bra 
frågor. Det tycker föreläsarna om och många av 
dem följer med till vårt mingel i Baljan efteråt.

Baljan är fiket i kårhuset Kårallens källar-
våning, ett kort stenkast från C-huset där före-
dragen äger rum. Debatter i angelägna ämnen 
drar mest och då bokas den största hörsalen, 
C1. Där satt till exempel konstnären Lars Vilks 
och försvarade sina Mohammedteckningar en 

kväll på senhösten 2007, med väktare och poli-
ser på post i omgivningarna. 

Ett liknande uppbåd har bara behövts en 
gång tidigare, när Israels ambassadör höll före-
drag. Men vårens debatter ser inte heller ut att 
bli okontroversiella: både Kurdistan och Kosovo 
finns med i planeringen.

många FramsTående personer har gästat UF i 
Linköping. Julia Hector siktar på en tolvtaggare 
som hon gärna skulle vilja kröna sitt ordföran-
deskap med: Carl Bildt.

– Vi har en stående förfrågan men det har 
hittills inte passat honom. Sedan finns det andra 
som krävt betalt, väldigt bra betalt till och med, 
men det är emot våra principer. Vi står för rese-
kostnaderna men vissa vill inte ens ta emot det.

åke hjelm

Mer om UF
En stor UF-satsning är den årliga medlems-
resan, som våren 2008 går till USA. De 20 
deltagarna flyger till New York och Wash-
ington DC för att besöka FN-högkvarteret, 
Vita huset, Pentagon och svenska ambassa-
den. Tidigare resor har gått till Kiev, Bryssel 
och Genève.

UF håller sig också med en välbesökt 
webbsida, webbtidningen Utpost och en 
egen sida på Facebook.

Föreningen har ekonomiskt stöd från fil 
fak:s studentkår Stuff, Studiefrämjandet, 
Folke Bernadotte-akademien och LiU.

Välfyllda bänkar varje onsdagkväll. Julia Hector leder Sve-
riges näst största utrikespolitiska studentförening.  
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välkänd person med anknytning till 
LiU, nämligen universitetskansler 
Anders Flodström, fd rektor och 
LiU-alumn.

Anders Ynnerman

Tommy Svensson
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text eva bergsTedT, 52

foto TheresIa bråkenhIelm, 30

Evigt ung i damtidningarnas värld
läsning och konsumtion. De förskjuter helt 
enkelt synen på åldrande. Medelåldern blir 
allt längre, gammal är man enligt dessa 
tidningar först i 80-årsåldern. När Amelia 
Adamo, själv runt 60 och chefredaktör för 
M, reflekterar över »de äldre« är det hen-
nes egen mamma som får representera den 
gruppen. Inte hon själv.

Och det är just detta tidningarna vill 
förmedla, menar Karin Lövgren. De gör om-
förhandlingar om vad medelålder betyder. 
Ålderstrappan, där man är på väg nedåt på 
livets stege efter 50, stämmer inte längre. 
Den blir hämmande och icke-säljande. 
Istället ges en bild av möjligheterna i livets 
mitt. Tidningarna lyfter fram goda exempel, 
de skriver om vändpunkter, nya karriärer, 
livserfarenheter och om att ökande ålder gör 
människan tryggare, mognare och friare. 

– Det är det positiva med tidningarna. 
De bidrar till en omförhandling av vad åld-
rande är och synliggör gruppen medelålders 
kvinnor och uppåt. Här lyfts människan 
fram och får medieutrymme.

– Jag brukar säga att tidningarna har 
en Polyanna-retorik, flickan i min tids 
barnböcker som såg det positiva i allt. De 
förmedlar ett positivt tänkande och visar på 
möjligheterna, säger Karin Lövgren.

hon Tar eTT exempel hon läst i en av tid-
ningarna. Ett reportage om kvinnan över 
50 som blivit uppsagd från sitt jobb, valt att 
bli egenföretagare i chokladtillverkning och 
lyckats med affärerna. En success-story, 

– Och det är ju jättekul! Men det finns 
sidor i den här historien som överhuvud-
taget inte nämns. Som att lyfta fram och 
kritisera samhällsordningen där folk över 50 
har svårt att få jobb. 

Tidningarna väljer bort samhällskriti-
ken och individualiserar problemen. Stora 
samhällsfrågor hamnar istället i knät på 
den enskilda individen, där budskapet är att 
»ansvaret är ditt, allt är en attitydfråga«.

– Damtidningarna är en del i en medie-
logik. De ska vara underhållande och po-
sitiva, det är därför folk köper dem. Om de 
då istället innehåller kritik mot könsroller, 

under ordning och samhälle så hamnar de 
utan för sin egen logik och det vill de san-
nolikt inte som de kommersiella, annons-
beroende tidningar de är. De skulle svika 
annonsörerna och bryta mot en tyst överens-
kommelse om hur veckotidningar ska se ut.

parallellT med bIlden av den fria, ännu 
ungdomliga kvinnan, förmedlas en annan 
mer uppfordrande bild. Kvinnors kroppar 
problematiseras, synliga tecken på åldrande 
beskrivs i termer av förfall. Tidningarna fo-
kuserar på det fysiskt kroppsliga åldrandet i 
form av kilon, rynkor, grått hår och löst hull. 
Och visserligen används även äldre model-
ler numera i reportage och annonser, men 
de är alltid välbevarade, eller åtminstone 
välretuscherade.

– Tidningarna blir uppfordrande i sitt 
budskap om betydelsen av att hålla sig i 
form, se ung ut och utveckla sig själv. Näs-
tan allt är kopplat till konsumtion, som klä-
der, smink, resor och inredning.

Karin Lövgren har lagt ut en packe 
tidningar på bordet mellan oss och jag 
plockar några rubriker från deras förstasidor 
där jag snabbt får bekräftat vad hon just 
sagt:Investera i din kropp, Modet 
som smickrar din 
figur (och gör 
dig yngre), Nytt 
om anti-aging, 
Föryngra ditt hår, 
Bot för smygätare, 
Sveriges sexigaste 
maktkvinnor.

– När jag själv 
fick syn på det upp-
fordrande tilltalet i 

tidningarna var det som att få en socker-
chock. Läsaren förväntas också ständigt 
utvecklas. Hela livet blir som ett hektiskt 
Projekt förändring, säger Karin Lövgren, 50, 
och skrattar. 

Hon jämför med tidningar riktade till 
män. De har inte ålder som ett fokus, utan 
nischar mer in sig mot intressen som jakt, 
fiske och motor. 

– Men trenden går mot att tidningar 
riktade till yngre män fokuserar allt mer på 
utseende.

hennes syFTe är inte att kritisera damtid-
ningarna, utan att lyfta fram hur bilden av 
åldrandet ser ut i dem. Själv tycker hon att 
artiklarna ofta innehåller ett nyanserande 
resonemang, att det finns dimensioner som 
är positiva. Hon talar om »ambivalensens 
reflexiva retorik«.

– Tidningarna har ett reflekterande 
tilltal, de resonerar fram och tillbaka i olika 
frågor, vilket är tilltalande. Men trots reflek-
tionen kommuniceras grundbudskapet om 
vikten av ungdom och kvinnors yttre, vilket 
hänger ihop med den här veckotidnings-
genren.

I avhandlingen funderar hon över vad 
bilden av åldrande får för konsekvenser. 

– Jag har inget facit. Att unga kvinnor 
påverkas av utseendenormer i medier dis-
kuteras ofta. Motsvarande diskussion vore 
önskvärd även för medelålders kvinnor. Vi 
har ju alla att förhålla oss till mediebilden, 
oavsett vad vi tycker om den. 

Under	de	senaste	åren	har	
en	ny	genre	med	damtid-
ningar	växt	fram.	De	har	
ålder	som	främsta	försälj-
ningsargument	och	an-
nonsörerna	hakar	på.	Karin	
Lövgren,	doktorand	vid	
Tema	äldre	och	åldrande,	
har	gjort	en	djupdykning	i	
den	nya	trenden.

ForsknIng 

 

  synen på åldrande

Karin Lövgren granskar synen på åldrande i damtidningar som Laura, Tara, M-magasin och Plus. Här blir medelåldern 
allt längre, gammal är man först i 80-årsåldern. Fokus ligger på mogna kvinnors möjligheter att göra nya erfarenheter.

Tidningar som Laura, Tara, M-magasin 
och Plus har sett möjligheterna med 
kombinationen ålder och konsumtion 
och riktar sig specifikt till kvinnor i en 
viss åldersgrupp, som 40+, 50+ eller 
60+. De är skolade konsumenter, ofta 
med gott om pengar.

– Vi befinner oss i en ny situation. 
40-talisterna var den första gruppen 
som tog steget ut i konsumtionssam-
hället. Det är en förmögen grupp och 
marknaden har därför blivit intresse-
rad, säger Karin Lövgren. 

Om ungefär ett år räknar hon med 
att vara klar med sin avhandling där 
hon studerar kulturella föreställningar 
om ålder och åldrande utifrån reklam 
och populärpress. 

I sitt arbete har hon tre ingångar: 
intervjuer med folk inom reklambran-
schen, med journalister som nischar 
sig mot damtidningarna samt med 
kvinnor om dessa tidningar. Dessutom 
har hon studerat det redaktionella ma-
terialet och annonserna i dem. 

eFTersom åldrande ofta kopplas 
till ett statusmässigt nerköp väljer 
tidningarna och annonsörerna en ny 
väg för att stigande ålder ska bli ett 
försäljningsargument och locka till 

»Tidningarna blir uppfordrande 
i sitt budskap om betydelsen av 
att hålla sig i form, se ung ut och 
utveckla sig själv. Nästan allt 
är kopplat till konsumtion, som 
kläder, smink, resor och inredning.«
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text åke hjelm 

foto göran bIlleson

Varnar för farligt dricksvatten
Allt	sedan	attacken	mot	tvillingtornen	i	New	York,	har	intresset	för	säkerhet	och	trygg-
het	stadigt	ökat.	Nu	blir	Linköping	testkommun	för	ett	varningssystem	med	sensorer	
som	snabbt	slår	larm	om	de	känner	smaken	av	skadliga	ämnen	i	dricksvatten.

Idyllen är nästan fullständig vid Motala 
Ström. Vinterbruna ekhagar sluttar ned mot 
vattnet där några knölsvanar och knipor 
stilla glider fram.

Här hämtas en stor del av dricksvattnet 
till Linköping med omnejd. Efter rening 
pumpas varje dygn 40 miljoner liter ut till 
förbrukarna. Ett vatten som de är vana att 
lita på. Men nu ska den svenska beredska-
pen skärpas – både mot olyckshändelser och 
avsiktliga giftangrepp. 

Hur aktuellt känns det då med en terror-
attack i Sverige?

– Kanske inte idag, men man ska alltid 
ligga steget före. Det kan också handla om 
miljöhot, säger Håkan Eng, driftansvarig och 
projektledare vid Tekniska Verken i Linkö-
ping.

Bolaget är en av sex partner till Linkö-
pings universitet i det nystartade projektet 
Event – händelsedetektion i krishanterings-
system. Vinnova, Krisberedskapsmyndig-
heten och Försvarets materielverk lägger in 
åtta miljoner kronor ur sitt program för att 
stärka säkerheten i samhället och höja be-
redskapen mot hot och risker.

I cenTrUm står den redan kända elektro-
niska tungan. Efter att ha testats i ett otal 
tillämpningar, från vinprovning till maskin-
disk och processövervakning i pappersbruk, 
och kommersialiserats genom avknopp-
ningsföretaget Senset AB, hamnar den nu 
åter i forskningsfronten. Orsaken är förmå-
gan att mäta på flera saker samtidigt.

– Vi vill ha sensorer som kan indikera 
att någon förändring skett från det normala. 
Det finns en stor bredd av ämnen som det är 
svårt att täcka in med några specifika senso-
rer, säger Håkan Eng.

ForsknIng 

 

  säkerhet

linköping testkommun för larmsystem med elektronisk tunga  

Han tar med oss till en tryckstegrings-
station i utkanten av Linköping. Det är en nod 
i det 72 mil långa vattenledningsnätet i kom-
munen. Här matas dricksvatten ut till några 
mindre samhällen. 300 kubikmeter per 
dygn flödar igenom stationen. Ur en vanlig 
tappkran hämtas vatten en gång i veckan för 
analys i laboratoriet inne i stan. Här skulle en 
sensor kunna placeras i ut flödesledningen.

– Det vore en stor fördel att ha ett on-
lineinstrument som mäter kontinuerligt. 
Tanken är att man skulle kunna placera ut 
många sådana på olika ställen i nätet, säger 
Håkan Eng.

den elekTronIska TUngan är en lovande 
kandidat. Enkel, robust och billig lever den 
upp till kraven. Och tack vare sin känslig-
het för hela spektrumet av »smaker« kan 
den slå larm så fort vattnet innehåller något 
onormalt.

– På så vis kan den även detektera okända 

substanser. Genom 
att köra flera mätserier 
kan man få ett »finger-
avtryck« på vätskan, sä-
ger Fredrik Winquist, 
professor i tillämpad 
fysik vid LiU.

1996 tog han fram 
den första tungan 
som ett år senare 
gjorde sin debut i industriell miljö, i ett 
pappersbruk i Närke. Sedan har den modi-
fierats steg för steg för olika ändamål. I 
Event-projektet tillkommer nya utmaningar 
som måste lösas.

En viktig del i arbetet blir att ta fram nya 
algoritmer, matematiska recept, för att ana-
lysera signalerna från mätningarna.

– Vi vill ju kunna se när en allvarlig 
händelse är på gång att inträffa, inte få larm 
för naturliga, ofarliga händelser, säger Mats 
Eriksson, huvudansvarig för projektet.  

Värmekameror	
och	radarögon
Nätverk med värmekameror som ser i 
nattmörkret skulle vara ett effektivt sätt att 
övervaka kärnkraftverk, flygplatser, hamnar 
och fängelser – platser som är tänkbara mål 
för terrorister och kriminella.

Men ännu är sådana system alltför dyra för 
att kunna införas i större skala. Nu stöder 
Vinnova, Krisberedskapsmyndigheten och 
Försvarets materielverk ett projekt för att ut-
veckla billigare komponenter. Projektet leds 
av Atila Alvandpour, professor i elektroniska 
komponenter vid LiU.

Avsikten är att ta fram system som auto-
matiskt upptäcker och följer oönskade akti-
viteter kring och på sårbara anläggningar. 
Kärnkraftverket Forsmark i Norduppland 
har valts ut som testbädd.

LiU:s partner i projektet är företagen 
Axis Communications AB, Lund, Faun AB, 
Täby och YIT Sverige AB, Malmö.

yTTerlIgare eTT av de fem projektstöden 
i den statliga 41-miljonerssatsningen på 
säkerhetsforskning hamnar i Linköping. 
Staffan Rudner vid FOI:s Linköpingsenhet 
ansvarar för projektet Radar Eyes, som 
handlar om att identifiera dolda föremål, till 
exempel vapen, med hjälp av radar. Övriga 
projekt som stöds är Detektion av virala hög-
riskpatogener (Vironova) och Avståndsdetek-
tion av explosiva ämnen (FOI).

Den statliga satsningen bekostas av Vin-
nova, Krisberedskapsmyndigheten och För-
svarets materielverk.

krIsberedskapsmyndIgheTen satsar också 
på forskning kring informationssäkerhet. 
Sex projekt finansieras varav två leds av LiU-
forskare.

Elin Wihlborg, lektor i statsvetenskap, 
leder projektet Safe Public E-services – an 
Issue of Trust and Organisation. Målet är ut-
veckla säkra e-tjänster som användarna har 
tillit till.

Projektet Hastily Formed Networks 
(HFM) with heterogenous users leds av Simin 
Nadjm-Tehrani professor i datavetenskap. 
Forskarna ska studera uppkomsten av 
»skyndsamt tillkallade grupper« under ett 
katastrofscenario.

Fredrik Winquist

Här i Motala ström vid Ljung hämtas större delen av Linköpings dricksvatten.

Elektroniska tungor utplacerade på strategiska platser i Linköpings vattenledningsnät – som här i en tryckstegringsstation – skulle kunna ge tidiga varningar för utsläpp av 
gifter eller smittämnen. Håkan Eng är projektledare vid Tekniska Verken.

En elektronisk tunga är en enkel och billig 
pryl, ett rör med några elektroder i mitten. 
Tolkningen av signalerna med multivariat 

analys är desto mer avancerad.
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text anIka agebjörn 

foto sTaFFan gUsTavsson

Räkna med alla – men på olika sätt
Var	sjätte	elev	i	grundskolan	hänger	inte	alls	med	i	matematik-
undervisningen.	Samtidigt	ledsnar	duktiga	elever	på	grund	av	brist	
på	utmaningar.	Skolans	undervisning	måste	ta	hänsyn	till	den	fak-
tiska		variation	som	finns,	menar	LiU-forskaren	Arne	Engström.

ForsknIng

 

  matematikdidaktik

dagens matematikundervisning missgynnar både starka och svaga elever

Arne Engström har medverkat i en undersökning av grundskoleelevers matematikkunskaper under 25 år. Studien visar att kunskaperna generellt inte sjunkit, men att en del elever 
tidigt får svårt att hänga med. »Ofta väntar lärarna för länge med insatser, de hoppas att barnen ska växa till sig och mogna. Men det gör de inte, i stället halkar de efter ännu mer.«

Barn som har extremt lätt och barn som har 
mycket svårt för matematik utgör två sidor 
av samma mynt. Båda missgynnas allvarligt 
så länge skolan inte organiseras utifrån den 
faktiskt existerande variationen bland barn.

–Se på oss människor, säger Arne Eng-
ström, lektor i matematikdidaktik vid Insti-
tutionen för beteendevetenskap och lärande. 
Se så olika vi är varandra, både till utseen-
den och intressen. Variationen är enorm.

Det gäller också i skolan och i skolämne-
na, inte minst matematik. Men så länge alla 
barn får ungefär samma undervisning och 
behandlas ungefär lika i det svenska skol-
systemet, kommer det att misslyckas med 
de barn som avviker från normen. Både de 
som presterar starkt och de som presterar 
svagt.

Och de är många. 15 procent, eller nästan 
var sjätte elev i grundskolan, hänger inte 
med alls i matematikundervisningen. I nian 
har de tappat fem års undervisning och har 
kunskaper motsvarande årskurs fyra. 

– Dessa elever har för länge sedan slagits 
ut i skolans matematikundervisning, kon-
staterar Arne Engström.

deT har han kUnnaT vIsa det s.k. Medelsta-
projektet, en unik undersökning av grund-
skolelevers matematikkunskaper under 25 
år. Arne Engström är en av dem som drivit 
projektet, tillsammans med professor Olof 

Magne, Malmö högskola. Vid tre tillfällen, 
1977, 1986 och 2002, har de mätt kunska-
perna hos elever i en medelsvensk kom-
mun. Elevernas matematikkunskaper har 
undersökts med samma test vid de tre olika 
tillfällena.

– Vi har bara uppdaterat räkneexemplen, 
exempelvis förändrat myntenheter. Tio-
öringar går ju inte längre att räkna med ...

Det övergripande resultatet av Medelsta-
studien är glädjande: Matematikkunskaper-
na har inte sjunkit i grundskolan under den 
här tiden, tvärtemot vad som ofta påstås.

– Resultaten är stabila över tiden, säger 
Arne Engström. Prestationerna sjunker där-
emot ju högre upp i grundskolan eleverna 
kommer, i relation till vad läroplanerna har 
krävt. Och spridningen mellan eleverna 
inbördes ökar.

Under de sista åren i grundskolan är 
denna spridning enorm. Av 88 uppgifter i 
testet i årskurs nio var det lägsta resultatet 
bland eleverna 6 rätt och det högsta 86.

– Det är uppenbart att de elever som pre-
sterar sämst kommer att få det svårt om de 
vill studera vidare, men också i arbetslivet 
och samhällslivet i övrigt. I USA talar man 
om »social dynamite«, eller risk för social 
utslagning av dessa elever.

aTT UnIversITeTslärare klagar på sämre 
matematikkunskaper hos nya studenter kan 

däremot ha fog för sig. Skillnaderna i kun-
skaper har hunnit bli mycket stora under 
skolans nio första år. Alltför många gym-
nasieelever klarar inte ens matematik A, 
medan andra upplever kursen som en tråkig 
upprepning av vad de lärt sig i grundskolan.

– De duktigaste skulle istället behöva 
få ägna sig åt de sista svårare D- och E-
kurserna, säger Arne Engström. Det är där 
de behöver tiden.

Lägg därtill problemen med s.k. taktik-
val. Betygssystemet uppmuntrar gymnasie-
lever till att välja lättare kurser i udda 
ämnen, istället för de svårare matematik-
kurserna. Som helhet kan det innebära att 
de lägger mindre kraft och tid på matematik 
än vad de skulle behöva.

– Ett fatalt systemfel, konstaterar Arne 
Engström.

Utifrån resultaten i Medelsta-studien har 
han kritiserat de nya mål som Skolverket 
föreslagit för matematikundervisningen i 
grundskolan. Han kan visa att bara hälften 
av eleverna i årskurs tre skulle klara sig med 
dessa föreslagna mål.

Hans slutsats är att skolan måste ta hän-
syn till den stora variationen i elevernas för-
utsättningar och att tidiga insatser behövs 
för dem som har svårt för matematik. De 
är inte betjänta av att gå vidare i ämnet om 
de inte har grunderna klara för sig. Sådana 
tidiga insatser bör bygga på vardagsmate-

matik, det vill säga exempel från en vardag 
eleverna känner igen, som pengar, priser, 
rekordnoteringar och idrottsresultat. 

– Ofta väntar lärarna tyvärr för länge 
med dessa insatser, de hoppas att barnen 
ska växa till sig och mogna. Men det gör de 
inte, istället halkar de efter ännu mer.

aTT de lågpresTerande barnen behöver 
extra insatser är uppenbart. Men det gäller 
också de högpresterande. 

– Barn som kan läsa och räkna när de 
börjar skolan möter inga utmaningar. Sko-
lan blir snabbt tråkig för dem. De vänjer 
sig vid att kunna glida igenom den utan 
ansträngning.

Längre fram i livet, ofta på gymnasiet, 
blir det en chock för dem när de inte längre 
klarar skolan utan att anstränga sig. De har 
ingen studievana eller studieteknik. För en 
del av dem går det riktigt dåligt.

– Lärarna vill gärna tro att de här barnen 

klarar sig själva och inte behöver någon sär-
skild uppmärksamhet. Men så är det inte, 
säger Arne Engström. 

För läraren blir de begåvade barnen ofta 
ett problem eftersom de är för snabba och 
kräver extra undervisningsmaterial. Arne 
Engström tar ett exempel som skolan har 
typiskt svårt att hantera; en liten kille i tvåan 
som är på sexans nivå i matematik. Vad gör 
man med honom?

– En del av de här barnen blir så uttrå-
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kade att de istället börjar stöka, spela pajas 
och blir riktigt störande.

skolan måsTe anpassas också till dessa 
barns behov, anser Arne Engström. Först 
och främst för barnens egen skull. De har 
rätt att bli bemötta som andra barn och få 
utmaningar utifrån sina förutsättningar.

Men också för samhällets skull.
– Vi är ett litet land. Frågan är om vi 

verkligen har råd att slösa bort våra matema-
tikbegåvningar.

Idag är det självklart att uppmuntra 
musik- och idrottsbegåvningar. Ingen ifrå-
gasätter att det finns särskilda gymnasier 

och görs särskilda insatser för dem. Men på 
teoretiskt begåvade barn är det ännu inte 
politiskt korrekt att satsa extra. 

Arne Engström berättar om ett initiativ 
i Hamburg, där grundskolor samarbetar 
med universitetet för att skapa spännande 
utmaningar för särskilt begåvade barn. 
Matematiktalanger söks upp och erbjuds att 
vara med i särskilda verksamheter vid uni-
versitetet. Avsikten är inte att de ska gå for-
tare fram i sin vanliga matematikkurs utan 
att de ska fördjupa sitt kunnande på viktiga 
områden. De tränas i att generalisera, i att 
upptäcka mönster och strukturer. 

I ett annat projekt i Hamburg fortbildas 
intresserade lärare till att bli handledare 
eller resurspersoner i grundskolans mate-
matik.

– I grova drag finns det två sätt att stödja 
de begåvade barnen, säger Arne Engström, 
det ena är acceleration, att de går fortare 
fram. Det andra är berikning, att de får gå 
på djupet, i nya typer av uppgifter som stäl-
ler andra och djupare krav på dem. Men det 
kräver i sin tur att också lärarna är hyfsat bra 
i matematik.

Den stora variationen är ett pedagogiskt 
dilemma som inte kan lösas, konstaterar 
Arne Engström avslutningsvis. Det kan bara 
hanteras. 

– Hur mycket vi än skulle önska kan vi 
inte arbeta bort denna variation, vi måste 
leva med den och anpassa undervisningen 
till den. Och det behöver varken bli särskilt 
dyrt eller krångligt, om bara den politiska 
viljan finns, säger Arne Engström.  

Det går bra för LiU
Relevanta utbildningar attraherar 

dagens studenter. Vår forskning håller 

hög klass och inom fl era områden är vi 

världsledande. Ett mål för forskningen 

är att tillföra samhället ökad kunskap. 

När det sker via nya, eller vidare-

utvecklade företag gynnas också till-

växten. LiU har fl er fruktbara idéer än 

entreprenörer. Därför behöver vi dig!

Mille Millnert
rektor för Linköpings universitet

LiU Holding behöver 

fl er dotterbolag

som är grundade på idéer från LiU och 

regionens kunskapsintensiva miljöer. 

Har du redan gjort ”tillväxtresan” och 

ser fram emot nya stor utmaningar? 

Vid LiU i 4:e storstadsregionen fi nns 

idéerna, miljön och viljan. Kom hit och 

låt ännu ett bolag växa!

Göran Felldin

styrelseordförande för LiU Holding

Affärsidéer 
ur forskning
Bygg ett företag utifrån forsknings-
resultat med dig som vd och med 
option på delägarskap. 
LiU Innovation stöttar med allt från 
projektval till avtalsskrivning.

Maria Swartz 
ansvarig för LiUs kommersialiseringsstöd

Några av Europas mest 
spännande start-ups
växer fram i 4:e storstadsregionen. 
Företagsinkubatorn LEAD, LiU Entre-
peneurship and Development, arbetar 
med bolag som bygger på unik kunskap 
och har stor tillväxtpotential. För att 
lyckas behöver de entreprenörer i sina 
organisationer. Vill du bli delaktig i 
framgången? Hör av dig!

Christian Berger
VD för LiUs inkubator LEAD

Sitter du eller ditt 
företag på en idé som 
behöver utvecklas? 
Då är du välkommen till LiU. Vi har 
en långvarg tradition av samverkan 
med omvärlden, med sikte på hållbar 
tillväxt och ökad konkurrenskraft i 
regionen. Vi satsar nu stort på ökat 
idéutbyte, som gynnar näringslivet. 
Hör av dig om du har en bra idé – 
tillsammans bygger vi framtiden!

Jan Axelsson
Arkitekt för LiUs innovationssystem

Är du en av de entreprenörer vi söker?
Kontakta Maria, maria.swartz@liu.se, tel, 013-28 27 25

08
-0
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Idéer söker 
entreprenörer »Vi är ett litet land. Frågan är om vi 

verkligen har råd att slösa bort våra 
matematikbegåvningar.«

Verksamma matematiklärare, lärarstudenter 
och forskarstuderande kommer att få en ge-
mensam träffpunkt i den matteverkstad som 
ska invigas under våren på Campus Valla.

Här kommer det att finnas en massa olika 
pedagogiska material för bland annat labora-
tiv matematik och hit ska man kunna gå för 
att kolla vad som finns, ta del av andras erfa-
renheter och framför allt hämta inspiration.

– Verkstan är ett samarbete mellan Lin-
köpings kommun och universitetet, berättar 

Margareta Engwall, universitetsadjunkt på 
Institutionen för beteendevetenskap och 
lärande och ansvarig för den matematiska 
inriktningen i grundläggande matematik 
för blivande lärare.

– Kommunen har bidragit med projekt-
pengar för att skapa möjligheter för sina 
lärare att pröva olika material och ta del av 
forskningen. För universitetets del vill vi ge 
samma möjlighet för de lärarstudenter som 
har matematik som inriktning.

– Matteverkstan kommer därutöver att 

bli en utmärk plats för oss att samla våra 
mentorerna ute på skolorna, säger Marga-
reta Engwall.

Matteverkstan, som kommer att ligga i 
G-huset, ska även till och från fungera som 
ett klassrum. Verksamma lärare kan ta 
med sin klass hit för att prova på att lära och 
träna matematik på olika sätt. Likaså kan 
undervisningen av lärarstudenter förläggas 
hit när det är lämpligt.

gUnIlla pravITz

Matteverkstad	för	lärare,	studenter	och	forskare

Arne Engström ger exempel på hur man i Tyskland 
söker upp matematiktalanger, som får fördjupa sitt 

kunnande inom viktiga områden. De tränas i att gene-
ralisera och i att upptäcka mönster och strukturer.
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En diet på hamburgare och annan snabb-
mat kan orsaka sjukligt förhöjda levervär-
den, visar en uppmärksammad studie av 
internmedicinare och radiologer vid Linkö-
pings universitet. I förlängningen ger detta 
ökad risk för typ 2-diabetes och kronisk 
leversjukdom.

Studien som letts av professor Fredrik H 
Nyström vid Avdelningen för internmedi-
cin har nyligen publicerars i den vetenskap-
liga tidskriften Gut.

En grupp friska försökspersoner, tolv 
män och sex kvinnor med en snittålder 
på 26 år, utsattes under fyra veckor för en 
diet bestående av två mål snabbmat på res-
taurang per dag. Under samma tid skulle 

de undvika motion (högst 5 000 steg om 
dagen) och fortsätta med sina normala al-
koholvanor.

Försökspersonerna matchades mot en 
kontrollgrupp som åt normal kost under 
samma tid.

Deltagarna ökade sitt kaloriintag med i 
genomsnitt 70 procent. Alla utom en gick 
upp i vikt med mellan 5 och 15 procent 
varav det mesta satte sig vid midjan. En 
man ökade från 80 till 92 kg redan efter två 
veckor.

Det mest påfallande resultatet var att 
försökspersonernas levervärden ökade 
markant. 13 av de 18 deltagarna utvecklade 
sjukligt höga värden på alanin-aminotrans-
feras (ALT) i serum. En man fick så höga 

värden efter 
tredje veckan att han tvingades 
återgå till normal kost. Ingen av deltagarna 
uppvisade dock några tecken på störd lever-
funktion.

Författarnas slutsats är att patienter med 
förhöjda levervärden inte bara ska tillfrågas 
om sina alkoholvanor – vilket är det van-
liga – utan också om sina matvanor. Höga 
nivåer av ALT är förknippade med ökad risk 
att utveckla typ2-diabetes, allvarlig lever-
sjukdom och hjärt-kärlsjukdom.

lInköpIngs UnIversITeT 

 

  forskning

Organisk elektronik, där man använder 
halvledande plast i stället för kisel, är ett 
starkt forskningsfält vid LiU. En av för-
grundsfigurerna, professor William R. 
Salaneck är nu bland världens tio mest 
citerade forskare inom området.

– Att publicera sina forskningsresultat 
är viktigt, men att andra forskare citerar 
resultaten är ännu viktigare, säger Wil-
liam R Salaneck som har mer än 350 

artiklar i sin publikationslista.
Rankningen har gjorts av Thomson 

Scientific som bland annat arbetar med 
analyser av vetenskaplig publicering. Den 
toppas av Sir Richard Friend vid Univer-
sity of Cambridge, som för snart 20 år se-
dan upptäckte att polymerer (de kemiska 
byggstenarna i plast) kunde sända ut ljus 
när man skickade in en elektrisk ström i 
dem – vilket var starten för organiska lys-

dioder (OLED).
Salaneck och Friend 

(som även är hedersdoktor 
vid LiU) har sedan dess 
samarbetat flitigt, bland 
annat i ett flertal EU-
projekt. Salanecks specia-
litet är att med avancerad 
mätteknik undersöka ma-
terialen och vad som sker 
i dem. Främst gäller det 
kontaktytorna mot metal-
liska material. 

forskning

Hos patienter med Alzheimers förekom-
mer ansamlingar av skadligt protein, 
plack, på vissa ställen i hjärnan. Troligen 
uppstår demensen när dessa samverkar 
med proteiner inne i nervcellerna och 
bildar ett »trassel«. 

Tack vare en miljondonation till 
Linköpings universitet kan denna me-
kanism nu studeras i detalj, ett steg på 
vägen mot en behandling av sjukdomen.
Donatorn är en Linköpingsbo som vill 
vara anonym.

Pengarna kommer att användas för 
att skaffa ny utrustning till den forskar-
grupp vid LiU som arbetar med Alzhei-
mers och andra sjukdomar relaterade till 
felveckade proteiner. 

– Det känns helt fantastiskt att få en 
sådan donation av en privatperson. Man 
får som forskare ett stort ansvar att göra 
så mycket man kan för att förstå och 
därmed förhindra sjukdomen i framti-
den, säger Per Hammarström, docent i 
biokemi.

Tillsammans med LiU-kollegorna Pe-
ter Nilsson, Stefan Thor, Jan Marcusson, 
Katarina Kågedal och Martin Hallbeck 
räknar Hammarström med att nu kunna 
fördjupa kunskaperna om hur placken på-
verkar skeendet inne i hjärnans nervceller.

– Att blockera detta samspel mellan 
proteiner skulle kunna vara en viktig 
väg till behandling av Alzheimers, säger 
Per Hammarström.

Donation	stöder	Alzheimerforskning

Salaneck bland topp 10 i världen

Snabbmat gav höga levervärden

Diabetesvaccinet Diamyd, som bygger på 
en upptäckt vid Linköpings universitet, tar 
nu ett steg närmare klinisk användning. 

Den tredje och sista resultatrapporten från 
en studie på nyligen insjuknade barn visar 
att läkemedlet har en långsiktigt positiv ef-
fekt på de insulinproducerande cellerna.

– Vi ser att effekten står kvar ännu efter 
två och ett halvt år. Det är mycket impone-
rande, säger Johnny Ludvigsson, professor 
i pediatrik vid Linköpings universitet och 
den som lett studien.

Diamyd, med den aktiva beståndsdelen 
GAD65, verkar via immunsystemet som 
ett skydd för de insulinproducerande cel-
lerna. En vaccination i ett tidigt skede kan 
göra det lättare för patienten att hantera sin 
sjukdom och minska dess komplikationer.

Den nu avslutade studien har omfattat 
70 barn i åldern 10-18 år vid åtta svenska 
kliniker. Hälften fick två injektioner av Dia-
myd, resten fick verkningslösa injektioner 
(placebo). Vid tre tillfällen – 15, 21 och 30 
månader efter behandlingen – har patien-
ternas egen förmåga att producera insulin 
undersökts. Resultaten visar en skillnad 
som vid 30-månadersuppföljningen är 
statistiskt säkerställd för insulinsekretion 
både på fastande mage och efter måltid.

– De se-
naste resul-
taten stärker 
hela idén, 
och nu kan 
vi ta ordent-
liga steg mot 
att inleda en 
fas III-studie 
på 306 barn 
från Sverige 
och flera eu-
ropeiska län-
der. Jag ska 
också vara med och leda en studie i USA 
med lika många deltagare, säger Johnny 
Ludvigsson.

En fas III-studie är den avslutande 
delen av den kliniska prövning som alltid 
föregår ett godkännande av nya läkemedel. 
Även om Diamyd skulle visa sig hålla måt-
tet poängterar Ludvigsson att det ändå inte 
är fulländat som vaccin hos redan insjuk-
nade barn. 

I Diamydstudien medverkar förutom 
Ludvigsson också LiU-forskarna Rosaura 
Casas och Maria Faresjö.

Enzymet GAD som utgör den aktiva 
substansen upptäcktes hos Linköpings-
barn i början av 1980-talet.

Goda	resultat	med	diabetesvaccin

Johnny Ludvigsson
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Alltför höga krav på lokala fackliga 
företrädares lärande hotar försvaga fack-
föreningsrörelsen.

Susanne Köpsén har studerat lärande 
i en lokal fackföreningsstyrelse på en 
industriarbetsplats och presenterade ny-
ligen sina resultat i en avhandling.

– Mycket har hänt i arbetslivet sedan 
1990-talets början, säger hon. Utma-
ningarna idag är av en annan karaktär. 
Det globala kliver in i det lokala. Ar-
betsgivaren kan finnas på andra sidan 
jordklotet. Samtidigt har stressen ökat, 
liksom förändringstakten.

Parallellt med denna utveckling har 
de fackliga organisationerna decentrali-
serats. Makt och ansvar har förts över på 
lokal nivå.

– De frågor som de lokala facken ska 
hantera är ofta komplexa och ställer om-
fattande krav på kunskaper och lärande.

Det finns fackliga kurser på central 
och regional nivå, och de var till stor hjälp 
när de väl användes. Men det behövs ett 
mer kraftfullt stöd om facken ska orka i 
längden, säger Susanne Köpsén.

Överkrav	på
	lokala	fack

Framtidens
forskningsledare
Två LiU-forskare, Mattias Alenius och Erik 
G Larsson, tillhör den exklusiva skara som 
Stiftelsen för strategisk forskning valt att 
satsa på som framtidens forskningsledare. 
Mattias Alenius är neurobiolog och forskar-
assistent på Institutionen för klinisk och ex-
perimentell medicin medan Erik G Larsson 
är professor i kommunikationssystem vid 
Institutionen för systemteknik.

Tjugo yngre forskare i landet har tilldelats 
vardera 8,5 miljoner för fem års forskning 
samtidigt som de ska delta i ett skräddarsytt 
program för ledarskapsutveckling.

Stora pengar till neurobiologen Mattias Alenius.
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Ekonom	fick
stipendium
LiU-ekonomen 
Cecilia Enberg 
har fått ett av tolv 
Wallanderstipen-
dier och därmed 
finansiering för 
tre års forskning.

Hon dispute-
rade förra våren.

– I avhandlingen studerade jag kun-
skapsintegration vid produktutveckling, 
berättar Cecilia Enberg.

Nu kan hon forska vidare om det.

Cecilia Enberg
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text lennarT FalklöF

foto vIbeke maThIesen

»Det känns att man gör skillnad«
Den	ena	arbetar	med	patienter	som	drabbats	av	stroke,	
den	andra	med	barn	med	funktionshinder.	Eva	Thures-
son	Muhrman	och	Susanna	Andersson	blev	färdiga	
logopeder	för	ett	knappt	år	sedan.

Var sjuttonde minut drabbas någon av stroke 
i Sverige – oftast helt utan förvarning. Det 
handlar om drygt 30.000 personer om året.

I ett slag förändras deras tillvaro drama-
tiskt. 10-15 procent dör i det akuta skedet 
och andra får svåra fysiska och psykiska 
handikapp när hjärnan skadas och olika för-
mågor sätts ur spel.

– Många får svårigheter med tal-, språk- 
och sväljfunktionerna. Hur hårt det slår 
varierar från person till person, berättar Eva 
Thuresson Muhrman.

Hon är logoped på Neurologiska klini-
ken vid Universitetssjukhuset i Linköping 
och möter dagligen människor som drab-
bats av stroke. På hennes lott ligger just att 
göra bedömningar av hur allvarligt stroke-
patienternas tal-, språk- och sväljfunktioner 
påverkats.

– För en del begränsar sig problemen 
till att de talar sluddrigt på grund av nedsatt 
rörlighet i exempelvis tunga och läppar, 
samtidigt som de utan svårighet hör och 
förstår vad andra säger. I andra fall har 
språkcentra i hjärnan drabbats, så att man 
inte längre klarar av att bygga meningar och 
kommunicera på normalt sätt.

Med hjälp av olika test försöker hon 
hitta styrkor och svagheter hos patienten. 
Utredningen ligger sedan till grund för den 
fortsatta behandlingen, där strävan är att 
personen – trots sina begränsningar – ska 
kunna kommunicera så bra som möjligt.

– Några lyckas också återvinna sina 
förmågor. Men för andra måste man hitta 
alternativa sätt för att stödja kommuni-
kationen – med kroppsspråk, gester och 
mimik eller kanske med bilder, berättar Eva 
Thures son Muhrman.

Hälften av alla strokedrabbade får besvär 
med att svälja.

– Det har också första prioritet att under-
söka eftersom det kan vara livshotande.

På Neurologiska kliniken arbetar Eva 
Thuresson Muhrman även med patien-
ter som drabbats av andra neurologiska 

sjuk domar, som t.ex. Parkinson, ALS och 
MS. Hon har varit på kliniken sedan hon 
blev klar med logopedutbildningen för ett 
knappt år sedan.

– Ja, egentligen har jag varit här ännu 
längre. Jag gjorde praktik här, trivdes bra 
och blev sedan erbjuden att rycka in på 
timmar under de sista ett och ett halvt åren 
på utbildningen. Så jag känner mig hyfsat 
varm i kläderna!

Fem mIl väsTerUT – i Motala – har en av 
hennes kompisar från logopedutbildningen, 
Susanna Andersson, sin dagliga gärning. På 
Barn- och ungdomshabiliteringen arbetar 
hon med barn med funktionshinder, som 
t.ex. autism, olika utvecklingsstörningar 
och ADHD.

– Många av barnen har medfödda 
hjärnskador, som begränsar deras förmåga 
att kommunicera. Men även om skadorna 
funnits med från födseln så spelar också 
omgivningsfaktorer, till exempel vilket stöd 
de får, stor roll för hur mycket deras svårig-
heter märks, säger Susanna Andersson.

Hon ingår i ett team där det även finns 
arbetsterapeut, sjukgymnast, psykolog, ku-
rator, specialpedagog, dietist och läkare.

UTbIldnIng 

 

  logoped

första kullen av logopeder ute i arbetslivet

Kompisar med intresse för kommunikation. Eva Thuresson Muhrman och Susanna Andersson stortrivs som logopeder. 

 

– Inte minst i ett utred-
ningsskede är det en stor 
fördel att olika yrkesgrupper 
kan bidra med sitt kunnande. 
Problemen är ofta så komplexa 
och behöver angripas på flera 
olika sätt.

Som logoped ligger hennes 
fokus på barnens tal- och språkförmågor.

– Här är variationen stor. En del har all-
varliga språkstörningar, medan andra klarar 
sig förhållandevis bra. Men liksom Eva får 
jag ofta hjälpa till med att hitta alternativa 
sätt att kommunicera som komplement, be-
rättar Susanna Andersson.

Hon trivs med att arbeta med barn. Åtta 
års arbete i barnomsorgen har satt spår.

– Det gör att jag känner mig rätt trygg i 
det här, blir inte alldeles stel när någon läg-
ger sig på golvet och sparkar. 

eva ThUresson mUhrman och Susanna An-
dersson tillhörde den allra första kullen 

på logopedprogrammet i Linköping. 
På det stora hela tycker de att de fått en bra 
grund att stå på. Men det var inte utan pro-
blem att vara försökskaniner.

– Allt var ju nytt och oprövat. Ingen hade 
gått före oss, det fanns inga tidigare studen-
ter att fråga om saker. Så det blev lite som att 
gå med macheten i djungeln, säger Susanna 
Andersson och skrattar.

– I början var det också brist på litteratur. 
Biblioteket hade inte riktigt hunnit med, 
infogar Eva Thuresson Muhrman.

En bit in på andra året visade det sig 
dessutom att hela utbildningens framtid 
stod på spel. Hälsouniversitetet var av tvung-
et att dra ner på antalet utbildningsplatser, 

och blickarna riktades då bland annat mot 
det nya logopedprogrammet.

– Så vi fick rycka ut med plakat och 
demonstrera och argumentera. Och utbild-
ningen blev kvar, konstaterar Eva Thuresson 
Muhrman.

Trots en del strul är bådas minnen 
från utbildningen mest positiva. De lärde 
sig mycket, hade nyttiga praktikperioder, 
lärarna var lyhörda för synpunkter och sam-
manhållningen i gruppen fin.

Och idag – efter ett knappt år som färdiga 
logopeder – är de mycket nöjda med sina yr-
kesval. Entusiasmen går inte att ta miste på.

– Jag ångrar definitivt inte att jag utbil-
dade mig till logoped. Man märker att man 
behövs. Många säger att de gärna skulle vilja 
träffa mig ännu mer – och sånt är förstås 
kul att höra, säger Susanna Andersson.

Eva Thuresson Muhrman nickar och 
instämmer.

– Ja, man känner verkligen att man gör 
skillnad!  

På logopedutbildningen i Linköping har 
man stakat ut en egen väg. Integration är 
deras signum.

– Vi är ensamma i landet om att läsa lo-
gopedi, lingvistik, fonetik, psykologi och 
medicin integrerat med ett speciellt fokus, 
till exempel tal- och språkutveckling hos 
barn. Det handlar om att skapa en känsla 
av sammanhang för studenterna, säger 
Anita McAllister som är programstudie-
rektor.

Ämnesintegrationen finns med från 
dag ett och genom hela utbildningen.

– En annan variant av integration är 
med andra professioner, inte minst arbets-
terapeuter och sjukgymnaster. Numera 
kan logopedstudenter även delta i arbetet 
på den s.k. KUA-avdelning i geriatrik som 
drivs av studenter på Hälsouniversitetets 
olika utbildningar.

Inom logopedutbildningen arbetar 
man målmedvetet med att binda ihop teori 
och praktik.

– Vi har särskilda temadagar med mo-
ment av färdighetsträning. Studenterna 

får göra olika tester på varandra. Även i 
examinationerna får man visa att man inte 
bara kan saker teoretiskt.

logopedUTbIldnIngen är fyra-årig och 
kan byggas på med ytterligare ett år för att 
få en master.

I utbildningen riktar man framför allt 
fokus på de stora patientgrupperna. Det är 
barn och ungdomar med tal- och språk-
problem, barn och vuxna med neurolo-
giska funktionshinder och barn och vuxna 
med röstproblem.  

– Alla studenter träffar personer som 
har de här typerna av problem när de är 
ute i olika verksamheter. Sedan finns det 
andra diagnosgrupper som man behöver 
känna till, men kanske inte har lika stor 
erfarenhet av när man kommer ut. 

– Vissa problem, som cancer i strup-
huvudet, är inte lika vanligt idag i och med 
att rökningen har minskat.

Logopeder arbetar även med röstträ-
ning för olika yrkesgrupper.

– En del har mycket buller omkring 
som gör det jobbigt för rösten.

FörsTa kul-
len gick ut i 
somras.

– Det var 
nog inte helt 
lätt att vara 
försökskani-
ner. Vi som 
utvecklade 
programmet 
ville mycket och allt har inte fallit väl ut. 
Men vi har försökt att lyssna på studen-
terna och undan för undan korrigerat. Vid 
införandet av Bolognamodellen gjorde vi 
en grundlig genomgång, så att vi idag har 
kurser om barn, röst och neurologi på så-
väl grund- som avancerad nivå.

Under våren ska utbildningen utvärde-
ras. Då har den första kullen varit ute ett 
knappt år.

–  Alla har fått jobb, och några av dem 
har haft flera att välja bland. Samtidigt 
skulle det behövas fler tjänster i Östergöt-
land. Vi ligger idag lågt i förhållande till 
många andra områden i landet och beho-
ven är stora, säger Anita McAllister.

Egen	profil	och	jobb	för	alla

Bilder kan användas som stöd 
när talförmågan sviktar.

Anita McAllister
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Miljötänkande in i möbelbranschen
Miljöanpassade	kontorsmöbler.	Det	blev	ämnet	för	Jonas	
Hedins	examensarbete	i	företaget	EFG,	European	Furniture	
Group,	med	säte	i	småländska	Tranås.

Möbelföretaget EFG ligger naturnära i 
utkanten av Tranås. I övre planet finns en 
stor och ljus utställningshall där företagets 
produkter, kontorsmöbler i alla varianter, är 
smakfullt grupperade. Det är här vi träffar 
Jonas, den tekniske chefen Bernt Nilsson 
och Jonas handledare Charlotte Fransson.

Jonas avslutar sin utbildning till civil-
ingenjör i maskinteknik med särskild 

inriktning mot 
träteknik med 
att ta fram en 
arbetsmodell för 
miljöanpassad 
produkt utveckling 
för EFGs räkning. 

– Jag har utgått 
ifrån redan etable-
rade modeller och 
anpassat till EFGs 

rutiner för produktutveckling, berättar han. 
Det handlar om att införa ett livscykeltän-
kande när man tar fram nya produkter, att 
kolla allt från hur råmaterialet utvinns till 
hur den färdiga produkten kan återvinnas.

– Dessutom ska man genom hela till-
verkningsprocessen förbruka så lite energi 
som möjligt.

Ombedd att ge ett konkret exempel vän-
der han upp och ner på en kontorsstol och 
pekar på skruvarna. 

– Istället för skruvar som är omständliga 
kan man kanske hitta enklare lösningar, till 
exempel clips som håller fast delarna i sto-
len lika bra. Stolen blir då också lättare att 
demontera, om man vill återvinna delarna.

En annan fiffig lösning är den s.k. »fars-
knoppen«, en enkel snäppkoppling som 
kopplar ihop skiva och stativ. En enkel och 
energisnål lösning.

Idén TIll examensjobbet kom från företaget.
– Det här är något vi behöver, att titta 

på miljö- och energifrågor i produktutveck-
lingen, säger Bernt Nilsson. Miljö diskute-
ras mycket, inte minst när det gäller möbler. 
Marknaden är mogen, och det ligger också 
ekonomi i det om vi kan producera mer 
energisnålt.

Att ta emot exjobbare, och även andra 
ungdomar på praktik, ser han som ett bra 
sätt att hjälpa unga människor ut i yrkeslivet, 
ett sätt som också blir till nytta för företaget. 

– Det är bra att få in ungdomar, säger 
han. Vi behöver det, det ger nytt blod, ny-
tänkande.

Charlotte Fransson arbetar i EFG med 
produktutveckling och har varit Jonas hand-
ledare. Hon kommer från Chalmers och är 
för övrigt också en före detta exjobbare på 
företaget. 

UTbIldnIng 

 

  studenter hjälper företag

liu-student gör ex-jobb om miljöanpassad produktion av kontorsmöbler

I sitt ex-jobb ger Jonas Hedin förslag på hur EFG kan införa ett livscykeltänkande när de tar fram nya produkter.

  

Hon är övertygad om att Jonas exjobb 
kommer till nytta.

–  Absolut. Han har kommit fram till 
konkreta och bra verktyg, checklistor och 
rutiner som vi ska jobba vidare med. 

eFg är eTT nUmera multinationellt 
företag som ägs av ett norskt invest-
mentbolag. Tranåsfabriken, med anor 
från 1885, är den största enheten inom 

koncernen som också består av ytterligare 
ett produktionsbolag i Finland, samt ett 
antal försäljningsbolag i flera europeiska 
länder. 

I Tranås jobbar ca 280 personer i pro-
duktionen. De tillverkar alla sorts möbler 
som man kan hitta i kontorsmiljö, från 
skåp och hyllor till konferensbord och sto-
lar. Hela koncernen omsätter i år bortåt 
1,7 miljarder kronor. 

Jonas Hedin, snart färdig
civilingenjör.

Jonas har kommit fram till konkreta och bra förslag som vi ska 
jobba vidare med, säger handledaren Charlotte Fransson.

Skruvar kan ersättas av clips, som ger samma stabilitet men 
gör det lättare att återvinna olika delar av stolen.

»Farsknoppen«  är en fiffig lösning för att 
koppla ihop skiva och stativ.

Studenter	
hjälper	företag
Studenter behöver komma ut i verklig-
heten. Företag, även mindre och medel-
stora, behöver akademiker. Samarbete 
i form av projekt, examensarbeten och 
medverkan vid kurser finns sedan 
många år.

Men det behöver systematiseras och syn-
liggöras. Det är för den uppgiften som 
CAM, Centrum för affärsutveckling 
av mindre och medelstora företag, har 
bildats. Som mindre och medelstora räk-
nas företag med upp till 250 anställda. 
CAM har avgränsat sig till att arbeta 
med företag som har mellan 10 och 250 
anställda, ungefär. Det finns uppskatt-
ningsvis 1250 sådana bara i östgöta-
regionen.

– Genom att arbeta med nyckelperso-
ner kan vi hitta bättre ingångar till dessa 
företag, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, 
föreståndare för CAM och forskare vid 
avdelningen för industriell ekonomi.

sådana nyckelpersoner kan vara kom-
muners näringslivssekretare eller lokala 
bankchefer. Initiativtagare till CAM och 
dess styrelseordförande är Ronny Mår-
tensson, vd för Åtvidabergs sparbank.

–  Syftet är att anpassa forsknings-
resultat och översätta dem till begripliga 
och praktiskt användbara åtgärder. Vi 
ska ner till »skiftnyckelnivån«, säger 
han.

Grunden för CAM är kursen Integre-
rad företagsplanering (IFP) som ingår i 
civilingenjörsprogrammen Industriell 
ekonomi och Maskinteknik. Där får 
studenterna möjlighet att utvärdera och 
konkret förbättra företagens verksamhet 
ute på fältet. 

CAM ska också bedriva egna forsk-
ningsprojekt. Initialt finansieras det med 
4,2 miljoner kronor för tre års verksam-
het. Förutom LiU står Sparbanksstiftel-
sen Alfa, Östsam, Linköpings kommun 
och Åtvidabergs Sparbank bakom sats-
ningen.

anIka agebjörn
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några dagar rasade det in svar och det var 
många som visade stor entusiasm över idén, 
berättar Martin Ericson.

Av de totalt 1600 svarande skulle mer än 
hälften gärna handla olika LiU-produkter 
på webben. Här fanns exempelvis stort 
intresse för pikétröjor, t-shirts, sweatshirts 
och huvtröjor, men också för sådant som 

datorväskor, ryggsäckar, handdukar, mössor 
och halsdukar.

– Kul att se vad folk vill ha. Men än så 
länge har vi inte bestämt vilka produkter 
som vi ska satsa på. Det är något som be-
höver gås igenom ordentligt, säger Martin 
Ericson.

I deT nya FöreTageT går Universitetsholding 
in som ägare tillsammans med ELIN. Men 
det är studenter som ska driva företaget.

– Och inte bara ekonomstudenter, po-
ängterar Martin Ericson. Vi hoppas få med 
studenter från flera olika håll.

För egen del – som färdig student – räk-
nar Martin Ericson med att göra en insats i 
styrelsen. Men det löpande arbetet lämnar 
han till nya generationer av studenter. 

Allt arbete ska ske på ideell basis.
– Däremot kommer vi att sätta av pengar 

till en drivkraftsbank. Det är pengar som 
ska kunna användas för studieresor, sam-
arbete med kläddesigners, att ta hit intres-
santa föreläsare eller andra saker som gör 
att man känner att man får ut något mer.

Och målet är större än att »bara« erbjuda 
produkter med LiU-tryck på.

– Vi vill jobba med design och utveckla 
ett eget klädkoncept. LiU som klädmärke, 
vad sägs om det?  

lennarT FalklöF

Tomas Franzén har utsetts till ny vd för 
Com Hem. Han är idag koncernchef för 
söktjänstföretaget Eniro och tillträder sin 
nya post senare i vår.

Tomas Franzén är 46 år och utbil-
dade sig under 80-talet till civilingenjör i 
indust riell ekonomi i Linköping. 

Han har varit koncernchef på Eniro 
sedan 2004. Innan dess var han bl.a. vd 
och koncernchef för Song Networks och 

AU System.
Com Hem 

är idag Sveriges 
ledande leverantör 
inom tv, bredband 
och telefoni. Näs-
tan 40 procent av 
landets hushåll är 
anslutna till Com 
Hems nät.

alUmnI 

 

  namn & nytt

alumni

Vill du veta mer om alumniverksamheten? 
Gunilla Bergstrand
013 - 28 40 38
gunilla.bergstrand@liu.se
Externa relationer, Linköpings universitet, 581 83 Linköping

Studenter säljer  LiU-kläder

LiU-alumn ny vd för Com Hem

Under tio år har Skill försett företag, kom-
munala verksamheter och andra med stu-
dentkonsulter. Nu står de helt på egna ben, 
sedan LiU knoppat av verksamheten.

– Det är för att ge Skill rätt förutsättningar 
att växa vidare och expandera till nya orter, 
säger Göran Felldin, LiU:s marknadschef 
och ordförande i Universitetsholding som 
tidigare ägt Skill.

Skill arbetar med uthyrning, rekrytering, 
och undersökningar. Företaget finns idag 
i Linköping, Norrköping, Jönköping och 

Till hösten drar en ny butik igång på Campus 
Valla och på webben. LiU Concept Store är 
arbetsnamnet på det studentdrivna företag 
som ska sälja kläder och andra produkter 
med LiU-profil.

– Det här är ett sätt att stärka LiU som varu-
märke samtidigt som det ger möjlighet för 
studenter att driva företag under studie-
tiden, säger Martin Ericson som är motorn 
i projektet.

Han har nyligen avslutat sina studier i 
internationell ekonomi. Under flera år har 
han varit engagerad i ELINs arbete med 
LiU-tröjan. 

– Jag var med redan 2002 och arbetade 
med reklamkampanjen när de första tröjor-
na kom. Sedan har det bara fortsatt. Under 
de senaste åren har vi haft en rejäl boom 
på försäljningen i och med att LiU sponsrat 
tröjor till nya studenter, berättar Martin 
Ericson.

nU handlar deT om att ta LiU-tröjan ett steg 
vidare, att bredda och utveckla sortimentet. 
Och att intresserade köpare finns, även 
bland tidigare studenter, visar en aktuell 
undersökning.

– Vi skickade ut en snabbenkät till dem 
som är med i alumninätverket och blev 
glatt överraskade över responsen. Under 

C-sektionen	
fyller	25	år
Den 19 april firar 
C-sektionen 25 år. 
Det blir både lite 
aktiviteter på dagen och en sittning på 
Nationernas Hus på kvällen. Vi hoppas 
på stort deltagande från både nuvarande 
och tidigare studenter. 

Är du gammal C-are och intresserad 
av att delta? För anmälan och mer infor-
mation surfa till http://c25.c-sektionen.se
Väl mött !

c25-grUppen

Skill	på	egna	ben

Martin 
Ericson.
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Stockholm och kom-
mer även etablera sig i 
Göteborg och Malmö. 

– Ägarrollen inne-
bär att vi om möjligt 
känner än mer ansvar 
för verksamheten och 
det är en tydlig mar-
kering att vi gör en 
långsiktig satsning på 
Skill, säger vd Lena Miranda.

Hon har arbetat fyra år i bolaget och har, 
liksom alla andra i ledningen, ett förflutet 

som student från LiU. I bagaget finns en 
examen i medie- och kommunikationsve-
tenskap från 1999.

Övriga LiU-alumner som nu tagit över 
Skill är Ove Sjöström, som läst matematisk-
naturvetenskaplig linje med examen 1994, 
Helena Nordström, som läst Kultur, sam-
hälle, mediegestaltning (KSM) med examen 
2004, Annika Elfvingsson, som är utbildad 
gymnasielärare i historia och samhällskun-
skap med examen 1995 samt Johan Callen-
fors, som läst på ekonomprogrammet med 
examen 1996.

Lena Miranda
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Tomas Franzén

Temadoktor fick toppjobb på ESF-rådet
Håkan Forsberg är ny ställföreträdande 
chef för Europeiska socialfonden i 
 Sverige (Svenska ESF-rådet). 

Han har flera års erfarenhet av att vara 
chef inom statsförvaltningen. De senaste 
fem åren har han varit utredningschef 
vid Högskoleverket. 

I bagaget har han även forskarstudier 
vid Linköpings universitet. 1992 dispu-

terade han på Institutionen för Tema på 
en studie av den fysiska riksplaneringens 
introduktion och tillämpning.

ESF stöder projekt som främjar kom-
petensutveckling och motverkar utanför-
skap i arbetslivet.

– Det ska bli intressant att få vara med 
och utveckla arbetslivet både i Europa och 
i Sverige, tycker Håkan Forsberg.

Holmen-chef ut i Europa
Magnus Hall, vd 
och koncernchef 
för Holmen, har 
från årsskiftet tagit 
över som ordföran-
de i den europeiska 
branschorganisa-

tionen CEPI. Den representerar cirka 800 
pappers- och kartongstillverkande företag 
med totalt 1200 bruk, vilket innebär när-

mare 30 procent av världens totala produk-
tion inom området.

– Just nu är det viktigaste att vi får 
en hanterbar framtida tilldelning av ut-
släppsrätter utan auktionering. Det kom-
mer dock att ställa krav på att vi fortsatt 
minskar våra utsläpp av koldioxid, säger 
Magnus Hall till Packnet.se.

Magnus Hall är civilingenjör i industri-
ell ekonomi från LiU, med examen 1984.

Magnus Hall
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I ett anonymt tegelhus nära järnvägssta-
tionen i Linköping ligger huvudkontoret 
för Psykologpartners. Här har ett tjugotal 
personer sin bas. 

Men företaget är betydligt större än så. 
På några få år har platskontor etablerats i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, 
Västerås och Norrköping.

– Vi är idag drygt 60 anställda i landet. 
Det gör oss till den största privata aktören i 
Norden inom kognitiv beteendeterapi, säger 
Magnus Staby, psykolog och marknadschef.

Efterfrågan på deras tjänster har växt 
i takt med att KBT visat sig vara effektivt 
inom alltfler områden. Hit söker sig kom-
muner, landsting, företag, organisationer 
och privatpersoner för att få hjälp och stöd.

Utvecklingen har gått snabbt. Och idag 
har det före detta studentgänget bakom Psy-
kologpartners vinden i ryggen.

annaT var deT under studietiden, i slutet av 
90-talet. Då möttes deras envisa försök att 
få in kognitiv beteendeterapi på psykolog-
programmet med kalla handen.

– Den psykodynamiska inriktningen 
dominerade på den tiden. Vi passade inte 
riktigt in, konstaterar Fredrik Gunnarsson, 
psykolog och platschef i Östergötland.

– Så vi startade en egen basgrupp vid 
sidan av, läste och diskuterade olika böcker 
och bjöd in intressanta föreläsare som hade 
vägarna förbi.

– Det var kul, en sorts underground-
verksamhet, inflikar psykologen Alberto 
Santi.

Inom kognitiv beteendeterapi ligger 
tonvikten på samspelet mellan individen 
och omgivningen, här och nu. Medveten 
närvaro och acceptans är centrala begrepp. 
Förenklat skulle man kunna säga att det 

handlar mer om hur man tar det, än hur 
man har det.

De var åtta studenter i KBT-gänget under 
psykologutbildningen. För att få handled-
ning tog de kontakt med två verksamma 
psykologer inom området, Håkan Wisung 
och Olle Wadström. »Vi hjälper er med era 
köer om ni ger oss handledning«, var budet. 
Och så blev det.

– De ställde upp som handledare mot 
att vi skötte behandlingen av personer med 
extrem tandvårdsrädsla, berättar Hanna 
Olofsdotter Stalby, även hon psykolog och 
med i den ursprungliga gruppen.

Samarbetet ledde till att Psykologpart-
ners grundades år 2000 där studenterna 
deltidsjobbade vid sidan av studierna. Efter 
examen året därpå ökade de sitt engage-
mang  i företaget och klev snart även in som 
delägare.

text lennarT FalklöF 

foto sTaFFan gUsTavsson

Psykologerna som fått vind i seglen
Vinden	har	svängt	rejält	för	åtta	tidigare	psykologstudenter	med	
starkt	intresse	för	kognitiv	beteendeterapi	(KBT).	Under	utbildningen	
fanns	det	inte	ens	på	schemat,	idag	leder	de	Nordens	största	privata	
konsultföretag	inom	området.

vågade välja sin egen väg – och nu går det med full fart framåt

 Namn Alberto Santi
 Arbete Psykolog/konsult 

Psykologpartners
 Familj Fru och två barn
 Fritid Just nu bygger jag 

om huset.
 Utbildning Psykologprogram-

mmet, examen -01.
 Kul minne Undergroundverk-

samheten i vår 
KBT-studiegrupp.

 Bästa lärare Björn Lyxell

 Namn Fredrik Gunnarsson
 Arbete Psykolog/konsult och 

regionchef, Psykologpart-
ners

 Familj Fru och tre barn
 Fritid Piske och att titta på 

sport
 Utbildning Psykologprogrammet 
 Kul minne Projektarbetet under 

organisationsblocket. 
 Bästa lärare Lauritz Brännström

 Namn Magnus Stalby
 Arbete Marknadschef och psykolog/

konsult, Psykologpartners
 Familj Gift med Hanna, två barn.
 Fritid Foto, musik, friluftsliv, 

företaget.
 Utbildning Psykologprogrammet, LiU, 

pch Psykoterapeutprogram-
met, Uppsala.

 Kul minne Då vi fick arbeta som konsulter. 
 Bästa lärare Lauritz Brännström, han lärde oss vara konsulter.

 Namn Hanna Olofsdotter 
stalby

 Arbete Psykolog/konsult, 
Psykologpartners 

 Familj Man (Magnus) och 
två barn.

 Fritid Familjeliv
 Utbildning Psykologprogrammet 

96-01
 Kul minne Kanothajl under 

nollningen och examansspexet. 
 Bästa lärare Gunnel Colnerud

Hälften av de åtta psykologstudenter som varit med på hela resan med Psykologpartners. 
Överst Hanna Olofsdotter Stalby och Magnus Stalby, nederst Alberto Santi och Fredrik Gunnarsson. 
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Vill	du	ha	LiU	magasin?
anmäl dig till alumninätverket

Är du en av dem som gärna läser 
LiU magasin för att följa vad som händer 
på LiU och med kompisarna från studie-
tiden? I så fall behöver du anmäla dig till 
alumninätverket om du inte vill missa 
något nummer.

Under 2008 ändras distributionen av 
LiU magasin. Vartannat nummer skickas 
endast till de alumner som är med i 

alumninätverket. 
Nästa nummer 

kommer i början av 
juni och får en inter-
nationell profil.  Om 
du vill ha det så gå in på www.liu.se/
alumni och anmäl dig.  Det ger dig också 
chansen att hålla kontakten med gamla 
kompisar från studietiden.

psykologparTners arbetar idag 
med klinisk psykologi, arbets- och 
organisations psykologi, idrottspsykologi, 
internetbehandling och utbildning. De 
har avtal och kunder över hela landet, men 
framför allt i södra Sverige.

– Vi förändrar beteenden – det är vår 
affärs idé. På så sätt bidrar vi till att skapa 
livskraftiga organisationer och meningsfulla 
liv hos våra klienter, säger Magnus Stalby.

Mycket har hänt under årens lopp. 
– Ett genombrott var psykiatriavtalet år 

2003. Då tog vi över psykologverksamheten 
vid flera vårdcentraler i Linköping – Berga, 
Ekholmen, Kungsgatan, Ryd, Lambohov 
och Studenthälsan, berättar Fredrik Gun-
narsson.

Psykologpartners arbetar även med ut-
bildning och handledning. 

– Vi ansvarar bland annat för en ut-
bildning i grundläggande psykoterapi i 
Stockholm, Linköping och Malmö, berättar 
Alberto Santi. 

Dessutom ger man kurser exempelvis i 
motiverande samtal och om grupputveck-
ling.

– Vi har också utvecklat en chefsutbild-
ning som vi kallar funktionellt ledarskap. Vi 
märker att det finns ett stort sug efter detta. 
Man vill inte bara ha prat, utan konkret lära 
sig hur man jobbar med människor, säger 
Magnus Stalby. 

de är InTe rädda för att kasta sig in i stora 
projekt. Knappt hade de kommit igång med 
verksamheten förrän de år 2003 arrangera-
de en världskongress inom KBT. Mängder 
av framstående forskare och praktiker kom 
farande.

– Vi ville sätta Linköping på KBT-kartan. 
Och vi hade bra kontakter med några 
nyckel personer, som gärna delade med sig 
av sitt kunnande och som såg till att även 
andra kom, säger Magnus Stalby. 

Och de är fortsatt angelägna om att hålla 
koll på vad som händer vid forskningens 
frontlinjer. De har ett stort kontaktnät av 

nationella och internationella forskare, som 
bjuds in för att hålla seminarier, handled-
ning och workshops.

Numera har de även bra kontakter med 
lärare och forskare vid Linköpings univer-
sitet. 

– Vi samarbetar med flera forskare, är 
inne och föreläser på psykologutbildningen 
– och det är många studenter som vill göra 
sin PTP-tjänstgöring här hos oss, berättar 
Fredrik Gunnarsson.

Dessutom har inte mindre än 20 LiU-
studenter fått jobb på Psykologpartners.

– Skulle jag välja idag, så skulle jag välja 
Linköping igen. Det problembaserade lä-
randet är en suverän modell, säger Magnus 
Stalby, som även testat traditionella studier 
på annat håll.

Han är också mycket positiv till samar-
betet med professor Magnus Klofsten och 
entreprenörskapverksamheten vid LiU.

– Bland annat har alla regionchefer gått 
det så kallade utvecklingsprogrammet, som 
anordnas av CIE och SMIL. Det har betytt 
mycket för utvecklingen

år 2005 UTsågs Psykologpartners av tidning-
ens Dagens Industri till årets Gasell-företag 
i Östergötland (det går till snabbväxande 
företag). Samma år prisades de dessutom 
av SMIL – ett nätverk för kunskapsintensiva 
företag i Linköpingsregionen – för sin före-
tagskultur och entreprenörskapsanda.

Hur ser de då på framtiden? Hur mycket 
mer kan och vill de växa?

– De här första åren har det gått i en 
våldsam fart. Länge skötte vi också alltsam-
mans på egen hand, men nu har vi tagit in 
folk utifrån i styrelsen. Det ger stabilitet, 
säger Magnus Stalby.

– Vi vill fortsätta att växa kontrollerat. 
Kanske bli 15-20 personer på varje ställe, 
säger Fredrik Gunnarsson.

– Samtidigt som vi växer är det viktigt att 
slå vakt om ett bra arbetsklimat. Det ska ju 
vara kul att gå till jobbet, avslutar Magnus 
Stalby.  

»Vi förändrar beteenden – det är vår affärsidé. På 
så sätt bidrar vi till att skapa livskraftiga organi-
sationer och meningsfulla liv hos våra klienter.«

FredrIk andersson är nybliven docent i 
hälsoekonomi vid liU. Han tog examen på 
systemvetarlinjen 1984 och blev filosofie 
doktor vid Tema år 1990. Han arbetar nu-
mera med forskning om hälsoekonomi och 
-effekter på AstraZeneca i Lund.

marIa andersson är hållfasthetsingen-
jör på Saab AB. Han är civilingenjör i ma-
skinteknik, med examen 2006.

maThIas andersson jobbar som system-
ingenjör på Basset Labs. Han är civilingen-
jör i teknisk fysik och elektroteknik med 
examen 2005.

rIkard andersson är konsult på Sem-
con. Han läste till civilingenjör i teknisk 
fysik och elektroteknik 1997-2004. 

sTeFan andersson är trafikanalytiker på 
konsultföretaget WSP. Stefan är civilingen-
jör med examen från Kommunikations- och 
transportsystem 2003.

Thomas berFenFeldT är vd på HAGS 
Aneby AB. Han gick ut som civilingenjör i 
industriell ekonomi 1979.

jenny bjerksTIg är konsult på Sogeti. 
Hon läste civilingenjörprogrammet Indu-
striell ekonomi 2002-2007.

björn blIssIng är forskningsingenjör 
på VTI. Han har en civilingenjörsexamen i 
Medieteknik 2004.

soFIa carlsson jobbar sedan januari 

som informatör för Skogsindustriernas 
projekt Framtidsresan. Hon läste kemisk 
biologi med examen 2005. 

håkan dahllöF är ny vd för Toyota 
Material Handling Europé. Han har en civil-
ekonomexamen från 1990.

sUsanne erIksson är supply planner på 
Astra Zeneca. Hon läste Kommunikations 
och transportsystem 2000-2005.

jörgen Fransson har utsetts till 
personal direktör i Helsingborgs stad. Han 
studerade på Förvaltningslinjen 1982-86.

jörgen Frohm disputerade nyligen på 
Chalmers. Han läste till civilingenjör i ma-
skinteknik med inriktning mot ergonomi-
design 1995-2001.

gUsTaF hIldIng jobbar som psykolog på 
Löwenströmska sjukhuset. Han har en psy-
kologexamen från 2006.

Tassos karamoUzIs blir ny vd för Swe-
dish Fitness. Han läste internationella eko-
nomprogrammet 1992-97.

angelIca karlsson arbetar på Sunda-
Hus i Linköping AB. Han är högskoleingen-
jör i  kemi- och bioteknik med examen 1999.

FUad khan arbetar som brand manager 
på Alicom. Han läste internationella eko-
nomprogrammet 2002-07.

danIel krUsell jobbar sedan januari 
som provningsingenjör på BT-Products. 

Han är högskoleingenjör i kemiteknik med 
examen 1999. 

björn lUndborg jobbar som samordnare 
i Norrköpings kommun. Han har läst Sam-
hälls- och kulturanalys med examen 2002. 

danIel lUndgren jobbar med trade 
finance på Siemens Industrial Turbomachi-
nery AB. Han har en examen från Affärs-
juridiska programmet 2006.

claes lUndsTröm har arbetat på Sectra 
sedan han blev färdig civilingenjör i teknisk 
fysik och elektroteknik 1997. Där är han 
idag produkt- och forskningschef. Under de 
senaste åren har han även varit industridok-
torand vid Center for Medical Image Science 
and Visualization (CMIV) och disputerade i 
september förra året.

johanna mässIng jobbar som krono-
inspektör på Kronofogdemyndigheten. Hon 
läste Samhälls- och kulturanalys med exa-
men 2007.

kenT oderUd är vd på Miele AB. Han 
läste vid LiU på 70-talet.

soFIa olsson är managing director på 
Guidion Sweden. Hon har en civilingenjörs-
examen i industriell ekonomi från 2007.

sTeFan peTTersson är säkerhetskonsult 
på High Performance Systems. Han har läst 
civilingenjörprogrammet Kommunikations- 
och transportsystem 2003-2007.

beaTrIz probell, tidigare alumniansva-
rig inom ELIN, jobbar som analytiker på 
Deloitte. Hon läste Internationell ekonomi 
2002- 2007.

lIna rask läste lärarprogrammet i Norr-
köping med examen 2007 och jobbar sedan 
i december förra året på Diamanten lek och 
inlärning.

magnUs rosén har utsetts till ny chef för 
BE Group Sverige AB. Han har en ekonom-
examen från 1989.

FredrIk sannergren jobbar som konsult 
på IBM. Han läste Internationell ekonomi 
2002-2008. 

carIna sjöberg är internationell hand-
läggare på Kungliga Tekniska Högskolan  i 
Stockholm. Hon läste linjen för personal- 
och arbetslivsfrågor 1990-1996.

angelIca WIksTröm jobbar som produkt-
utvecklare på Billerud. Hon har läst Teknisk 
biologi med civilingenjörsexamen 2004.

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

alumner

Magnus Stalby

Hanna Olofsdotter Stalby

Fredrik Gunnarsson

Alberto Santi
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