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Det går bra för forskningen vid Lin-
köpings universitet. Vi stärker och 
expanderar forskningen vid samtliga 
fakulteter. Vi publicerar mer och ge-
nomslaget är större. 

Under några höstmånader förra 
året drog LiU forskare in över 400 

miljoner i externa forskningsanslag. Sett i relation till 
det statliga basanslaget är det bara Karolinska Institutet 
som är bättre på att attrahera medel från Vetenskaps-
rådet. Det är en väldigt glädjande utveckling, det bygger 
universitetets långsiktiga konkurrenskraft. Och det 
bästa av allt: vi gör detta utan att tappa fokus på vår allra 
bästa gren – utbildning. LiU är och ska förbli landets 
bästa grund utbildningsuniversitet.

DET FINNS I UNIVERSITETSVÄRLDEN gott om exempel på 
mycket starka forskningsinstitutioner som är tämligen 
medelmåttiga på utbildning. Man prioriterar det inte, 
det ger inga meriter, utbildning blir mest ett nödvän-
digt ont. Jag vågar påstå att vid LiU är det tvärtom. Det 
är ingen tillfällighet att när vi skriver kontrakt med våra 
bästa professorer så skriver vi också in att de ska ägna 
minst 20 procent åt grund utbildning. Studenterna ska 
få möta det bästa vi har.

LiU är känt som en förnyare av svensk högskole-
utbildning. Det är en position vi ska försvara och fortsätta 
utveckla. På de följande sidorna ges flera exempel på hur 
förnyelsearbetet drivs vidare, här finns brinnande eldsjälar 
och engagerade studenter. Inte minst de sistnämnda är en 
viktig förklaring till universitetets framgångar.

OCH HUR VET VI att utbildningarna är bra? Högskoleverket 
granskar hela tiden att vi sköter oss och själva lyssnar vi 
systematiskt på våra studenter, genom kursvärderingar 
och breda studentenkäter. Viktigare ändå är kanske ert 
betyg, kära alumner, och glädjande nog brukar vi komma 
ut i topp i nationella undersökningar. Och ser vi på arbets-
marknadens gensvar så ligger LiU i topp av universiteten. 

Nyligen fick vi också ett kvitto på hur vi står oss i en 
internationell jämförelse. I en undersökning som om-
fattar nära 180.000 internationella studenter vid över 
200 universitet fick LiU det bästa betyget av alla när det 
gäller den sammanlagda studentupplevelsen. Det inne-
bär inte att allt är perfekt och att vi kan slå oss till ro. 
Det finns förbättringspotential på många områden och 
det ska vi fortsätta jobba med. Men vi ska vara glada 
och stolta över studenterna betyg. 

Helen Dannetun, rektor • helen dannetun@liu.se
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I det här numret har vi särskilt satt fokus på 
studier och studentliv. Vi har bland annat 
letat upp aktiviteter, där studenter verkligen 
får pröva sina vingar och testa hur de teore-
tiska kunskaperna håller i praktiken. Som 
när blivande psykologer driver egen mottag-
ning. Eller grupper av teknologer arbetar med 
industri liknande projekt. Eller lärarstudenter 
lotsar chattande ungdomar genom matemati-
kens labyrinter. 

Vi har också besökt Hälsouniversitets trä-
ningslabb Clinicum, där studenter från olika 
program förbereder sig för vårdens vardag.

STUDIETIDEN ÄR INTENSIV på många sätt. För-
utom studierna är det en tid när man träffar 
nya vänner, kanske hittar sin livspartner, festar 
och engagerar sig i sektions- och föreningsliv. 
Det är många som – långt senare – ser tillbaka 
på studie tiden som några av de bästa åren i 
livet.

Att engagera sig i en studentförening är ett 
sätt att vidga sitt nätverk och möta studenter 
från andra utbildningar än sin egen. På LiU 
finns föreningar för de flesta intressen, oavsett 
om man vill titta på film, hålla på med musik, 
pula med teknik, diskutera politik, idrotta, ar-
rangera spex eller vad det nu kan vara. Vi har 
pratat med studenter i olika föreningar för att 
höra vad de gör och vad det ger. 

ATT STUDIETIDEN är en stark upplevelse får 
vi också återkommande bevis på genom den 
positiva feedback LiU magasin möter. Tidning-
en ger uppskattade inblickar i vad som händer 
på det gamla lärosätet. 

En del alumner gör även återbesök och ser 
hur campusmiljön förändras. Nyligen åter-
vände exempelvis SEB:s chefsekonom Robert 
Bergqvist, som pluggade ekonomi på LiU i 
mitten av 80-talet. Vi slog följe med honom och 
fick en pratstund. I en annan artikel möter ni 
Johanna Look, kulturvetare och kåranställd, 
som numera jobbar på pr-byrå i Stockholm. Vid 
flera tillfällen har hon varit tillbaka på LiU för 
att prata kommunikation med nya kårstyrelser.

DET FINNS MER ATT LÄSA: om Joel som gjorde 
praktik på svenska ambassaden i Saudiarabien, 
om läraren som låter teknologer skriva dikter 
på optiktentan, om framgångarna för den nya 
lärarutbildningen och om tidi-
gare studenter som utvecklar 
en flygande kamera. Läs och låt 
oss gärna veta vad ni tycker om 
eller vill ha mer av.

Trevlig läsning!

Lennart Falklöf, redaktör • lennart.falklof@liu.se
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Träningen på terapeutiska samtal har lett till 
fördjupade kunskaper för de blivande psyko-
logerna Edit Tollesson och Anton Sandell. 
På LiU:s egen psykologmottagning möter de 
människor i alla åldrar.

– Det bästa med att jobba här är att 
upptäcka att samtalsterapi faktiskt funkar. 
Samtalen kan verkligen hjälpa folk, säger 
Anton Sandell. 

Både för honom och Edit Tollesson är 
den insikten nästan lite hisnande. Att de 
med psykologiska kunskaper och praktisk 
träning i psykoterapi skaffat sig verktyg för 
att hjälpa människor att komma vidare i 
livet.

Till mottagningen kommer människor 
med problem i relationer – privat eller på 
jobbet – bristande självkänsla, ångestproble-
matik eller depression. De har själva sökt sig 
dit, många gånger på rekommendation från 
någon vårdcentral eller bekant. Även Stu-
denthälsan på universitetet samarbetar med 
mottagningen.

Varje år tas cirka 200 personer emot för 
kortare eller längre terapi, som längst under 
tre månader. 

PRAKTIKEN PÅ PSYKOLOGMOTTAGNINGEN är 
obligatorisk för alla psykologstudenter och 
pågår under tre terminer efter att de först 
läst teoretiska ämnen i två och ett halvt år.

– Med hjälp av vår utbildning kan vi 
ställa rätt slags frågor som underlättar för 
personen att dra paralleller i sitt liv och se 

hur livsmönster, tankar och känslor påver-
kar varandra, säger Edit Tollesson. 

Ingen av dem var från början inställd på 
att bli psykolog. Edit läste till sjuksköterska 
men hoppade av när hon insåg att hon ville 
ha ett mer brett människovårdande yrke. 

Nu är det arbetspsykologi som står i fokus 
för henne, organisationer och grupprocesser 
fascinerar.

– Jag jobbar gärna med frågor som rör 
alla. Inte bara med sådant som handlar om 
att enskilda människor mår dåligt, utan 
även med det som är positivt och friskt och 
får människor att trivas, till exempel på en 
arbetsplats.

Anton Sandell studerade till kulturvetare 
men fick kapitulera för insikten att hans stora 
intresse var människor och alla deras själsliga 
vinklar och vrår, inklusive hans egna. Så även 
han hoppade av för att utbilda sig till ett yrke 
med mer direkt kontakt med människor.

SOM FÄRDIG PSYKOLOG vill han jobba med 
psykoterapi.

– I det terapeutiska mötet får klienten 
chansen att vara hundra procent ärlig. Allt fo-
kus är riktat mot honom eller henne. Mycket 
kommer fram i samtalet, sådant som annars 
döljs i vardagen liksom känslor som inte får 
finnas men ändå finns där, säger Anton.

Det är mycket som skiljer ett vanligt 
kompissamtal från ett terapeutiskt, kon-
staterar de. Frånsett den hundraprocentiga 
uppmärksamheten på den som söker hjälp 
så är det terapeuten som har makt över 
situationen och styr samtalet, men sam-
tidigt är empatisk och lyssnande.

 En del av de tankar och föreställningar de 
möter i samtalen finns även hos dem själva.

– Mycket som man kanske ser som 

text EVA BERGSTEDT
foto STAFFAN GUSTAVSSON

UTBILDNING 
 
  psykologi

Psykologstudenter 
driver egen mottagning
Redan under utbildningen får blivande psykologer känna på vad det innebär att 
hjälpa krisande människor vidare i livet. På Psykologmottagningen prövas teorier 
och verktyg i praktisk verklighet – och det fungerar.

Edit Tollesson

Anton Sandell
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problematiskt hos sig själv är sådant som 
många brottas med, men på olika nivåer. 
Gränsen mellan vad som är sjukt och friskt 
är väldigt tunn, det är något jag tänkt på, 
säger Edit Tollesson.

Som blivande psykologer stöter de på 
många nya frågeställningar i mötet med 
människor de har samtal med. Att känna 
»lagom mycket« empati kan till exempel 
vara svårt, men något som de tränar sig på 
under sin tid på psykologmottagningen, 
påpekar Anton Sandell.

– Som när någon är ledsen och man 
ändå måste avsluta samtalet.

DEN ALLRA STÖRSTA UTMANINGEN är att 
överhuvudtaget på ett professionellt plan ha 
med en annan individ att göra, tycker Edit 
Tollesson. Att få samtalet att fungera så att 
en positiv utveckling sker.

– Båda parter måste ha samma bild, att 
det krävs ett jobb från båda håll. Alla kanske 
inte är riktigt redo att ge sig hän åt att bli 
bättre utan förväntar sig en quick fix. 

Då funkar det inte, konstaterar hon.
– Det handlar till syvende och sist om att 

vara beredd på att förändra sig själv, det kan 
ingen annan göra åt en.  
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Maria Jannert är föreståndare för Psyko-

logmottagningen och har själv en bak-

grund som praktiserande psykolog och 

psykoterapeut.

– Det är fantastiskt att se studenternas 
resa, från termin fem när de kommer hit 
på skakiga ben och tre terminer senare 
när de kommer ut som rakryggade, snart 
färdiga psykologer, säger hon.

Studenternas arbete på mottagningen 
sker under handledning av erfarna psyko-
loger och psykoterapeuter. Handledarna 
vägleder och ger råd och bedömer om 
studenterna bedriver terapin på ett pro-
fessionellt sätt. Alla samtal filmas så att 
handledare och studenter kan gå igenom 
vad som skett under terapisamtalet.

Behandlingen på mottagningen är gra-
tis eftersom det är psykologstudenter som 
håller i terapin. 

Alla som går i samtal får anonymt fylla 
i en enkät efter att behandlingen är slut. 
Svaren visar att de flesta är mycket nöjda 

och tycker sig ha blivit hjälpta.
Förvånande? Nej, egentligen inte, 

tycker Maria Jannert. En förklaring tror 
hon kan vara studenternas verkliga enga-
gemang och drivkraft att vilja förstå och 
lära sig mer.

– Även handledarna noterar att resul-
tatet blir bra. Det finns en oerhörd kraft i 
detta med engagerade studenter som är 
noggranna och måna om att göra ett bra 
arbete för de människor de möter.  

»Fantastiskt att se studenternas utveckling«

Maria Jannert är föreståndare för Psykolog-
mottagningen. Verksamheten är uppskattad 

både av studenter och klienter.  

Praktiken på Psykologmottagningen är obligatorisk för alla psykologstudenter och pågår under tre terminer, vid sidan av övriga studier. 
För Anton Sandell och Edit Tollesson har det varit en stark upplevelse att märka att samtalsterapi faktiskt kan hjälpa människor. 
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text ÅKE HJELM
foto GÖRAN BILLESON & PETER KARLSSON

De tränar för vårdens vardag
Hur sätter man dropp, tar prov eller tar hand om någon som blivit akut 
sjuk eller skadad? På Clinicum kan studenter från Hälsouniversitetets 
olika vårdprogram träna sina kliniska färdigheter. 
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Bilden härintill visar inget mindre än en 
världspremiär. Johan Sundin, masterstudent 
i sjukgymnastik, prövar det virtuella obduk-
tionsbordet som Linköpings universitet blir 
först med att använda i undervisningen.

Det tekniska underverket finns på Clini-
cum, Hälsouniversitetets centrum för trä-
ning, simulering och laborationer.

– Ruskigt häftigt! Vi sjukgymnaster 
jobbar mycket praktiskt. Det här blir ett bra 
verktyg för att öka förståelsen av det som 
händer i skelettet och musklerna, säger 
Johan Sundin.

Med enkla handrörelser kan han zooma, 
vända och vrida på den skadade kropp som 
projiceras i tre dimensioner på displayen

Bordet är från början laddat med ett 
antal magnetkamerabilder anpassade för 
utbildning. I samarbete med det bildmedi-
cinska centret CMIV kommer innehållet 

successivt att byggas på med nya, auten-
tiska patientfall.

JOHAN SUNDIN ÄR HEMTAM på Clinicum än-
da sedan början av grundutbildningen.  Här 
har han tillbringat mycket tid, både med 
och utan lärare. Han har böjt och bänt på 
sina kurskamrater som träning inför skarpa 
lägen. Det är just det som är meningen: att 
öva kliniska färdigheter i en realistisk men 
trygg och säker miljö, allt från grundläg-
gande omvårdnad och samtalsteknik till 
hjärt-lungräddning i akuta situationer.

– Allt vi gör är som om det var på riktigt, 
säger Anne-Christine Persson, föreståndare 
för verksamheten som finns både i Linkö-
ping och Norrköping.

Från gryning till sen kväll lyser lamporna 
på Clinicums olika enheter på Campus US i 
Linköping och i Kåkenhus i Norrköping. Hit 

Sjukgymnasten Johan Sundin fascineras av Clini-
cums senaste nyförvärv – det virtuella obduk-

tionsbordet. Det är en uppfinning från LiU som nu 
marknadsförs av medicinteknikföretaget Sectra.

Sofie Öfverstedt och Anna Johansson tränar på 
att sätta en infart för dropp eller läkemedel. De 

går åttonde terminen på läkarprogrammet.

I Clinicums »akutmottagning« övar studenterna – ofta i team med blivande läkare och sjuksköterskor – på 
den avancerade simuleringsdockan SimMan. Dockan programmeras för olika symtom som hjärtinfarkt och 

stroke eller olycksfall. Den svarar autentiskt på all möjlig provtagning, mätningar och behandling.
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»På kvällarna är det 
alltid fullt med folk.«

kommer studenter 
från alla universi-
tetets vårdprogram 
– läkare, sjuksköter-
skor, sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter, 
logopeder, medi-
cinska biologer och 
biomedicinska analytiker. Hälsouniversitetets 
egen profil på utbildningen slår igenom i hög-
sta grad: ett studentcentrerat arbetssätt (pröva 
mycket på egen hand) och ett interprofessio-
nellt lärande där olika vårdkategorier samar-
betar ända från första terminen. 

– Studenterna ansvarar själva för sitt lä-
rande. På kvällarna är det alltid fullt med folk 
som tränar praktiska färdigheter och jobbar 
med modeller och datorprogram – ofta kopp-
lat till basgruppsfall, säger Anne-Christine 
Persson. 

I mikroskopilabbet sitter de purfärska läkarstudenterna Erik Blomqvist och Johanna Edén med »nollemössorna« på och tit-
tar på vävnadssnitt från tolvfingertarm. På Clinicum finns även laboratorier för experimentella analyser inom biomedicin.

Här finns det 
verkligen skelett 
i garderoben. 
Förråden i Clini-
cum innehåller 
allt en vetgirig 
student kan 
önska sig.

Anne-Christine Persson

UTBILDNING
 
  hälsouniversitetet
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text MONICA WESTMAN
foto GÖRAN BILLESON

UTBILDNING
 
  projektkurs

Äntligen är det vår tur. Mikael Rosell har 
just börjat kursen Elektronikprojekt Y, en 
kurs han har sett fram emot. En kurs som 
enligt ryktet kan ta mer än de 210 timmar 
som finns schemalagda per person, som tar 
all must och kraft, men som är så rolig.

Elektronikprojekt Y är en obligatorisk 
kurs som sträcker sig över en hel termin, 
tredje året på civilingenjörsutbildningen i 
teknisk fysik och elektroteknik, Y.

– Jag har sett fram emot kursen för att få 
möjlighet att foga samman mycket av det vi 
lärt oss under de första åren till en produkt 
som fungerar. Det är också ett roligt upp-
lägg med robotar som tävlar, säger Mikael 
Rosell.

Han har naturligtvis kollat på tidigare 
års tävlingar och testkörningar.

– När de väl fått till kopplingen mellan 
datorn och roboten är det många som test-
kör i korridorerna.

I GRUPPER OM SEX ska studenterna bygga 
en komplicerad datorstyrd apparat, un-
der industriliknande förhållanden – från 

idé till färdig 
produkt – med 
kravspecifika-
tion, systemskiss, 
designskiss, pro-
jektplan, tidpla-
ner, konstruktion 
och inte minst 
dokumentation 
och instruktioner 
för hur den ska 
hanteras. 

Ansvarig för 
kursen är Tomas 
Svensson, universitetslektor på institutionen 
för systemteknik, som nu ger kursen för 
tjugonde gången.

– Projekten ska vara så komplicerade att 
det krävs sex personer för att klara av dem 
på en termin. Hälften av kursen handlar 
om metodik och projektstyrning och andra 
hälften om konstruktion av både hård- och 
mjukvara, förklarar han. 

Lärarlaget fungerar som beställare och 
gruppen av studenter är ett litet företag som 

nu får ett provuppdrag som kan leda till en 
större order, i konkurrens med andra före-
tag i branschen. Det gäller alltså att få till ett 
stabilt samarbete, vara bra och kompetenta 
förhandlare och inte minst bygga en robust 
och snabb produkt, som uppfyller bestäl-
larens krav.

– Kommer de med en robot eller annan 
apparat som inte fyller de krav vi kommit 
överens om får de inte godkänt på kursen, 
såvida de inte förhandlat med oss, säger 
Tomas Svensson.

NÄR KRAVSPECIFIKATION, projektplan och 
designskiss är godkända får gruppen äntli-
gen tillgång till Muxen, en välutrustad verk-
stad där fler än 300 studenter kan arbeta 
samtidigt.

– Från det att de har tillgång till Muxen 
driver de projekten själva, de har rätt till två 
timmars handledartid per vecka och de har 
tillgång till Muxen dygnet runt. Om något 
strular märker vi det på tid- och status-
rapporten och då går vi in och ställer frågor, 
säger Tomas Svensson.

Kursen studenterna 
längtar efter

I grupper tar teknologer fram datorstyrda robotar, från idé till färdig produkt. 
Den här typen av projektkurser är mycket populära och ger tillfälle att testa hur 
man klarar av att arbeta under förhållanden som liknar dem i industrin.

Tomas Svensson

Mikael Rosell
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Bland årets sju olika projekt har 
Mikael Rosell och hans lagkamrater 
valt att bygga en labyrintrobot, kallad 
Sumo. Den ska på egen hand ta sig 
igenom en labyrint, som de inte vet 
hur den ser ut i förväg. Roboten ska 
veta när den är framme vid målet, 
kunna greppa en pryl av något slag 
och sedan snabbt ta sig ut samma väg 
som den kom in och lämna ifrån sig 
föremålet. Snabbare och säkrare än 
konkurrerande robotar.

– Det ligger ju lite prestige i det 
här, vi vill ju inte bara få det att fung-
era, vår robot ska vara snabbast också, 
säger Mikael Rosell.  

Utbildning 
för kreativa 
ingenjörer

Projektkursen har tagits 
fram inom ramen för 
CDIO, ett initiativ taget 
av MIT, KTH, Chalmers 
och LiU för att stärka 
de kreativa inslagen i 
ingenjörsutbildning-
arna, där 50 tekniska 
universitet i 25 länder 
nu hakat på.

CDIO står för Con-
ceive, Design, Imple-
ment och Operate. 

CDIO-kurser finns 
på i stort sett alla LiUs 
ingenjörsutbildningar. 
(www.cdio.org/)

Kurserna drivs en-
ligt Lips, Linköpings 
projektstyrningsmodell, 
utvecklad av LiU-lekto-
rerna Tomas Svensson 
och Christian Krysan-
der. Modellen beskriver 
de i en bok, utgiven av 
Studentlitteratur, som 
är kurslitteratur. Boken 
finns även i en engelsk 
version.

Modellen har an-
vänts av flera tusen 
studenter i olika projekt 
på LiU. Den innehåller 
mallar för projektarbete, 
förslag till kravspecifi-
kationer och mängder 
av konkreta tips.

Blir det 
någon robot?
Hur det går för Mikael 
Rosell och hans lag-
kamrater? Läs om det 
på www.liu.se/liu-nytt

Dags för Mikael Rosell (till höger) att gå projektkursen, där en datorstyrd robot ska byggas. 
Tomas Svensson (till vänster) håller i kursen för tjugonde gången.

Mikael Rosell kollar in de robotar som förra årets studenter tillverkat av 
en uppsjö av sensorer, motorer, kretskort och andra komponenter.
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text GUNILLA PRAVITZ
foto VIBEKE MATHIESEN

David Hedberg och Sofie Thorsell är två av lärarstudenterna som lotsar chattande ungdomar genom matematikens labyrinter.

Måndag till torsdag, fem till åtta, sitter 
blivande mattelärare i B-huset på Campus 
Valla och chattar via msn med skolelever 
i matteknipa. Eller med elever som vill ha 
stöd att snabbt dra vidare mot nya utma-
ningar.

Ibland räcker några minuters chattande, 
ibland behövs timmar. Fyrtiosex minuter är 
genomsnittstiden för samtalen. 

I vilket klassrum har en mattelärare den 
tiden? Lärarstudenterna som jobbar med 
Mattecoach.se har det. 

De lotsar tålmodigt de chattande ungdo-
marna genom mattevärlden samtidigt som 
de själva tränar upp sin pedagogiska för-
måga och får breda erfarenheter av lärande 
på en detaljnivå som de annars knappast 
skulle få.

Ett succéprojekt, med andra ord.

I KONFERENSRUMMET Determinanten sitter 
Sofie Thorsell och David Hedberg upp-
kopplade och beredda. Vanligtvis jobbar 
coacherna två och två en dag i veckan. Och 

Lärarstudenter hjälper elever i matteknipa. Samtidigt får de nya insikter och tränar 
upp sin pedagogiska förmåga. Mattecoach.se är ett dubbelt lyckat projekt.

Mattechatt populär läxhjälp

UTBILDNING 
 
  lärare
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Med frågor försöker mattecoacherna uppmuntra eleverna till eget tänkande.

Lärarstudenterna jobbar vanligen 
två och två en kväll i veckan.

Bildtext

vanligtvis har de en fyra-fem chattande 
elever på gång samtidigt.

– Det ger oss minst tre timmars lärar-
erfarenhet varje vecka. Och till skillnad från 
klassrummet går vi direkt på det personliga 
samtalet, säger David Hedberg, blivande 
gymnasielärare.

– Det är så himla roligt att se hur långt 
man kan komma som handledare. Det bästa 
är känslan när det lossnar för en elev som 
kämpat i timmar! Och vi får värdefull kun-
skap om när och hur elevernas förståelse 
hakar upp sig. Vi får ju följa deras tanke-
gångar i detalj, säger Sofie Thorsell.

Hon är snart färdig grundskollärare men 
tänker inte släppa uppdraget som samord-
nare för ett 15-tal engagerade mattecoachar, 
alla lärarstudenter.

MATTECOACH.SE, läxhjälp på nätet, startades 
2009 av KTH och har sedan dess spritt sig 
över landet.

– Linköpings universitet gick med som 
egen nod för ett år sedan, berättar projekt-
ledaren Daniel Carlsson, lektor på Matema-
tiska institutionen.

– Skolorna ansluter sig genom avtal, de 
får stå för lärarstudenternas timpeng och 
ser till att eleverna får tillgång till teknik och 
program. 

Idag har flera tusen elever i regionen 
tillgång till kvalificerad mattehjälp hemma 
efter skoltid, just när de som bäst behöver 
hjälp. För lärarstudenterna ligger enga-
gemanget utanför studierna, men Daniel 
Carlsson gör sitt bästa för att värva dem och 
det är också han som ger den inledande 
coach utbildningen på 20 timmar.

Eleverna som söker hjälp är anonyma och 
samtalen sparas för kommande forskning.

– De kommer att bli en guldgruva, säger 
Daniel Carlsson.

EN FÖRSTA UTVÄRDERING av projektet är re-
dan gjord och 72 procent av eleverna gav då 
LiU:s coacher högsta betyg.

– Vi lär oss otroligt mycket. Till exempel 

att använda ett mattespråk, vi skriver ju hela 
tiden. I klassrummet kan man vara mer 
diffus i språket och visa – nu tar du det där 
talet och gör så här – men nu måste både vi 
och eleverna använda begrepp, säger Sofie 
Thorsell.

Det är samtidigt den stora svagheten 
med läxhjälpen via Mattecoach:

– De elever som har svårt att uttrycka sig 
tror jag drar sig för att utnyttja oss.

– Inte heller kan vi se elevernas kropps-
språk eller använda vårt eget, utan måste 
lära oss gräva mer för att förstå vad de för-
står, fortsätter David Hedberg.

Inga ledande frågor. Inga enkla »förstår 
du?« Inga »varför gör du så?« Det blir istället 
många »hur tänker du nu? hur kan du gå 
vidare med det här?« och massor av tydlig 
uppmuntran med ett flitigt bruk av smileys.

– Vi upptäcker ofta att eleverna klarar 

själva problemlösningarna men att det 
hakar upp sig för att de har brister i bas-
kunskaperna, säger David Hedberg.

Men eleverna vågar fråga och vågar 
erkänna att de inte kan moment de borde 
kunnat för flera år sedan.

– Inför oss kan de visa sig hur dumma 
som helst. Vi sätter ju inga betyg. Dessutom 
är de anonyma, säger Sofie Thorsell.

En del tar också chansen att fråga om 
annat. Matte som behövs för uppgifterna i 
ekonomi, kemi eller fysik. En del prövar att 
få hjälp med engelskan också. Har de tur får 
de hjälp med det också.

– Fast vi måste känna att vi behärskar de 
frågor vi ger oss in på, säger David Hedberg.

FÖR BLIVANDE LÄRARE är det förstås lite spän-
nande att upptäcka hur eleverna gör sina 
läxor.

– Ibland undrar vi, säger coacherna sam-
fällt och skrattar.

Det kommer en fråga, de börjar ett sam-
tal – sen kan det bli tyst länge.

– Då håller de på med annat. Chattar 
med kompisar, spelar lite spel, äter middag, 
lyssnar på musik. Sen återkommer de plöts-
ligt och fortsätter chatta med oss.

– Fast så kan det vara i klassrummet 
med. De multitaskar … men det är vi rätt 
bra på själva också, konstaterar David Hed-
berg.  

»Det bästa är 
känslan när det 
lossnar för en 
elev som kämpat 
i timmar!«
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Ny ledning på 
Hälsouniversitetet
Johan Dabrosin Söderholm, professor i ki-

rurgi, är ny dekan på Hälsouniversitetet från 

årsskiftet. Även de övriga fakulteterna har 

en del nya personer i ledningen.

Karin Kjellgren, pro-
fessor i omvårdnad 
och Fredrik Elinder, 
professor i moleky-
lär neurobiologi, är 
nya prodekaner på 
Hälsouniversitetet.

Ulf Nilsson är 
sedan i somras ny de-
kan på Tekniska fa-
kulteten. Han efterträdde Helen Dannetun 
när hon blev rektor den 1 juli. Ulf Nilsson är 
professor i datavetenskap. Nya prodekaner 
på Tekniska högskolan är Anna Bergek, uni-
versitetslektor inom industriell organisation 
och Magnus Borga, professor i medicinsk 
informatik.

Bo Hellgren fortsätter som dekan på 
Filosofiska fakulteten i ytterligare tre år. Ny 
prodekan på Filosofiska fakulteten är Mika-
el Heimann, professor i psykologi. Helena 
Klöfver, universitetslektor i sociologi, fort-
sätter som prodekan.

Karin Mårdsjö Blume, fortsätter som 
dekan på Området för utbildningsvetenskap 
i ytterligare tre år. Likaså är Thomas Öst-
holm, universitetslektor i zoologi och Gun-
nel Colnerud, professor i pedagogik, kvar 
som prodekaner inom området.

Linköpings universitet rankas som det 

femte bästa miljöuniversitetet i världen i 

en internationell ranking.

– Vi är superglada och stolta och ser det 
som ett kvitto på att vi är på rätt väg. LiU är 
skyhögt bäst bland de svenska universiteten 
i rankingen. Det här är också en stark inter-
nationell konkurrensfördel för LiU, säger 
miljökommunikatören Anders Carlsson.

Det är andra året i rad som det indone-
siska universitetet Universitas Indonesia 
genomför miljö- och hållbarhetsranking-
en bland världens universitet och första 
året som LiU deltar. Totalt har 178 univer-
sitet från 42 länder 
ingått i rankingen.

– Vi arbetar mycket 
konkret med frågorna 
och ser till att det blir 
resultat, däribland en 
utbyggd källsortering, 
bra rutiner i labben, 

cykelvänliga campus, miljöhänsyn i re-
sandet och energieffektivisering. Under 
2011 har vi till exempel infört klimat-
kompensation av flygresor. Alla flygresor 
i tjänsten beläggs med en avgift som 
motsvarar den avgift som tas ut av externa 
klimatkompensations modeller. Pengarna 
används sedan till interna klimat åtgärder, 
säger Anders Carlsson.

Men detta är endast en del av det stora 
miljöarbete som pågår på campusområ-
dena – och även i regionen.

– Hela vår region är oerhört bra på håll-
barhet, det är något som alldeles för sällan 
lyfts fram. Vi har till exempel väl utbyggd 
fjärrvärme, är världsledande när det gäller 
satsning på biogas och har en stark miljö-
teknikindustri, säger Anders Carlsson.

– Vår nya rektor Helen Dannetun är 
också medveten om vikten av att universi-
tetet satsar på miljö- och hållbarhets frågor, 
bland annat lyfter hon fram dem som ett 
viktigt inslag i undervisningen. 

I världstopp bland miljöuniversitet

Cykelvänliga campus är bara en del av LiU:s miljöprofil.

Johan Dabrosin 
Söderholm

Anders Carlsson

Prisade lärare
Flera lärare har på sistone kunnat glädja sig 
åt pedagogiska pris från studenterna. 

Eva Nylander, professor i klinisk fysio-
logi, har fått läkarstudenternas pedagogiska 
pris Kandidat Kork 2011 och Lisbeth Hurtig, 
universitetsadjunkt i svenska, har utsetts till 
årets lärarutbildare av lärarstudenterna. 

Dessutom har Jan-Åke Sandell, adjunkt 
i affärsrätt, röstats fram som årets pedagog 
av studenterna på Personal- och arbetsveten-
skapliga programmet. 
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en utbildning där sjuksköterskor kommer 

att överta delar av läkarnas arbete. 

Det är sjuksköterskor som redan är specia-
liserade inom kirurgi som nu får möjlighet 
att gå den nya utbildningen på masternivå. 
Förebilden finns i USA och Storbritannien 
där liknande utbildningar funnits länge 
och gett goda resultat för vården. 

Genom utbildningen kommer sjukskö-
terskorna att kunna avlasta läkarna en del 
av deras uppgifter, 
däribland in- och 
utskrivningssamtal, 
information till pa-
tienten, ordination 
för dropp och be-
dömning av smärt-
lindring.

– Vissa saker 

tar för lång tid i vården. Genom att öka 
kompetensen för specialistsköterskorna så 
kan arbetet flyta bättre och leda till kortare 
vårdtider. Patienterna får på så vis snabbare 
hjälp, säger universitetslektor Pia Yngman-
Uhlin som ansvarar för utbildningen.

Initiativet kommer bland annat från lä-
kare på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Det handlar om att underlätta det 
totala arbetet. Idag görs av tradition vissa 
uppgifter av läkarna samtidigt som det går 
att höja kompetensen bland sjuksköter-
skorna, säger Pia Yngman-Uhlin.

Utbildningen har 16 platser och börjar 
i februari, den sträcker sig över två år på 
halvfart.

Marie Stenlund, specialistsjuksköter-
ska inom kirurgisk omvårdnad, är en av 
deltagarna. Hon har jobbat i nio år som 
sjuksköterska.

– Vi ser att doktorerna idag har en 

tung arbetsbörda. De slits mellan opera-
tion, mottagning, forskning och arbete 
på vårdavdelningarna. Själva arbetet på 
avdelningarna blir eftersatt, vårdproces-
sen kring patienterna är för långsam och 
konsekvensen blir en lång väntan för dem, 
säger Marie Stenlund som ser fram emot 
att få ett utökat ansvar i sitt jobb.
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Ny utbildning ger sjuksköterskor ökat ansvar

I framtiden ska specialistsjuksköterskor inte 
bara sätta dropp, utan även ordinera det.

Pia Yngman-Uhlin

Ärtornas flykt
En rafflande katapult-
tävling avslutade kursen 
Ingenjören och cad-verktyget 
som ingår i grundutbild-
ningen för högskole- och 
civilingenjö rer i maskin-
teknik samt civilingenjörer 
i design och produkt-
utveckling. 

Uppgiften var att i da-
torn konstruera, beräkna 
och optimera och därefter 
bygga en katapult som 
skulle träffa tre olika mål 
ungefär 10 meter bort. 
Men inte bara träff säker-
heten bedömdes, utan även 
katapultens kostnad och 
vikt. 

Mellan 60 och 70 
grupper kom till start och 
åskådarna flockades kring 
banan, trots risken att få en 
förlupen ärtboll i huvudet. Jonatan Welander och Malin Gärdin kom tvåa i årets katapulttävling.

Silversmide är ett nytt inslag i programmet 
Slöjd, hantverk och formgivning. Studenterna 
får tillbringa tio kursdagar i guldsmedsverk-
städerna på Dackeskolan i Mjölby.

– Vi studenter har länge haft en dialog med 
våra lärare om hur vi skulle kunna få in silver-
smidet i utbildningen. Vi får ju lära oss grun-
den i de flesta andra tekniker, säger Rebecka 
Ruusko, student på programmet.

Tio dagar räcker dock inte så långt.
– Det viktiga är att studenterna får pröva 

materialet och se om deras idéer håller. Jag lå-
ter dem hållas och stoppar dem bara om deras 
projekt tidsmässigt är helt omöjliga, säger Ca-
milla Wallin, guldsmedsmästare och lärare.

Silversmide på schemat

Guld-
smeden 
Camilla 
Wallin 
visar
studenten 
Rebecka 
Ruusko.
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11-12 maj är det dags för ett nytt evene-

mang i Norrköping, BEAT’12 välkomnar 

studenter från hela landet! Spindeln i 

nätet för projektet är Johannes Söderberg, 

som till vardags läser Industriell ekonomi 

på LiU.

VAD ÄR BEAT’12?

– Det är en ny studentfestival på Campus 
Norrköping som alla studenter är välkom-
na till. En av visionerna är att skapa ett nytt 
nationellt varumärke som studenter från hela landet vallfärdar till. 
Detta genom att erbjuda ett nytt och fräscht festivalkoncept.

VAD KAN VI SE FRAM EMOT UNDER FESTIVALEN?

– Fokus ligger på just festival. Det kommer finnas ett festivalom-
råde med stora artister och ett eventområde där det bland annat blir 
världsrekordförsök av olika slag. Vi erbjuder även övernattning på 
festivalområdets camping. Det blir en folkfest!

VAD ÄR DET BÄSTA MED BEAT’12?

– Mångfalden och möjligheterna, endast fantasin sätter gränserna!

Biljettsläpp är 28 mars, så nu är det dags för alla studenter att bjuda 
in sina vänner, både från Östergötland och från andra orter!

JENNY BLOMBERG
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Så mycket mer än bara studier
Åren som student innehåller så mycket mer än studier. Det är en tid 
för att träffa nya människor, pröva på olika verksamheter, testa sina 
gränser. Vi har träffat några som engagerat i olika studentföreningar 
och frågat vad de egentligen gör och vad det ger.

Johannes Söderberg

Det blir fullt ös i Norrköping under ett par dagar i maj.

BEAT’12
studentfestival 
i norrköping i maj
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vetenskap och är gruppledare i kostym-

smink-peruk-gruppen (KSP) i Linköpings 

studentspex.

VAD GÖR NI I SPEXET?

– Det är en amatörteaterförening där studen-
ter och före detta studenter sätter upp spex 
tillsammans. Spexet handlar om en historisk 
händelse, fast vi förklarar hur det egentligen 
gick till. Det är mycket sång och musik och 
publiken påverkar vad som händer på scenen, 
till exempel genom att ropa »omstart!«.

VAD ÄR DET BÄSTA MED FÖRENINGEN?

– Jag får hålla på med min hobby, som är att 
sy. Jag har också fått många nya vänner, spe-
ciellt i min egen grupp men också i andra 
delar av uppsättningen. Det är roligt att göra 
något annat och träffa andra än de som går 
samma utbildning som jag.

HAR NI NÅGOT KUL PÅ GÅNG?

– Under februari har vi fullt upp med årets 

spexuppsättning Robin Hood – En kapital 
förväxling. Sedan ska vi tävla i Spex-SM i 
Örebro i maj, där vi framför ett Linköpings-

bidrag tillsammans med Holgerspexet.
MARIA KARLBERG

Oscar Granbom

Linköpings studentspex
»förklarar hur det egentligen gick till«

Det finns många olika arbetsuppgifter i ett spex. Här sminkar Matilda Andersson sminkar en av skådespelarna.

Oscar Granbom, politices kandidatstude-

rande, och sedan ett halvår tillbaka ordfö-

rande i Utrikespolitiska studentföreningen 

bjuder in till pratstund. 

VAD ÄR NI FÖR FÖRENING?

– Utrikespolitiska studentföreningen syftar 
till att belysa intresset för utrikespolitiska 
frågor. Föreningen erbjuder en oberoende 
plattform för diskussion inom en rad ämnen. 

VAD GÖR NI? 

– Vi anordnar föreläsningar på svenska 
och engelska i utrikespolitiska ämnen. Vi 
har haft många kända personer på besök, 
som till exempel Fredrik Reinfeldt, Cecilia 
Malmström, Maria Wetterstrand, Gunilla 

Carlsson, Stefan Ingves, Lars Ohly och Lars 
Vilks. Dessutom har flera länders ambas-
sadörer varit här. Förutom föreläsningar 
anordnar vi middagar, fester och resor. 

VARFÖR ÄR DU MED I FÖRENINGEN? 
– För mig var det nyfikenhet som fick mig 
att söka till föreningen. Som ordförande vill 
jag också  vill verka för en öppen atmosfär 
där UF är med och sprider nyfikenhet på 
omvärldsrelaterade frågor.  

HAR NI NÅGOT SPECIELLT PÅ GÅNG? 

– Det finns ett stort intresse för Kinas ut-
veckling. Under våren gästas vi av Kinas am-
bassadör. Kanske blir det även en resa dit.

MADELENE BJURLING

Utrikespolitiska studentföreningen
lockar kända föreläsare
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Kajsa Nilsson är chefredaktör på webbtidningen 

LiNoPressen, vid sidan av studierna på program-

met Kultur, samhälle, mediegestaltning.

VAD ÄR LINOPRESSEN FÖR NÅGOT?

– Det är en tidning som skriver om studentlivet och 
annat runtomkring. Vi är till för de som är intresse-
rade av studentlivet, de som har studerat, vill börja, 
eller de som pluggar just nu.

VAD SKRIVS DET OM I TIDNINGEN?

– Förutom studentlivet är våra huvudämnen nöje, 
samhälle och sport. Sen skrivs det också krönikor i 
alla dess former!

VILKA ÄR MED I FÖRENINGEN?

– I nuläget är det flest studenter från KSM, men vi 
vill ha så stor bredd som möjligt och representera 
många studentgrupper! Därför vill vi ha med fler 
från tekniska högskolan och Linköping – idag är 
redaktionen mestadels Norrköpingsbaserad.

– Men det behövs inte bara skribenter, vi vill 
även ha med folk som vill hålla på med foto, layout, 
design och marknadsföring. Alla är välkomna!

JENNY BLOMBERG

FOTNOT: Besök tidningen på www.linopressen.se

Emma Rogö och Jakob Altgärde läser till 

sjuksköterska respektive läkare och är vid 

sidan av studierna engagerade i Fisherman’s 

Friend. Hon är ordförande i föreningen.

VAD ÄR NI FÖR FÖRENING?

– Fisherman’s friend är en kristen förening 
som är öppen för studenter på Linköpings 
universitet. 

VAD GÖR NI I FÖRENINGEN? 

– Förutom att träffas och be tillsammans är 
vi engagerade i nollningen och välkomnan-
det av nya studenter. Vi har också populära 
samtalsgrupper för alla studenter som är 
nyfikna på existentiella frågor. För många 
studenter vid hälsouniversitetet har det varit 
viktigt att det finns ett forum där det går att 
brottas med frågor som väcks vid mötet av 

sjukdomar och 
död.

VARFÖR ÄR NI MED 

I FÖRENINGEN? 

– För att ha en 
gemenskap där 
man kan dela sin 
tro med andra vid 
universitetet. 

HAR NI NÅGOT SPE-

CIELLT PÅ GÅNG? 
Under vecka 7 
kommer vi samla 
in frågor från stu-
denter under parol-
len »Fråga Gud«. Frågorna diskuteras sedan 
av talare under två lunch- och en kvällsföre-

läsning vecka 10. Alla är varmt välkomna! 
MADELENE BJURLING

LiNoPressen
skriver om studentlivet

Kajsa Nilsson

Fisherman’s Friend
forum för existensiella frågor

Jakob Altgärde och Emma Rogö.
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gJenny Löfgren har varit ordföran-

de i Kårullen i ett och ett halvt 

år. När hon inte diskuterar film i 

Kårullen pluggar hon religions-

vetenskap.

VAD ÄR NI FÖR FÖRENING?

– Vi är en filmförening som vill 
främja och bredda intresset för 
film hos gamla och unga. I Lin-
köping där det inte finns några 
komplementbiografer till SF är 
vår förening extra viktig.

VAD GÖR NI?

– Tidigare har vi visat film varje 
måndag. Den här terminen 
kommer vi inte visa lika många 
filmer på grund av sjunkande 

publiksiffror. Annars är vårens 
filmer något utöver det vanliga. 

Vi kommer att visa den upp-
märksammade filmen »Play« av 
Ruben Östlund som väckt starka 
reaktioner. Ett tips är också 
den hysteriska »The greatest 
movie ever sold«, en film om 
produktplacering med produkt-
placering.

VARFÖR ÄR DU MED  

I FÖRENINGEN?

– Självklart tycker jag mycket 
om film men det viktigaste är 
att det finns en fin gemenskap 
inom Kårullen.

HAR NI NÅGOT SPECIELLT  

PÅ GÅNG?

– Det är snart dags att fira 25 

årsjubileum så något extra utlo-
vas. Håll utkik!

MADELENE BJURLING

Linnea vann 
VM-guld
Förra som-
maren vann 
LiU-alum-
nen Linnea 
Gustafsson 
VM-guld i 
sprintorientering i Frankrike. 

Hon har läst till sjukgym-
nast vid Linköpings universitet 
och var med i LiU Elitidrott 
från starten hösten 2007. 
Sedan dess är hon den orien-
terare i världen som haft den 
snabbaste utvecklingen. På 
kort tid gick hon från svensk 
distriktselit till världselit.

Huvudansvarig för LiU 
Elitdrott är Peter Holgersson.

Linnea Gustafsson

Andreas Åhwall är med i LiU 

Elitidrott och satsar på löpning 

parallellt med studier till civil-

ingenjör i industriell ekonomi. 

VAD INNEBÄR LIU ELITIDROTT?

– Jag kan kombinera en hård-
satsning med studier. Vi får stöd 
på olika sätt av universitetet. Tack 
vare LiU Elitidrott är det också 
många duktiga löpare och orien-
terare som söker sig hit. Det är 
en riktigt bra träningsgrupp och 
hög kvalitet på träningen.

HUR GÅR DET MED STUDIERNA?

– Bra. Jag läser tredje året på I-
linjen och har just gått ner till 75 
procents studietakt för att få mer 
med tid för träningen. Tanken är 
att läsa utbildningen på sex år.

UTVECKLAS DU SOM LÖPARE?

– Ja, det har gått framåt hela ti-

den. Tillgången till inomhushall 
på vintrarna har gjort att jag kun-
nat utvecklas tekniskt, fått ett 
bättre löpsteg. I november gjorde 
jag mitt kanske bästa lopp när 
jag tog en 13:e plats och blev bästa 
svensk vid EM i terränglöpning.

VAD VÄNTAR UNDER SÄSONGEN?

– Först och främst terräng-SM 
som faktiskt går här i Linköping 
i april. Jag blev tvåa bland senio-
rerna ifjol och siktar på medalj 
igen. Det vore kul att ta på 
hemma plan.

– Sedan hoppas jag även 
kunna ta en SM-medalj på bana 
som senior, det har jag ingen hit-
tills. 3000 meter hinder lägger 
närmast till hands. Och om man 
är bland de tre första på SM bru-
kar man också få vara med på 
Finnkampen. Det vore kul.

LENNART FALKLÖF

LiU Elitidrott
»riktigt bra träningsgrupp«

Anders Åhwall spurtar mot mål.

Kårullen
filmer utöver det vanliga

Fler föreningar
Det finns förstås många fler 
aktiviteter för studenter på 
Linköpings universitet. På 
www.student.liu.se/fritid kan 
de flesta hitta något oavsett om 
man vill sjunga i kör, idrotta, 
diskutera politik, pula med da-
torer, dansa salsa eller ägna sig 
åt friluftsliv.

Jenny Löfgren

17LIU MAGASIN nr 1 2012
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text LENNART FALKLÖF
foto ANNA MOLANDER

Utan kårjobbet hade 
hon aldrig varit på pr-byrån
I mitten av förra decenniet arbetade Johanna Look med information 
på filosofiska fakultetens studentkår, StuFF. Idag är hon pr-konsult. 
»Utan åren på kåren hade jag aldrig varit här«, säger hon.

STUDENTLIV 
 
  kåralumn

Johanna Look arbetar tillsammans med ett 20-tal andra på pr-byrån Westander i Stockholm.
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Det surrar från datorerna i det öppna 
kontorslandskapet. Här och var förs 
lågmälda samtal, på väggarna sitter in-
ramade tidningsklipp och på en bänk är 
dagens tidningar utlagda. 

I det tysta filas det på formuleringar 
och mejslas fram bilder av samhället 
och hur det borde förändras.

PR-byrån Westander håller till i 
ljusa och luftiga lokaler på Söder i 
Stockholm. Man hjälper företag och 
organisationer att synas i medier och att 
påverka politiska beslut.

Byrån har fått flera prestigefulla pri-
ser under senare år. Samtidigt sticker 
man ut lite i branschen genom att bara 
arbeta med kunder som man sympati-
serar med och öppet redovisa sina upp-
drag. Kunderna finns bland annat inom 
miljö, hälsa, pensioner och forskning.

Sedan fem år tillbaka har Johanna 
Look sin arbetsplats här. Vägen till 
pr-konsult började på Linköpings 
universitet.

Så låt oss backa bandet.

I SLUTET AV 90-TALET lämnade Johanna 
hemmet i Leksand för att plugga på 
kulturvetarprogrammet i Linköping. 
Hon blev snabbt engagerad i sektionen.

– Det var en rolig tid. Vi drev bland 
annat ett litet fik kallat Myran i en gam-
mal vaktmästarkur i Ryd. Under ett år 
var jag drottningmyran som höll ihop 
det hela. Tanken var att det skulle vända 
sig till studenter i allmänhet, men det 
var mest kulturvetare som hängde där.

Efter ett par år blev hon tillfrågad 
om att bli redaktör för Kult, sektionen 
tidskrift.

– Linköpings bästa kulturtidskrift 
brukade vi säga. Men det fanns egentli-
gen ingen annan, säger hon och ler.

Det ena ledde till den andra och 

plötsligt hade hon valts till informa-
tionssekreterare på studentkåren med 
ansvar för bland annat kårtidningen 
Filosofen. Där blev hon kvar i två år.

 – Tyvärr byts det ofta folk varje år 
på kåren. Men jag och ordföranden Joel 
Phalén bestämde oss för att försöka 
slutföra sådant vi hade dragit igång och 
kandiderade därför ett år till. 

DET PÅGICK INTENSIVA diskussioner 
om kårobligatoriets vara eller inte vara 
och om Bolognaprocessen, den stora 
omvandlingen för att göra högre utbild-
ning i Europa mer jämförbar mellan 
olika länder. 

– Vi arbetade hårt för att få upp 
intresset för utbildnings- och studie-
sociala frågor bland studenterna. Vi 
gjorde om Filosofen, knöt en fast redak-
tion till tidningen och började göra 
genomarbetade temanummer.

 Även webbsidan och annat informa-
tionsmaterial fräschades upp och man 
drog igång ett speciellt nyhetsbrev för 
»StuFFkompisar«.

– Det var bland annat folk som var 
engagerade i sektionerna eller som 
studeranderepresentanter i olika organ. 
Vi siktade in oss på dessa i stället för att 
försöka nå ut till alla. 

Vad lärde du dig under åren på 
student kåren?

 – Allt, säger Johanna snabbt. Inte 
minst att ta ansvar. Det var kul att ta 
ansvar! Jag vet att jag tänkte att så här 
mycket ansvar kommer jag nog inte 
ha igen på tio år. Men också att ha ett 
sunt förhållande till ett jobb. Vi pratade 
mycket om att man inte kan arbeta 
dygnet runt. 

– Jag är jättetacksam för de där åren! 
Utan dem hade jag aldrig varit här. Och 
vilken plantskola det är – det märker jag 

när jag idag springer på folk som varit 
kåraktiva.

JOHANNA LOOK HADE LÄNGE tänkt sig 
en framtid som journalist, men under 
kårtiden såg hon också hur man kan 
arbeta som 
kommunika-
tör och ha ett 
inflytande. 

– Dennis 
på LiU-tryck 
tipsade mig 
om en utbild-
ning inom 
strategisk 
kommunika-
tion och pr 
på Berghs 
School of 
Communica-
tion. Jag tvekade, men sökte och kom 
in.

Utbildningen på Berghs gav henne 
bekräftelse på att hon var på rätt spår.

 – Jag hade ju inte haft några teorier, 
utan mer gått på magkänsla. Men det 
kändes som att vi hade tänkt en hel del 
rätt.

UNDER ÅRET PÅ BERGHS fick deltagarna 
bland annat i uppgift att intervjua nå-
gon som hade ens drömjobb. 

– Men jag ville hellre intervjua folk 
som hade ett jobb som jag faktiskt kun-
de få själv. Så jag intervjuade fyra-fem 
personer, bland annat en tidigare SFS-
ordförande som arbetade på Westander. 

På studentkåren hade Johanna 
använt sig av Westanders pr-handbok, 
de hade föreläst på Berghs och hon 
visste att byrån bara tog uppdrag som 
de sympatiserade med. Allt detta hade 
gett mersmak.

»Det var en rolig tid. Vi drev bland annat ett litet fik 
kallat Myran i en gammal vaktmästarbostad i Ryd. 
Det var mest kulturvetare som hängde där.«

«Jag lärde mig allt. Inte 
minst att ta ansvar«. 

Johanna Look är tacksam 
för tiden på studentkåren.
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Därför blev det också den intervjun som 
hon skrev ut och lämnade in. Hon jobbade 
hårt med texten och att få det snyggt med 
rubrik, ingress, utdragna citat m.m. och 
skickade den sedan till killen hon intervjuat.

– Jag ska erkänna att jag hoppades att 
han skulle visa den för vd:n Patrik Wes-
tander. Det gjorde han. Och Patrik hörde 
snabbt av sig och sa att han gärna ville träffa 
mig efter examen. 

Varför inte med en gång, tyckte Johanna, 
och på så sätt kom det sig att hon började på 
Westander på deltid redan några månader 
innan hon var färdig på Berghs. Det blev en 
bra mjukstart in i en ny värld för henne.

– Jag minns någon gång där i början när 
jag läste en artikel på DN Debatt och kunde 
känna igen mina egna formuleringar. Det 
var rätt häftigt.

NU ÄR HON PR-KONSULT, samtidigt som 
hon är chef för en av företagets tre resultat-
enheter och sitter i ledningsgruppen för 
Westander. Bland hennes kunder finns 
Hjärt-Lungfonden och tjänstepensions-
företaget Collectum. 

– Vårt arbete handlar mycket om att 
hjälpa företag och organisationer att stärka 
deras egna insatser när det gäller medie  - 
r elationer, opinionsbildning och lobbying. 
Vi hjälper till med nyhetsvinklar och visar 
hur man kan utnyttja statistik och andra 
fakta för att stärka argumenten. När och hur 
ska man skriva ett pressmeddelande eller 
en debattartikel? Kanske ska man kontakta 
en reporter på Ekot eller försöka komma 
med i någon av tv:s morgonsoffor? Kan man 
bryta ner statistiken och på så sätt göra den 

intressant för olika regionala medier? Och 
så vidare.

För egen del ägnar Johanna sig mest åt 
medierelationer och opinionsbildning. Men 
byrån hjälper även till med lobbying. Men 
det handlar inte, som många tror, om att de 
springer runt och pratar med folk i maktens 
korridorer.

 – Vi hjälper snarare till med analys och 
kartläggning. Varför är denna fråga viktig? 
Vilka argument finns för och emot? Finns 
det ett allmänintresse? Vilka är med och 
vilka är emot? Finns det nyckelpersoner 
som behöver övertygas? När ska frågan 

behandlas till exempel i ett utskott? Ofta 
sammanfattas detta i en rapport, som man 
sedan kan luta sig mot i det fortsatta arbetet, 
berättar Johanna.

TRE ÅR I RAD, 2008-10, utsågs Westander till 
bästa pr-byrå i landet. Och de senaste två åren 
har man fått pris som »kundens bästa byrå«. 

Men det är inte alla som gillar dem i 
branschen.

– Vi håller hårt på öppenhet, och det 
tycker en del inte om, säger Johanna. Vi är 
också ute ibland och debatterar i bransch-
medier, bland annat om tjänstepensioner 
som bara ett fåtal byråer har till sina an-
ställda idag.

Westander sticker också ut genom en 
modell med kollektiv bonus, där 40 procent 
av rörelseresultatet används till vinstdel-
ning, lika för alla anställda. Det uppmuntrar 
till samarbete, snarare än att var och en kör 
sitt eget race. 

Man tar dock ordentligt betalt av sina 
kunder. Timtaxan är hög. Samtidigt sprider 
man sin pr-handbok gratis, vilket gör att 
även företag och organisationer med små 
resurser kan få hjälp.

– Jag trivs fantastiskt bra här. Varje dag 
lär jag mig nya saker, säger Johanna.

Hon har inte släppt banden till Linkö-
pings universitet. Vid tre tillfällen har hon 
varit tillbaka och pratat om kommunikation 
med nya kårstyrelser.

– Det är alltid kul att komma tillbaka och 
träffa nya kåranställda och få en liten fläkt 
av studentvärlden igen. För min del kom-
mer tiden i Linköping alltid att vara förknip-
pad med en massa positiva känslor.  

Banden med LiU finns kvar. Flera gånger har hon varit 
tillbaka och utbildat nya kårstyrelser i kommunikation.

 Namn Johanna Look
 Arbete PR-konsult på Westander
 Familj Sambo med Oscar
 Fritid Fixar en del i nyköpt lägenhet, läser, tränar och 

träffar kompisar.
 Utbildning Kulturvetarprogrammet 99-05 och Berghs School 

of Communication 06-07.
 Studieminne När jag var drottningmyra i fiket i Ryd.
 Bästa lärare Bengt Lärkner i konstvetenskap.
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En grupp LiU-studenter bygger en häftig 

racerbil tillsammans. I sommar är det upp 

till bevis på klassiska Silverstonebanan.

Mellan 25 och 30 studenter är sedan ett 
drygt halvår tillbaka djupt engagerade i 
bygget av racerbilen, en elegant strömlinje-
formad skapelse med kaross i kolfiber (se 
bilden till höger). Det är tänkt att bli ett fart-
vidunder som ska tävla mot en mängd andra 
studentbyggda racerbilar på Silverstone-

banan i Storbritannien i juli i år. Tävlingen 
heter Formula Student och samlar varje år 
tävlande lag från hela världen. 

Verkstaden ekar ännu tom, men i dato-
rernas cadfiler finns bilen, ERIC-01, klar att 
sakta men säkert lyftas fram i ljuset. Visuali-
seringar är gjorda, mängder av beräkningar 
utförda och de första delarna beställda. 

Det var förra våren som ett antal eldsjälar 
bestämde sig för att starta studentfören-
ingen ELiTH Racing med målet att komma 

till Silverstone. 
– Vi gör det här 

på fritiden, men 
det är en stenseriös 
satsning och absolut 
inget hobbybygge. Vi 
ska ta fram en full-
fjädrad racer. Vi ska 
visa vad vi går för, 
säger Teodor Johns-
son, ordförande i 
föreningen.

MEDLEMMARNA i 
ELiTH Racing plug-
gar maskinteknik 
eller design och pro-
duktutveckling men 
också matte, teknisk 
biologi och industri-
ell ekonomi. 

– Men vi behöver 
få in mer kompetens 
i gruppen, exempel-
vis inom elektronik-
konstruktion och 
reglerteknik. Dess-
utom folk som job-

ELiTH-studenternas engagemang kom-
mer också undervisningen till del. En ny 
kurs i avancerad cad har utvecklats, där 
det handlar om att få insikter i de metoder 
och verktyg som finns som stöd vid utveck-
lingen av avancerade produkter, där många 

personer är inblandade, som bilar, flygplan 
eller mobiltelefoner.

Datorstödd konstruktion i 3D, cad, är 
ett sådant verktyg. Här används mjukvaran 
CreoPro samt Windchill, ett webbaserat 
system som håller reda på alla data och fi-

ler i projektet, från idé till färdig produkt.
I kursen hämtas data och filer från 

ELiTHs nästan färdigutvecklade bil. Kurs-
ansvarig är Peter Hallberg, avdelningen för 
maskinkonstruktion, som också är så kall-
lad Faculty Advisor för ELiTH-projektet.

ELiTH Racing
med sikte på silverstone

Till nytta i under  visningen: ny kurs i avancerad cad

bar med marknadsföring, PR och medier, 
konstaterar Anton Jonzén, föreningens vice 
ordförande.

För det här är inte ett tänkt som ett en-
gångsprojekt. Föreningen bygger för fram-
tiden och hoppas att det till nästa år ska vara 
några eldsjälar kvar så att de inte behöver 
börja helt från noll.

Vad är då svårast?
– Samordningen och kommunikationen, 

alla har vi olika viljor och olika scheman, 
svarar Teodor Johnsson.

– Vi är ju inte vana vid att driva projekt 
där så här många personer är inblandade. 
Jag visste nog inte riktigt vad jag gav mig 
in på.

I APRIL KAN DEN SOM har vägarna förbi få se 
en första skymt av en färdig bil ute på uni-
versitetsparkeringen. Och i juli är det dags 
att hålla tummarna, sannolikheten är stor 
att de ställer upp på Silverstone.

Vem kör under tävlingen?
– Någon av oss i laget som är lätt och 

som vågar, skrattar Anton Jonzén.
MONICA WESTMAN

FOTNOT: Läs mer på ELiTH Racings 
hemsida,elithracing.studorg.liu.se och på 
bloggen blog.liu.se/elithracing/

Teodor Johnsson (till vänster) och Anton Jonzén (till höger), tillsammans 
med den Honda-motor som ska byggas om till den egna racerbilen.
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Innovativt och framgångsrikt. Forsknings-

rådet FAS sparar inte på berömmet i sin 

halvtidsutvärdering av LiUs forskningsinsti-

tut Remeso, som forskar om etnicitet och 

migration. 

Remeso grundades 2007 och tillförsäkrades 
då ett tioårigt stöd från FAS som ett excel-
lenscentrum. Stödet från FAS utgör dock 
bara en fjärdedel av finansieringen.

Remeso har en profil mot migration och 
arbetsliv. Ett nytt och växande forsknings-
område handlar om det s.k. prekariatet, »de 
sårbara inom arbetslivet« på ren svenska.

– Prekariatet är en växande kategori av 
människor med 
osäkra anställningar 
och allmänt utsatta 
livssituationer, säger 
Anders Neergaard, 
tf föreståndare för 
Remeso. De är ofta 
migranter. Och an-
tingen de är irregul-
jära migranter eller 
arbetskraftsinvand-
rare, så är det ofta 
svårt för dem att 
utnyttja sina med-

borgerliga rättigheter, om de nu har några, 
och rättigheter i arbetslivet. Det här är ett 
fenomen som växer med globaliseringen. 

I ett nyligen påbörjat forskningsprojekt 
planeras studier av prekariatet i tre länder 
med stor migration men i övrigt helt olika 
förutsättningar: Sverige, Turkiet och Syd-
afrika.

Andra större forskningsprojekt under 
utveckling är migration i länderna i Balti-
kum, entreprenörskap och migration, och 
slutligen forskning om ungdomar i bostads-
områden i storstädernas ytterområden, där 
ju våldsamma missnöjesyttringar tycks bli 
en allt vanligare företeelse.

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 
  forskning
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Större öppenhet 
behövs i krisindustri
Fler entreprenörer och större öppenhet 

behövs inom den krisande läkemedels-

industrin. Det menar professor Thomas 

Hedner som nyligen försvarade en dok-

torsavhandling om innovation och entre-

prenörskap på LiU.

Thomas Hedner 
är professorn i kli-
nisk farmakologi 
på Sahlgrenska i 
Göteborg som äg-
nat allt mer av sin 
tid åt entreprenör-
skap. I avhand-
lingen diskuterar 
han bland annat 
om murarna in 
i läkemedelsbolagen kan rivas och en mer 
öppen innovationsmodell fungera i en tra-
ditionellt så sluten och patentfixerad värld.

Problemen, men också behoven, är 
stora: Allt större resurser läggs på läke-
medelsforskning men det kommer ut 
allt färre läkemedel. Produktiviteten 
i branschen sjunker samtidigt som 
influensa pandemierna och »gamla« infek-
tionssjukdomar som tbc och malaria blir 
ett allt större hot mot mänskligheten. Om-
råden där läkemedelsbolagen idag knappt 
lägger ner någon kraft alls.

Det blir också allt mer kostsamt och 
riskfyllt att ta fram en ny verksam molekyl. 
Lagstiftarna ställer allt högre krav och pa-
tienterna blir allt mer pålästa och kunniga.

– Teorier i all ära, men medicin är något 
mycket praktiskt.  Det som betyder något 
är att addera ett värde för människor. När 
världen förändras måste vi också göra det, 
konstaterar Thomas Hedner.

Att det behövs mer av entreprenörskap 
inom läkemedelsbranschen är han överty-
gad om.

– Lägg därför en större tyngd på innova-
tion och entreprenörskap även på de medi-
cinska fakulteterna, för att öka intresset 
bland de unga, säger han.

Det kommer ut allt 
färre läkemedel, trots 

stora satsningar.

Gott betyg till migrationsforskning

På väg mot en bättre tillvaro? Asylsökande afrikaner i en spansk hamn.

Forskarassistenten Daniel Aili 
är en av 14 utvalda unga fors-
kare i landet till programmet 
Ingvar Carlsson Award. Det 
ger honom tre miljoner kronor 
för ett projekt som syftar till att 
återskapa skadade vävnader i 
människokroppen.

Daniel Aili ska utveckla syn-
tetiska strukturer som i kemi och 

storlek liknar livets byggstenar, 
proteiner och socker molekyler. 
Liksom de biologiska struktu-
rerna har de förmågan att bygga 
upp sig själva. Tanken är att 
de konstgjorda materialen ska 
kunna utgöra byggställningar där 
kroppens egna celler kan växa in 
och bilda nya organ i stället för 
dem som inte längre fungerar.

Utmärkt nanoforskare

Daniel Aili
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nEva Swahns första forskningsprojekt an-

sågs livsfarligt för patienterna. Men alla 

överlevde och resultaten gav eko världen 

över. Sedan dess har hjärtläkaren och pro-

fessorn Eva Swahn skördat framgångar på 

löpande band. Nu står hon på tröskeln till 

att bli företrädare för alla Europas kardio-

loger. 

Det var i tidigt 1980-tal som Eva Swahn 
först satte sin fot på Universitetssjukhuset, 
dåvarande Regionssjukhuset i Linköping. 
Professor Lars Wallentin, numera vid 
Uppsala universitet, letade efter en dokto-
rand till en studie av patienter med liten 
eller hotande hjärtinfarkt.

– Vi skulle testa att göra ett tidigt ar-
betsprov på patienterna, vilket på den ti-
den var emot alla rekommendationer, det 
ansågs rent av livsfarligt!

Under två år satte Eva Swahn 400 
patienter på testcykeln med EKG för att 
ta reda på vilka som hade kvarvarande 
syrebrist i kranskärlen. Under analysen av 
arbetsprovet upptäckte hon att detta inte 
kunde förutsäga allvaret i sjukdomen på 
samma sätt för kvinnor som för män.

FYNDEN TÄNDE ETT INTRESSE för att studera 
skillnader mellan könen när det gäller 
diagnostik, riskbedömning och behand-
ling av hjärt- och kärlsjukdom, och på 
senare tid även njurfunktion och benä-
genhet för blödningar.

– Våra registerstudier har visat att 
kvinnor inte får lika mycket läkemedel, 
och inte samma läkemedel, som män. 
De får inte heller lika ofta ballongvidg-
ning som män. Jag är inte säker på att de 
behandlas sämre, men annorlunda, säger 
Eva Swahn.

Parallellt med forskningen lägger hon 
fortfarande mycket tid och energi på kli-
niken. 

VID SIDAN OM det dagliga jobbet har 
Eva Swahn varit ordförande i Svenska 
Kardiologföreningen och Svenska Hjärt-

förbundet och nu står ett annat, prestige-
fyllt uppdrag för dörren. Hon är en av 
tre nominerade till posten som president 
elect i European Society of Cardiology 
(ESC), där hon idag är en av vicepresiden-
terna med ansvar för kommunikation och 
mediafrågor.

ESC, med högkvarter på franska Rivie-
ran, har medlemmar i 54 länder och är en 
tung instans inom hjärtsjukvården. Den 
som väljs blir president elect i två år, där-
efter president i två år och slutligen past 
president i två år.

I så fall en mäktig avslutning på ett 
yrkesliv som kunnat få en helt annan in-
riktning.

– Jag hade aldrig en tanke på att bli lä-
kare utan började med kemi. Men syrran 
som läste på Karolinska institutet över-
talade mig att söka dit. Det har jag aldrig 
ångrat, säger Eva Swahn.

ÅKE HJELM

FOTNOT: För en längre intervju se 
www.liu.se/forskning

Vill leda Europas hjärtläkare

Ewa Swahn – på väg mot nytt toppjobb?

»Hos många djur 
betyder näsan skillnaden 

mellan liv och död. Luktsinnet 
är inte bra eller dåligt – det 
är anpassat till beteendet så 
att individen fungerar opti-

malt i sin miljö. 
LÄS MER OM LUKTSINNET PÅ

 WWW.LIU.SE/FORSKNING

Linköpings historia 
på nätet
Historiker vid Linköpings universitet har 

tillsammans med Östergötlands museum 

producerat en hemsida som i text, bilder 

och kartor presenterar Linköpings historia 

från istiden och fram till våra dagar.

– Vi vill på det här sättet berätta en kort-
version av Linköpings historia och göra det 
så lättillgängligt som möjligt, säger Hans 
Nilsson vid Centrum för lokalhistoria.

Genom enkla knapptryckningar kan 
man välja olika tidsepoker och där läsa om 
exempelvis vilka lämningar från brons-
åldern som finns kvar i Linköpings inner-
stad, om 1100-talsklostren, vilka sanitära 
olägen heter som befolkningen brottades 
med under 1700-talet och hur nöjeslivet såg 
ut i Linköping på 1950- och 60-talet. Här 
finns också fördjupningar i olika ämnen. 
Dessutom kan man läsa mer om kända 
linköpings profiler som Isidor Kjellberg 
(rösträttskämpe och journalist) och Tage 
Danielsson (folkkär underhållare och sam-
hällsdebattör mm).

– Vi hoppas att allmänheten hittar hit, 
men inte minst tror vi att skolan i hög grad 
kan ha användning för sidan, liksom lärar-
utbildningen, säger Hans Nilsson. 

Hemsidan finns på www.linkopings-
historia.se
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Det ligger några bågnande pärmar på det 
runda arbetsbordet inne hos professor Hans 
Arwin i Fysikhuset på Campus Valla.

Förmodligen vet varenda student som gått 
kursen i tillämpad optik de senaste 25 åren 
precis vad det handlar om: tillämpad poesi.

Uppåt fem hundra dikter, verser och 
poem har det blivit sedan Hans Arwin fick 
idén att lägga till en frivillig tentauppgift i 
kursen om ellipsometri 1987.

– Jag ville hitta på något annorlunda. De 
fick skriva en dikt med anknytning till kur-
sen, säger han och berättar att han hämtade 
lyrikinspirationen från Dudley Herschbach, 
nobelpristagare i kemi 1986.

– Jag tänkte att kan han, kan väl jag …

DET GICK UTMÄRKT.

Nästan alla tentanderna visade sig ha 
en poetisk ådra av skiftande slag. Det blev 
både rimmad och fri vers. Fyraradingar eller 
långa drapor. En del knåpade ihop humo-
ristiska verser, andra har inspirerats av det 
filosofiska i optiken.

Tillvaron är ju sällan det den synes vara.
Bland pärmar och papper på bordet ligger 

en liten ask med glänsande skalbaggar, guld-
gula, gröngula. Hans Arwin sträcker fram ett 
par 3D-glasögon som i ett slag visar synvillan 
och det optiska trolleriet: genom höger glas 
försvinner den skimrande färgen och baggen 
blir så mörkbrun den faktiskt är. Sedd genom 
båda glasen finns färgen där igen, till och med 
genomskinligt skiftande tredimensionellt.

Skalbaggen som dikt, skulle man kunna 
säga, men Hans Arwin är mer prosaisk.

– Det är mitt senaste forskningsprojekt. 
Att det inte är färgpigment som ger skalbag-
garna färg utan optiska brytningar i skalet 
har varit känt sedan 1911, men nu kartlägger 
vi de komplicerade nanostrukturerna som 
ligger bakom fenomenet och försöker bygga 
egna.

En forskning, stödd av Vetenskapsrådet, 
som kan resultera i högst prosaiska nya, 
miljö vänliga färger baserade på kolhydrater 
och som kan ersätta de ofta giftiga färg-
pigment människan hittills använt.

– Ett användningsområde kan bli säker-
hetsfärger i sedlar eller elektroniska kort.

En tentamensdikt från 1994 får passa 
som skalbaggsillustration:

»När jag tittat på det du ser
Ser jag då detsamma som du
Eller är min tolkning din förmer?
/När vi tittat på det vi ser
Är då detta sant, blott för oss just nu
Eller finns där, under ytan, något mer?«

text GUNILLA PRAVITZ
foto VIBEKE MATHIESEN

UTBILDNING 
 
  fysiklyrik

Poesi på 
optiktentan
Under 25 år har Hans Arwin låtit 
teknologer skriva poesi som en 
frivillig tentauppgift. Det har blivit 
en rejäl samling dikter. Somliga hu-
moristiska, andra filosofiska – men 
lusten att formulera går igen. 

Till synes grönskimrande skalbaggar. 
Men det är egentligen en synvilla.
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NUMERA INGÅR ALLA POEMEN i »The data 
base of Laboratory Applied Poetics« – de 
internationella studenterna har ju blivit 
fler sedan 80-talet, vilket också ibland fått 
intresset för diktandet att svikta.

– Det är många som varken har engelska 
eller svenska som modersmål, då kan det bli 
lite motigt. Det är ju dessutom en frivillig 
uppgift, konstaterar Hans Arwin.

Och diktsamlingarna har då sannerligen 
inte fått damma igen.

– Jag återanvänder dem flitigt – med 
tillstånd av upphovsmännen, förstås. Som 
avbrott och illustration vid föreläsningar 
och konferensföredrag eller som inledning 
i läroböcker eller artiklar jag skrivit. En del 
blir utgångspunkt i tentamensuppgifter.

Eller inspiration vid konferenser. Hans 
Arwin fick till och med deltagarna i en 
internationell Stockholmskonferens han an-
svarade för att bidra med »Dagens dikt«.

– Dikterna är uppskattade. Och folk 
kommer onekligen ihåg mig, säger Hans 
Arwin och skrattar.

VAD INNEBÄR DET då att försöka åstadkomma 
ett poem om optiska fenomen?

– I en dikt måste allt gå ihop, skrivandet 

blir en process där allt går fram och tillbaka. 
Man måste få ihop rytm och se mönster, det 
får inte bli motsägelsefullt. Så är det med 
också med kunskapen, förståelsen och all 
forskningen!

Många av de studenter som skrivit riktigt 
bra fysiklyrik har senare visat sig vara bra 
forskare, säger Hans Arwin:

– Men jag kan inte riktigt sätta fingret 
på varför.

Själv då? Har professor Arwin åstadkom-

mit egna fysikverk? Nej, säger han – men 
väl bryggverser om somrarna i Bohuslän. 
De har i stort sett blivit lika många som 
tentadikterna.

– Jag började för 15 år sedan, kanske blev 
jag inspirerad av mina studenter. Jag spring-
er ett varv runt ön, tar mig ett dopp från 
bryggan och passar på att spika upp en vers.

Det blev populärt. Sitter inte en ny dikt 
varje dag noterar grannarna det genast och 
diktaren har också uppmärksammats i 
lokalpressen.

– Numera läser jag mycket lyrik också, 
det gjorde jag inte förr.

SENASTE BIDRAGEN till The Laboratory of 
Applied Poetics lämnades in alldeles nyli-
gen, och kanske blir den omgången de sista. 
Efter decenniers undervisning kommer 
Hans Arwin nu i första hand ägna sig åt 
forskningen.  

FOTNOT: Hans Arwin har 
alltid varit intresserad av att 
förnya tentamensformer. 
Han var tidigt ute med till 
exempel hemtentor eller 
tentor med öppna böcker.

JAN FAGERSTRÖM, 

DIKTARE 1989

– Hur många 
uppgifter har 
man gjort under 
studietiden som 
man inte kom-
mer ihåg? Det 
här var en som man kom att minnas. 
Att få skriva poesi om optik stack ut. Jag 
tyckte det var en kul grej, särskilt som jag 
alltid gillat att skriva.

– Men för att skriva en bra dikt måste 
man också ha förstått vad fysiken hand-
lar om. Det tar tid. Man börjar tänka på 
ett annat sätt, det är inte så dumt. Att få 
höra att Hans Arwin återanvänder min 
dikt idag är verkligen kul.

(Jan Fagerström disputerade på IFM 
och är idag forskare på FOI. Hans Arwin 
låter ibland hans dikt nedan bli teater 
med studenterna som statister för att be-
skriva hur ett instrument fungerar.)

JENS BIRCH,  

DIKTARE 1987

– Kvällen innan 
tentan plockade 
jag fram min 
morfars fysikbok 
från 1898 och 
började läsa om 
personer som en lagt grunden till optiken. 
Jag hittade den skotske fysikern Brewster, 
som ruinerade sig på sina experiment och 
överlevde genom att visa sina optikuppfin-
ningar på marknader. Det blev min dikt!

– I min ungdom hade jag skrivit en 
del lyrik, men att skriva om optik var en 
utmaning. Det var inspirerande, det krä-
ver ett annat sätt att tänka. 

– Dessutom kom min fru på att man 
kunde sjunga dikten på melodin till 
Blinka lilla stjärna, så det har vi gjort på 
fester genom åren! 

(Jens Birch är numera professor i 
tunnfilmsfysik på LiU.)

ANDREAS 

REJBRAND, 

DIKTARE 2011

– Det är alltid 
roligt när en och 
annan lärare går 
utanför fyrkanten. 
Med Arwins mot-
to »A poem a day 
keeps the darkons away« kom tentauppgif-
ten inte som någon överraskning, vi har 
hört många dikter under kursens gång.

– Det kan ses som en kul grej, men 
man kan också välja att tänka till lite. Då 
blir det en utmaning. Vad jag själv valde? 
Att beskriva den dialektiska konstanten 
som växer upp, blir mindre och mindre 
konstant och mer sofistikerad … 

(Andreas Rejbrand har jobbat som 
lärare på Matematiska institutionen på 
LiU men är numera doktorand på MAI.)

En ljusstråles upplevelse i ellipsometern

Vad är det som sker med min x-komponent? 
Något sådant här har jag aldrig förr känt. 
Först kläms jag ihop och blir smal som ett steck, 
herr Polaroid är inte måttligt fräck.

Så fortsätter jag mot mitt okända mål, 
det verkar va långt – får lägga på några kol. 
Hoppsan, vad var det som ändra min riktning? 
En platta av kisel klar för besiktning.

Nu får det va nog: jag blir yr som en svans, 
stoppa mig nån ... jag har inte en chans! 
Aj! Han tar död på mig, Analysatorn, 
men – jag lever kvar i ett minne i datorn.

Jan Fagerström, 1989.
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text ANIKA AGEBJÖRN
foto PRIVATA BILDER

Joel Holmgren huttrar lite i den svenska 
vinterkylan. När vi träffas är det bara en 
vecka sedan han kom hem efter en termins 
praktik vid den svenska ambassaden i Saudi-
arabien. Han rynkar pannan och får något 
fjärrseende i blicken när han ska försöka 
beskriva tiden där och hur den har påverkat 
honom.

– Att bo i ett land med så stora orättvisor, 
särskilt mot kvinnor. I början vill man bara 
bli arg och säga »skärp er«. Men frågan är 
hur mycket det hjälper. Diplomatkåren tror 
ju mer på ett långsamt och lågmält arbete, 
att finnas på plats och föra en dialog.

En termins praktik är en valbar del av 
pol.kand-programmet vid LiU. Den kan 
bytas mot att läsa fristående kurser, i Sverige 
eller utomlands. De flesta väljer att plugga 
vid utländska universitet. Praktikanterna är 
alltså i minoritet, säger Joel Holmgren.

Han visste att svenska ambassader 
tar emot praktikanter och skickade in en 
ansökan till tre ambassader, i Grekland, 

Singapore och Saudiarabien.
– Jag var kanske mest sugen 

på Singapore, jag hade kompisar 
som skulle plugga där.

Men när telefonsamtalet 
kom från Saudi hade han inte 
svårt att bestämma sig.

– Och nu i efterhand inser 
jag ju att det var den häftigaste 
platsen att komma till.

AMBASSADEN i huvudstaden 
Riyadh är liten, totalt ett 20-tal 
anställda inklusive Exportrådets 
folk, varav fem utsända från 
Sverige. Ambassadområdet 
ligger i diplomatkvarteren, ett 
stort inhägnat område som 
bevakas av militär dygnet runt. 
Intill den svenska ambassaden 
finns ambassadörens residens och en 
bostadslänga, där Joel bodde tillsammans 
med ett par andra praktikanter och anställda.

Förutom att jobba och jogga fanns inte 
så mycket att göra. Saudiarabien är inget 
förstahandsval för den som söker ett spän-

Praktiserade på ambassaden i 
Saudiarabien var inte hans första utlandserfarenhet, 
men den hittills mest omvälvande. En häftigare praktik-
tid kunde han inte ha fått, säger Joel Holmgren, som nu 
läser sista terminen på pol.kand-programmet vid LiU.

Utanför svenska ambassaden.Bilar dominerar stadsbilden i Riyadh.

Under en termin bytte Joel Holmgren Sverige mot Saudiarabien.

Besök i saudiska parlamentetsbyggnaden.

UTBILDNING 
 
  praktik
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nande nattliv. Inga biografer, inga teatrar, 
inga konserter. 

– Man strövar inte ens runt i stan, alla 
kör bil dit dom ska och det finns inget folkliv 
ute på gatorna. Det vi kunde göra på kväl-
larna var att gå på restaurang.

– Livet utspelar sig i familjerna, inte i det 
offentliga rummet. 

Han och hans vänner lyckades ändå få 
kontakt med några saudiska ungdomar som 
de bjöd till ambassadområdet. Det var ungdo-
mar som rest och pluggat utomlands och hade 
lite perspektiv på sitt eget land, berättar han.

– Och de ursäktade sitt land, skämdes 
för det. »vi vet att det är knäppt här«, sa de. 
Det var så märkligt att möta ungdomar som 
är ungefär som vi i ett land där vi blivit ut-
slängda från ett köpcentrum för att vi hade 
kortbyxor på oss! Hur står de ut?

PRAKTIKEN PÅ AMBASSADEN bestod till störs-
ta delen av att följa med i vad som händer i 
regionen och skriva och skicka hem rappor-
ter. Ambassaden är också ackrediterad till 
Kuwait, Jemen och Oman, så bevaknings-
området är stort och viktigt. Rapportskrivan-
det är det han lärt sig mest av, säger han.

– Att analysera information och skriva 
informativa rapporter, det har jag verkligen 
fått träna på.

Nu ska han göra färdigt sin utbildning, 
med ett par kurser i nationalekonomi under 

våren och en C-uppsats. Han hoppas kunna 
hitta ett ämne som berör etik, där han tidi-
gare läst en kurs. 

Vad kan ska göra efter examen vet han 
ännu inte. Men han tror inte det blir inom 
diplomatin. 

– Jag är för hemkär, tror jag, för att leva 
utomlands ett helt liv och byta stationering 
vart fjärde år.  

FOTNOT: Utlandserfarenheten, ja. Direkt 
efter gymnasiet jobbade Joel en tid som vin-
gårdsskötare i Moseldalen. Han har också 
hunnit med en praktikperiod i Östafrika i 
samband med en utbildning på Valla folk-
högskola.  

Mer om hans tid i Saudiarabien kan man 
läsa på bloggen, blog.liu.se/joelholmgren/

Saudiarabien

Öken, bara öken. »The edge of the world« kallas denna plats några mil utanför Riyadh. Delegationsmiddag vid residenset på ambassadområdet.

Allt fler utbildningsprogram vid filosofiska 
fakulteten återinför frivillig, eller valbar, 
praktik som en del av utbildningen. Det gäl-
ler förutom Politices kandidatprogrammet 
också kandidatprogrammen Slöjd, hant-
verk och formgivning och Kultur vetenskap. 
Programmet Kultur, samhälle, medie-
gestaltning (KSM) och Turismprogrammet 
har praktikliknande projektarbeten. 

Frivillig praktik ska också införas på 
nytt på Personal- och arbetsvetenskap samt 
Samhälls- och kulturanalys. Programmen 
i systemvetenskap, kognitionsvetenskap, 
statistik och miljövetenskap har projekt till-
sammans med företag och myndigheter. 

På många program försvann praktiken 
2007, när de svenska universitetsutbild-

ningarna anpassades till övriga Europa i 
den så kallade Bolognaprocessen. Många 
utbildningsprogram gick då från att vara 
fyra till tre år långa, och bland det som fick 
strykas fanns praktiken. 

Men med åren har de teoretiska kur-
serna renodlats och komprimerats, och 
praktiken ses återigen som ett viktigt 
inslag i utbildningen, inte minst för att ge 
kontakter på arbetsmarknaden. Praktik-
platser fixas av de studerande själva, även 
om universitetet kan erbjuda visst stöd. 
Många studerande använder praktiken till 
att studera eller praktisera utomlands.

På flera av de längre yrkesinriktade ut-
bildningsprogrammen ingår praktik som 
en obligatorisk del. 

Praktik på väg tillbaka
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Uppslutning från hela universitetet och en 
tradition att vilja utveckla utbildningen gjor-
de LiU till det lärosäte som lyckats bäst vid 
planeringen av den nya lärarutbildningen. 

– Lärarutbildningen och utbildnings-
vetenskap blev en angelägenhet för hela 
universitetet. Det fanns ett stort engage-
mang från rektors ledningsråd för arbetet 
med lärarutbildningen och ansökan hos 
Högskoleverket om examensrätten, säger 
Roger Klinth, som var projektledare för 
LiU:s arbete med den nya lärarutbildningen.

Uppslutningen gjorde det möjligt att på 
extremt kort tid skapa helt nya utbildningar 
till förskollärare, grundlärare, ämneslärare 
och yrkeslärare. Högskoleverkets gransk-
ning var tuff och LiU var det enda lärosätet 
som fick alla ansökningar godkända vid 
första försöket. 

REDAN PÅ ETT TIDIGT stadium 
fanns en särskild organisation för 
arbetet med lärarutbildningen.

– Den politiska intentionen 
i betänkandet En hållbar lärar-
utbildning, som kom i december 
2008, var tillräckligt tydlig för att 
inse hur mycket arbete vi hade 
framför oss och att det krävde 
en bra organisation, säger Roger 
Klinth som började projektledar-
jobbet våren 2009. 

När sedan propositionen kom i 
februari 2010 fanns det redan ar-
betsgrupper som kunde ta sig an 
det digra arbetet med att ta fram 

kursplaner för alla kurser i alla lärarutbild-
ningar, från första till sista terminen. Grup-
perna engagerade runt 150 lärarutbildare på 
nio institutioner och berörde universitetets 
fyra fakulteter. Sammanlagt togs omkring 
300 kursplaner fram.

ROGER KLINTHS FÖRSTA UPPGIFT som projekt-
ledare blev att inventera lärarutbildningens 
resurser. Det ledde till att forskningen i 
matematikdidaktik, samhällsämnenas didak-
tik och pedagogiskt arbete förstärktes med 
forskningsmedel och flera forskartjänster.

Dessutom skapades nya former för 
samverkan i ämnesdidaktiken. Genom 
att organisera ämnesövergripande kluster 
kunde den didaktiska kompetensen säkras 
även i små ämnen. De sex klustren omfattar 

naturvetenskap och teknik, matematik, sam-
hällsämnen, svenska, moderna språk och 
praktiskt-estetiska ämnen. 

Det visade sig också att man hade glädje 
av det utvecklingsarbete som sedan länge 
lagts ned på lärarutbildningen.

– Vi har haft 
en hög ambitions-
nivå och arbetat 
långsiktigt och 
målinriktat för 
att förbättra ut-
bildningen. Nu 
fick vi bygga om 
men kunde också 
vidare utveckla 
mycket av det vi 
redan hade jobbat 
med, berättar Karin Mårdsjö Blume som är 
dekan för utbildnings vetenskap.

De senaste tio årens satsning på orga-
nisationen för den verksamhetsförlagda 
utbildningen och på progressionen (hur 
olika kurser hänger ihop och bygger på var-

text BIRGITTA WEIBULL
foto KOEN SUYK M FL

UTBILDNING
 
  lärare

Bäst i klassen
I höst drar nya lärarutbildningar igång i landet. Ett intensivt 
förberedelsearbete ledde till att LiU som enda lärosäte fick 
klartecken från Högskoleverket till sina ansökningar redan 
vid första försöket. Vilket är framgångsreceptet? 

Vi insåg tidigt hur mycket arbete som krävdes, berättar Roger 
Klinth, projektledare för arbetet med den nya lärarutbildningen.

Karin Mårdsjö Blume

p
e

te
r

 m
o

d
in

v
ib

e
k

e
 m

a
th

ie
s
e
n



29LIU MAGASIN nr 1 2012

andra) i lärarprogrammen hör till det som 
har lagt en god grund.

NIKLAS CEDERVALL LÄSER TILL LÄRARE i 
historia och religion på lärarprogrammet 
och ansvarar för utbildningsfrågor i StuFF, 
student kåren för 
utbildningsveten-
skap och filosofisk 
fakultet. Han har 
bidragit till arbetet 
med den nya lärar-
utbildningen.

– Vi gillar att ha 
en bra dialog. Både 
universitetet och 
studenterna vill ut-
veckla utbildning-
arna och ledningen lyssnar på oss, säger 
Niklas Cedervall.

Studenter fanns med i kursplanegrupper 
och engagerade sig i den verksamhetsför-
lagda utbildningen, VFU, och internationa-
liseringen. De har bidragit till att det blivit 

tydligare vad som gäller både för VFU och 
studier utomlands. 

– Det har varit svårt att få in utlands-
studier i utbildningen, men nu vet studen-
terna från dag ett när i utbildningen det 
fungerar att läsa utomlands. Det finns också 
nya samarbetsavtal med utländska universi-
tet som är i linje med våra önskemål.

ATT LYCKAS SÅ BRA med ansökan till Hög-
skoleverket har förstås varit en energikick 
för utbildningsvetenskap och lärarutbild-
ningen. Men det saknas inte utmaningar att 
ta itu med.

– Vi slår oss inte till ro utan fortsätter 
utveckla och förbättra, säger Karin Mårdsjö 
Blume.

Gunnel Colnerud är ordförande i forsk-
ningsnämnden för utbildningsvetenskap 
och ser att det är viktigt att fortsätta stärka 
forskningen. 

– Nationellt sett ligger LiU:s forskning i 
utbildningsvetenskap väl till. I Vetenskaps-
rådets senaste utlysning var till exempel 

LiU det lärosäte som  fick störst forsknings-
anslag. Men vi behöver bygga stabilitet i 
de nya satsningarna och skapa en stark 
koppling mellan forskning, utbildning och 
ämnesdidaktik. Och vi behöver locka lärar-
studenter att bli doktorander. 

För en akademisk professionsutbild-
ning som lärarutbildningen är det också 
en utmaning att integrera akademin och 
yrkesfältet och att möta skolans behov av att 
samverka närmare med universitetet. 

Att rekrytera studenter till lärarutbild-
ningen är en annan utmaning. Just nu är 
det svårt att fylla platserna till grundlärare i 
årskurs 4-6.

– Vi fortsätter göra vad vi kan, men hop-
pas också att den nationella kampanjen ska 
ge resultat, säger Karin Mårdsjö Blume.  

Arbetet med den nya lärarutbildningen

December 2008: Betänkandet En hållbar 
lärarutbildning

Februari 2010: Propositionen Bäst i klassen – 
en ny lärarutbildning

April 2010: Riksdagens beslut om en ny 
lärarutbildning

Juni 2010: Ansökan om examensrätter till 
Högskoleverket

Januari 2011: Högskoleverket godkänner LiU:s 
ansökningar 

April 2011: Antagning till utbildningen

Augusti 2011: Den nya utbildningen börjar

Niklas Cederwall
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Hur inspirerar lärare elevers 
lärande? Hur skapas förståelse 
för olika fenomen och sam-
manhang? I arbetet med de 
nya lärar utbildningarna har 
stor vikt lagts på att stärka 
inslagen av didaktik – den 
svåra konsten att undervisa.
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Tänk dig en flygande kamera som kan följa 
skidåkaren nedför puckelpisten, följa hjälten 
i bästa actionrullen eller ryttare och häst un-
der fälttävlan. Nära och i mjuka tagningar. 

Tekniken finns och fungerar och efter 
sommaren kan den flygande filmkameran, 
Tripod in the sky, finnas ute på marknaden.

Den flygande kameran är resultatet av 
ett antal examensarbeten på Linköpings 
universitet, ett från Umeå och minst en 

projektkurs. Till det en vision och massor av 
engagemang!

Idén och visionen fanns redan för ett an-
tal år sedan när Jonas Lindqvist, då student 
på civilingenjörsprogrammet i medieteknik, 
idag serieentreprenör och affärscoach på 
företagsinkubatorn Lead, skulle göra sitt 
examensarbete.

– Jag har alltid varit intresserad av både 
foto och radiostyrda helikoptrar och började 
kolla vad som fanns på marknaden, men jag 
hittade inget bra och bestämde mig för att 
bygga själv, säger han. 

Han ville ha något som var enkelt, med 
ett intuitivt gränssnitt och han hade redan 
från början en tanke på att det skulle bli en 
kommersiell produkt.

– Och så ville jag göra ett roligt exjobb.

JONAS EXAMENSARBETE la grunden, nummer 
två i raden utfördes av Mårten Svanfeldt. 
Mårten hade jobbat som programmerare 
några är när han började plugga fysik och 
elektroteknik på Linköpings universitet. I 
Mårtens exjobb utvecklades styrelektroni-
ken. Och så har det fortsatt.

Mårten Svanfeldt och Jonas Lindqvist 
utgör idag två tredjedelar av ägartrion bak-
om Lead-bolaget Intuitive Aerial. Den tredje, 
Torkel Danielsson, är rekryterad som vd.

Med erfarenhet från såväl ABB som 
utveckling av obemannade flygfarkoster på 

Saab och med 12 egna patent i bagaget var 
han som klippt och skuren för uppgiften. 

Och examensjobben fortsätter att avlösa 
varandra. Men Intuitive Aerial har också 
haft hjälp av projektkurser på Linköpings 
universitet.

I ett projekt jobbade studenterna med 
tillverkningsteknik, materialval, hur infäst-
ningarna skulle se ut, med mera.

– Vi fick mycket positiv feedback från 
studenterna, de uppskattade att det var ett 
skarpt projekt och att vi hade regelbundna 
projektmöten.

En av studenterna i projektkursen, 
Andreas Engström, är idag anställd på deltid 
i företaget.

ÄNNU EN DELTIDARE har de fångat in via ett 
examensarbete på designhögskolan i Umeå, 

text MONICA WESTMAN
foto IDA LING FLANAGAN M FL

UTBILDNING 
 
  studenter blir entreprenörer
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Fritt fram för flygande kameran
Nu kommer den, en flygande kamera som är lätt att använda och 
som öppnar nya möjligheter för filmbranschen och andra. Bakom 
det hela står studenter som blivit entreprenörer.

Torkel Danielsson har tidigare bland annat arbe-
tat med obemannade flygfarkoster på Saab.

I företaget kombinerar Jonas Lindqvist sina 
intressen för foto och radiostyrda helikoptrar.
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Norrköpingskillen John Lindén som utveck-
lat designen av gränssnittet. Alla som flugit 
radiostyrda helikoptrar vet att man måste 
byta plats på höger och vänster när den styrs 
rakt emot en, men även det problemet har 
han hittat en lösning på.

– Det är kul att vi har en designer i grup-
pen, allt det vi gör måste vara riktigt bra, 
säger Torkel Danielsson.

Och på den här vägen är det alltså möj-
ligt att föra in flygteknik, visualisering, 
mekanisk konstruktion, artificiell intel-

ligens, målföljning och aerodynamik i den 
annars ganska traditionella filmbranschen. 

– Vi ser det här som ett tekniksprång där 
flygande foto blir tillgängligt och enkelt. An-
vändarvänligheten är viktig, det ska inte behö-
vas någon specialutbildning. Det här ska också 
fungera som en ersättning för stativ, bommar 
och helikoptrar, säger Torkel Danielsson.

– Vårt system kommer inte att vara de 
billigaste, men absolut det bästa.

Redan i dag säljer Intuitive Aerial 
tjänster, men efter sommaren ska de första 

systemen gå att köpa. Fyra exjobbare är just 
nu fullt sysselsatta med olika delar av den 
vidare utvecklingen. Flera söks, bland annat 
inom elektronikkonstruktion.  

lead
… är en företagsinkubator som finns både i 
Norrköping och Linköping, kopplad till Linkö-
pings universitet. Här får små innovativa före-
tag lokaler och grundläggande service för en 
billig slant. Förhoppningen är att de genom en 
bra start ska kunna växa sig stora och starka. 

strikt regelverk
För flygande farkoster finns, av säkerhets-
skäl, ett strikt regelverk. I EU, USA och på 
Transportstyrelsen i Sverige pågår arbetet 
att förändra lagstiftningen. 

Den svenska lagstiftningen har här kom-
mit längst i världen. Transportstyrelsen gav ut 
ett regelverk för obemannade luftfartyg redan 
2009. Väger farkosten mindre än sju kilo, 
om man har den inom synhåll och inte högre 
upp än 120 meter så är det tillåtet att använda 
den flygande kameran kommersiellt.

Regelverket sätter dock stopp för de 
mesta av den teknik som används militärt 
kring obemannade flygande farkoster. Så 
kallade drönare får exempelvis inte använ-
das kommersiellt.
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– Vi ser det här som ett tekniksprång där flygande foto blir tillgängligt och enkelt, säger Torkel Danielsson.

En puckelpiståkare i 
aktion. Med den fly-
gande kameran kan 
man följa skidåkaren 
utför backen – nära 
och i mjuka tagningar.



32 LIU MAGASIN nr 1 2012

ALUMNI 
 
  namn & nytt

alumni

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

SOFIA AHLQVIST arbetar som biträdande 
jurist på Hellströms Advokatbyrå i 
Stockholm. Hon har läst Affärsjuridis-
ka programmet, med examen 2007.

NIKLAS ANDERSSON är statistiker 
på Karolinska Institutet i Stockholm. 
Han har läst stistikprogrammet, med 
examen 2010.

STINA DELDEN är miljöansvarig på 
Karolinska sjukhuset i Stockholm. Hon 
har läst miljövetarprogrammet, med 
examen 2006.

KIMBERLEY DOHERTY är statistik-
assistent på Sveriges Riksbank i 
Stockholm. Hon har läst pol.mag-
programmet, med examen 2010.

MAJA ELNERUD är utvecklingsingen-
jör på Iggesund Paperboard AB. Hon 
är civilingenjör i kemisk biologi, med 
examen 2008.

ULF EWALDSSON har utsetts till ny 
teknikchef för Ericsson och tar därmed 
plats i koncernledningen. Han är civil-
ingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 1992.

DANIEL HELLSTRÖM är sektionschef 
på Transportstyrelsen. Han är civil-
ingenjör i datateknik, med examen 
2003.

HANNA KULIN är interaktionsdesig-
ner på A2B Electronics i Linköping. 
Hon har läst Grafisk design och kom-
munikation, med examen 2010.

ANNIKA LARSSON är ny chef för 
sjukhuset i Lidköping. 1997 skrev hon 
en licentiatavhandling om ekonomisk 
styrning och organisatorisk passion i 
sjukvården vid Linköpings universitet.

JENNY LARSSON är provningsingen-
jör på Intertek Semko AB i Kista. Hon 
har läst högskoleingenjörsprogrammet 
i elektroteknik, med examen 2011.

MARIKA AXELSSON LINDGREN är 
speciallärare på Slestadsskolan i Lin-
köping. Hon är utbildad speciallärare/
specialpedagog, med examen 2011.

Om LiU-alumner

Snart är det dags att nominera kandidater 

till utmärkelsen Årets alumn 2012.

Förra året utsåg LiU årets alumner för 
första gången. Mottagarna av utmärkel-
sen var socionomen Jeanette Mikkelsen, 
som visat prov på mycket framgångsrikt 
ledarskap inom äldreomsorgen, och civil-
ingenjören Erik Thorstensson, en aktiv 
och kreativ förespråkare för grön produkt-
utveckling.

Utmärkelsen ska delas ut årligen. Den 
är ett sätt för Linköpings universitet att 
uppmärksamma före detta studenter och 
deras insatser i samhället. 

Alumner, studenter och anställda vid 
LiU är välkomna att nominera kandidater 
till Årets alumn 2012. Årets alumn ska ha 
läst minst två år på heltid vid Linköpings 
universitet och därefter ha gjort något 
ut över det vanliga. Det kan handla om 
prestationer av olika slag, särskilt engage-
mang i en fråga eller något annat som är 
värt att uppmärksamma.

Förslag skickas senast 1 juni till 

camilla.smedberg@liu.se. Förslaget ska 
innehålla alumnens namn, utbildning 
och en motivering till varför just han eller 
hon borde bli Årets alumn.

nominera till årets alumn

Årets alumner 2011 – Erik Thorstensson och Jea-
nette Mikkelsen – har fått sina namn på en platta 
utanför kårhuset Kårallen. Plattan är den första 
i alumnernas egen Walk of fame, som ska fyllas 
på med kommande mottagare av utmärkelsen.

Tre LiU-alumner finns med på Veckans 
affärers lista över landets hundra största 
supertalanger 2011. Johanna Eriksson är 
marknadsdirektör på Oriflame, Susanne 
Ekström vd för Investors talangutveck-
larföretag Novare Accelerate och Jan 

Tigerström jobbar globalt med en tjänst 
för språkundervisning på EF. De tre alum-
nerna har läst ekonomprogrammet, inter-
nationella ekonomprogrammet respektive 
civilingenjörsprogrammet i industriell 
ekonomi.

tre supertalanger från liu

Fler LiU-alumner på sidan 39.
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LiU-alumner skriver barnböcker
En kognitionsvetare, en personalvetare 

och en industriell ekonom. De träffades via 

studentorkestern LiTHe Blås. Idag ger de 

ut barnböcker ihop, parallellt med jobb och 

nya studier.

– De första böckerna sålde slut. Nu gör vi en 
nysatsning med böckerna på ett nytt förlag, 
säger Joanna Romell.

I slutet på 90-talet läste hon industriell 
ekonomi med internationell inriktning. En 
del av fritiden ägnade hon åt LiTHe Blås. 
Där träffade hon Tua Holm som studerade 
kognitionsvetenskap och Fredrik Einvall 
som läste personal- och arbetsvetenskap.

– En dag satt Fredrik och ritade på en 
servett, en huvudfoting som han kallade 
Låba. Det var där idén föddes, berättar 
Joanna Romell.

TILLSAMMANS VILLE DE ge ut barnböcker som 
vände sig till riktigt små barn. Huvudfoting-
en Låba skulle vara huvudperson. Fredrik 
ritade, Tua och Joanna skrev berättelserna. 
Konceptet fungerade. 

2006 gav de ut de tre första böckerna. 
Därefter följde ytterligare fyra. I vår kommer 
ännu en bok i serien.

– Vi är just nu inne i en intensiv fas. Det 
blir mycket telefon och mail mellan oss. 
Ibland ses vi också över en helg där vi jobbar 
intensivt med text och bild. Ofta kombine-
rar vi våra arbetshelger med att vi hittar på 

något annat kul också – bara vi tre eller till-
sammans med våra familjer, säger Joanna 
Romell som efter några år övergav ingen-
jörsarbetet och nu läser till läkare på KI.

Hon tycker om kombinationen att skriva 
barnböcker och vara läkarstudent.

– Man underhåller en kreativitet, blir 
öppen för olika saker. Jag vill gärna jobba 
med barn i mitt framtida läkaryrke. Då tror 
jag att det är bra att ha barnasinnet kvar, 
säger hon.

FREDRIK EINVALL ÄR NUMERA REKTOR på 
Skäggetorpsskolan i Linköping. En helt an-
nan värld än att rita huvudfotingar, konsta-
terar han med ett skratt.

– Ungarna på skolan tycker det är kul 
att stränga rektorn gör barnböcker. Och det 
är avkopplande att göra något helt annat vid 
sidan av rektorsjobbet.

Tua Holm jobbar som verksamhets-
utvecklare på landstinget i Östergötland. 
Även hon lyfter fram värdet i att göra något 
på fritiden som helt skiljer sig från job-
bet. Men hon kan också se en gemensam 
koppling.

– Både i jobbet på landstinget och med 
Låbaböckerna jobbar jag med språk, om 
än i olika skepnader, från att innehållet är 
styrt till att skapa helt fritt. Men i båda fallen 
fäster jag samma vikt vid den språkliga kva-
litén, säger Tua Holm.

EVA BERGSTEDTTrion bakom böckerna om Låba, fr.v. Tua Holm, Joanna Romell och Fredrik Einvall.



34 LIU MAGASIN nr 1 2012



35LIU MAGASIN nr 1 2012

text SOFIA STRÖM BERNAD
foto GÖRAN BILLESON

ALUMNI 
 
  porträtt

– Vi lever i en oerhört intressant tid, vi är mitt 
i händelsernas centrum, mitt i historieskriv-
ningen.  Jag vill gratulera er till ert studieval!

SEB:s chefekonom Robert Bergqvist tittar 
ut över föreläsningssalen på LiU och ett hav 
av studenter i nationalekonomi.

Åren har gått sedan Robert Bergqvist 
själv var LiU-student – 25 år mer exakt. Nu 
är han här i egenskap av gästföreläsare. Han 
anses vara en av Sveriges mest kunniga och 
inflytelse rika ekonomer. 

– Min drivkraft är jakten på förståelse, att 
jaga pusselbitar och aha-upplevelser som får 
bilden att klarna. Jag är som en humla, jag 
flyger från blomma till blomma för att samla 
kunskap. Ekonomi är psykologi, det gäller 
att försöka förstå och förutspå hur hushåll, 
företagsledare och politiker reagerar på olika 
händelser, säger han engagerat.

JAKTEN PÅ FÖRSTÅELSE börjar 04.50 varje 
morgon då väckarklockan ringer. Då går 
Robert Bergqvist igenom nattens händelser 
på text-tv, SVT och TV4. Klockan fem börjar 
Ekot, samtidigt som Rapport rullar i gång sin 
sändning. Robert Bergqvist följer båda. Där-
efter läser han de båda morgontidningarna, 

följt av ytterligare 6-8 tidningar på webben.
Klockan sex är han på jobbet för att skriva 

dagens första rapport som går ut till kun-
derna 7.30.

– Då känner jag att jag har tillräckligt på 
benen för att ge våra kunder en bra start på 
dagen.

Därefter fortsätter arbetsdagen med 
kundmöten med allt från privatpersoner till 
pensionsbolag, arbete med den egna verksam-
heten och arbetsgruppen – samt ännu mer 
informationssamlande: ekonomiska rapporter 
och skrivelser från centralbanker och organi-
sationer här hemma och i utlandet.

Med jämna mellanrum ringer en journa-
list. Robert Bergqvist syns så gott som dagli-
gen i tidningar och etermedier.

Chefsekonomen 
som drömmer om kakor
SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist är mitt i den politiska hetluften och får 
ofta rycka ut i medierna för att förklara skuldkriser och svängningar i ekonomin. 
Själv drömmer han om en framtid i ett bageri. Nyligen återvände han till Linkö-
pings universitet, där han pluggade för 25 år sedan. 

Namn: Robert Bergqvist
Ålder: 48 år
Utbildning: Civilekonom, Lin-
köpings universitet, examen -88
Favoritmusik: Allätare. Jag älskar 
att lyssna på Digi listan!
Senast jag grät: Jag blir rörd av 
dokumentärer om människoöden. 
Märkligaste utnämningen: 
Jag blev framröstad som Årets 
jul klapp av komikern och radio-
prataren Annika Lantz. En SEB-
kund vann en ekonomi diskussion 
med mig.
Smultronställe på jorden: 
Peterskyrkan i Rom. Jag är inte 
religiös men det är en fantastisk 
miljö som drar i mig så att jag 
återkommer. Jag har redan varit 
där tre gånger.
Starka minnen från LiU: Fika-
stunderna i grupprummen med 
studiekamraterna och hur jag 
brukade jogga i kulverten under 
universitetet när det var dåligt 
väder. Och ångesten när tenta-
resultaten kom upp, förstås!

»Min drivkraft är jakten 
på förståelse, att jaga 
pusselbitar och aha-
upplevelser som får 
bilden att klarna.«
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– Det följer med jobbet. Att vara tillgäng-
lig för medier är en del i mitt uppdrag: att 
förklara ekonomiska skeenden, diskutera, 
analysera och att finnas till för SEB:s kunder. 

MEN MED MEDIAEXPONERINGEN följer makt – 
som ibland skrämmer Robert Bergqvist.

– Naturligtvis tänker jag mycket på vil-
ken typ av påverkan jag har. Jag säger inte 
bara att »det här är kalasbra alternativt går 
åt skogen« utan försöker nyansera mig nog-
grant. Och jag skulle aldrig kunna ljuga el-
ler undanhålla viktig information, det syns 
direkt på mig. Jag rodnar.

Trots de många analyserna genom åren 
är det sällan Robert Bergqvists prognoser 
slår helt fel. Han kan egentligen bara min-
nas en gång. Det var i juli 2007. 

– Jag sa i en intervju att jag »ser inga 
problem med att det finns tecken på att den 
amerikanska bolånemarknaden är svajig«.

Alltså startskottet på den globala finans-
krisen.

– Jag såg inte problemet med att bostäder 
i USA var belånade till 50 procent, drygt 
10000 miljarder dollar, när de var värda 
20000 miljarder dollar. Men det dröjde bara 
3-4 veckor innan jag och SEB svängde totalt 
i våra analyser.

DET INTENSIVA LIVET, fyllt med möten, resor 
i Sverige och världen och nya kunskaper är 
roligt, men också slitsamt. Den lilla fritid 
han har går till att samla på historiska före-
mål och att lära sig om dem. Det senaste 
fyndet är en tavla från 1500-talet med tulpa-
ner av en holländsk konstnär. 

– Den var inte dyr, men det är så fasci-
nerande att hålla den i handen och fundera 
över var den har varit tidigare.  Just den här 

lockade mig eftersom den skildrade en del 
av den första spekulationsbubblan, handeln 
med tulpanlökar.

Så småningom vill han låta ett annat 
stort intresse få spela huvudrollen i hans liv.

– Jag vill bli bagare. Det vore roligt att 
prova något annat, och jag har ju redan sam-
ma morgontider, haha. Jag älskar att baka 
och är barnsligt förtjust i småkakor.

Menar du allvar?
– Ja, jag har allvarliga tankar på det. Jag 

var tio år i Riksbanken och lovade att jag ald-
rig skulle bli lika långvarig på ett jobb igen. 
Nu har jag faktiskt varit på SEB i femton år, 
vem vet när det är dags att gå vidare. Ödet 
bestämmer.  

»Jag vill bli bagare. Det 
vore roligt att pröva 
något annat, jag har ju 
redan samma morgon-
tider, haha. Jag älskar 
att baka och är barnsligt 
förtjust i småkakor.« 

I biblioteket tillbringades mycket tid. »Mina 
studiekamrater kallade mig slavdrivaren«.

Robert Bergqvist känner igen sig i universitetskorridorerna. 
Men campus har växt. »Bortanför D-huset började ju landet!«

Även Robert Bergqvist började sin bostadskarriär i Ryd.

Fikastunderna med kompisarna 
var riktiga höjdpunkter.



37LIU MAGASIN nr 1 2012

liu.se/vi-ses

Utbildning med kvalitet öppnar 
dörrar till gränslösa möjligheter.



38 LIU MAGASIN nr 1 2012

ALUMNI 
 
  namn & nytt

Civilingenjörsutbildningen i industriell 

ekonomi har välutvecklade relationer med 

sina alumner och I-sektionen har fler som 

arbetar med alumniverksamhet än någon 

annan sektion. Gustaf Teder, ordförande 

i alumniutskottet, ser flera förklaringar till 

framgången.

– Vi är den största sektionen och vårt 
alumni utskott är det äldsta. Vi har hunnit 
arbeta fram saker under flera år. Men fram-
för allt finns det ett väldigt stort engage-
mang, både inom sektionen och bland våra 
alumner, säger han.

Medan många sektioner har en ensam 
alumniansvarig har Gustaf Teder ett dussin 
personer under sig i utskottet. Listan på pro-
jekt och aktiviteter är diger. 

Alumnitidningen är den största och 
mest resurskrävande satsningen. Den görs 
en gång om året och trycks i 5 500 exemplar. 
Målet är att nå alla som läst industriell eko-
nomi, samt de som går sista året och snart 
ska ta examen. Många före detta studenter 
bidrar med texter till tidningen.

MENTORSKAPSPROGRAMMET är också ett 
stort projekt. 2011 bildades 47 mentor-adept-
par, vilket innebar att var fjärde sistaårs-
student hade en mentor. 

Studenterna rekryteras först, därefter 
försöker man hitta mentorer som matchar 
deras intressen, utbildningsinriktningar 
och framtidsplaner. 

Efter en gemensam kickoff i mitten av 

våren är det upp till varje par hur ofta de 
vill träffas.

– För adepterna innebär mentorskaps-
programmet kontakter i näringslivet, 
inspiration och idéer. Mentorerna får en 
uppdatering om vad som händer på utbild-
ningen och hittar kanske bra personer att 
anställa, säger Gustaf.

Att bli mentor är bara ett av många sätt 
som alumner kan engagera sig på. För några 
år sedan föddes idén till föreningen Ilumni 
för I-alumner. Den är under uppbyggnad 
och kan på sikt ta över en del aktiviteter 
som sektionen ordnar i dag. Ett exempel är 
I-pubarna som genomförs i Stockholm och 
Göteborg. Ett annat är frukostföreläsningar, 
som den i februari med I-aren Anna Bäck, 
vd på Ocean Observations och mottagare av 
ett stort MBA-stipendium.

GUSTAF TEDER TROR ATT ILUMNI kan utveck-
las mycket. Alumner vet bäst vad andra 
alumner vill ha, menar han. Dessutom 
blir kontinuiteten bättre jämfört med när 
verksamheten drivs av studenter som byts 
ut varje år.

Alumniutskottet arbetar även med att ta 
fram statistik om utexaminerade I-are. Förra 
året undersökte de till exempel vad som hän-
der direkt efter examen.

Det bästa med ordförandeposten är en-
ligt Gustaf att få jobba med en grupp och få 
alla att trivas och engagera sig, fast arbetet 
är helt ideellt. Samtidigt är detta den största 
utmaningen. Men han berömmer utskotts-
medlemmarna, som tar ett stort ansvar.

– Det roligaste är när jag har delegerat ut 
ansvar och resultatet blir jättebra utan att jag 
har detaljstyrt.

GUSTAF TEDER LÄSER ANDRA ÅRET på inter-
nationell industriell ekonomi med kinesisk 
inriktning. Språk och andra kulturer är ett 
stort intresse och nästa år blir det utlands-
studier. Vad som händer efter utbildningen 
får framtiden utvisa. Bredden ger många 
möjligheter och han kan tänka sig olika 
spår.

– Man brukar säga att som I-are har 
man ofta gått natur på gymnasiet och efter 
utbildningen blir man konsult, för att vara 
så bred som möjligt och inte stänga några 
dörrar. Jag är nog en typisk I-are på det sät-
tet, avslutar han.

MARIA KARLBERG
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Bred alumnverksamhet bland I-arna

Gustaf Teder är ordförande i alumniutskottet.

Anna Bäck, I-alumn och vd för Ocean Observations, före-
läser på en frukostträff för I-alumner i Stockholm.

Diskussion vid frukostbordet, fr.v. Ingemar Ljungqvist, 
Per Bouveng och Per H Börjesson.
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lärdomar efter en konkurs
Det finns gott om fallgropar att ramla i 
som företagare. I boken Sagor från verk-
ligheten har LiU-alumnen Tore Friskopp 
samlat några av de lärdomar han dragit 

efter att hans företag gått i konkurs. Rakt, 
prestigelöst och med en skopa humor delar 
han med sig av sina misstag och ger kon-
kreta tips.

ANNA LUNDQVIST är arbetsterapeut på 
Iris Hadars AB i Norrköping. Hon har 
läst arbetsterapeutprogrammet, med 
examen 2011.

MAGNUS LUNDQVIST är senior verk-
samhetsarkitekt på Ferrologic AB i 
Göte borg. Han har läst datavetenskap-
liga programmet, med examen 2002.

JOHANNA MALM är informatör i 
Norrköpings kommun. Hon har läst ut-
bildningsprogrammet Kultur, samhälle, 
mediegestaltning, med examen 2005.

MIKAEL PETERSSON är konsult på 
Epicur Consulting. Han har läst till 
civilingenjör i informationsteknologi, 
med examen 2004.

MARIA REINECKE har fått utmärkel-
sen Årets projektledare 2011. Hon har 
tog examen från masterprogrammet 
Human resources management and 
development vid LiU förra våren. Hon 
fick utmärkelsen för sitt sätt att leda 
det internationella scoutlägret World 
Scout Jamboree med omkring 40.000 
deltagare.

THERESE RINDBERG är laboratorie-
ingenjör på Wedevåg Färg AB. Hon 
är högskoleingenjör i kemisk analys-
teknik, med examen 2009.

ANGELICA SCHRÖDER är socialsekrete-
rare i Håbo kommun. Hon har läst socio-
nomprogrammet, med examen 2011.

MALIN LOISKE SVANBERG är strateg i 
Stockholms stad. Hon har läst utbild-
ningsprogrammet Samhälls- och kul-
turanalys, med examen 2007.

ANNA ÖSTERLUND ska locka fler be-
sökare till kommunerna runt Vättern. 
Hon är ny projektledare för Destination 
Kräftriket med bas i Vadstena. Hon har 
en kombinerad turismexamen från LiU 
och Mittuniversitetet 2010.

Tipsa oss!
Vi vill gärna veta vad våra tidigare 

studenter har för sig idag. Kontakta 
redaktionen, lennart.falklof@liu.se.

Om LiU-alumner

skrev bok om pensionsekonomi
Strunta i privata pensionsförsäkringar och 

spara i stället livet igenom i aktier eller 

fonder.

Det rådet ger Per H Börjesson, som i boken 
Sluta pensionsspara diskuterar hur man 
bäst kan få ett rikt liv som pensionär. Att 
investera i egen bostad och amortera på 
lånen är ett annat tips.

Detta är Per H Börjessons tredje bok. 
Hans första, Så här kan alla svenskar bli 
miljonärer, blev en riktig storsäljare. 

I slutet av 70-talet studerade Per H 

Börjesson till 
civilingenjör 
i industriell 
ekonomi vid 
Linköpings 
universitet. Han 
är idag vd och 
huvudägare för 
Investment AB 
Spiltan, som en 
gång började 
som en aktiespar-
klubb för tidigare  Linköpings teknologer.

Världsledande teknologi
Alumniträff i Mjärdevi 24 mars

En heldag med andra LiU-alumner i en 
av världens mest dynamiska företags- 
och innovationsmiljöer. 

Anmäl dig senast den 14 mars. 
Välkommen!

www.liu.se/alumni

Per H Börjesson
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