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I DEBATTEN OM UTBILDNING och syssel-
sättning talas det mycket om match-
ning, om vikten av att universitet och 
högskolor ska utbilda studenter som pre-
cis passar in som färdiga bitar i arbets-
marknadens pussel. I dag. Fattas det 
kompetens inom en yrkesgrupp samti-

digt som det finns en överrepresentation inom en annan 
så förväntas det nästan av oss att vi genast ska öka respek-
tive minska antalet platser på de olika utbildningarna. 

För oss på Linköpings universitet är det självklart att 
vi med våra uppdrag är en viktig del av samhället och vi 
strävar hela tiden efter att bedriva våra verksamheter på 
ett sätt som innebär att kunskapen härifrån är relevant 
och på olika sätt kommer till nytta i samhället. Det är 
bland annat därför som olika former av samverkan ingår 
i all utbildning och forskning. 

Goda exempel på samverkan är den verksamhets-
förlagda utbildningen, VFU, som utgör en del av många 
studenters examen. Den innebär att våra studenter kom-
mer i direkt kontakt med kommande presumtiva arbets-
platser genom praktikperioder inom offentlig sektor och 
olika typer av företag. Ett annat exempel är alla de repre-
sentanter, inte sällan LiU-alumner, från arbetslivet som 
deltar i olika programråd och nämnder. Allt detta för att 
våra utbildningar ska bli de bästa möjliga. 

Ett mått på goda resultat är att studenter från LiU är 
eftertraktade på arbetsmarknaden, de ligger i topp i lan-
det då det gäller att snabbt få jobb efter examen.

DOCK, SOM ETT ANSVARSTAGANDE UNIVERSITET kan vi 
inte nöja oss med goda siffror om dagsläget. Vi måste 
arbeta långsiktigt. Våra studenter ska inte bara passa in 
i dagens pussel, de ska också kunna vara med och ut-
veckla morgondagens arbetsmarknad. 

Därför är det viktigt att våra studenter utbildas i att 
bli kompetenta, reflekterande och kreativa. Vi arbetar 
efter att de ska få med sig gedigna grundläggande, och 
långsiktigt hållbara, kunskaper som tillsammans med 
färdigheter och förmågor är till nytta oberoende av fram-
tida arbetsuppgifter. Sådana så kallade generiska kun-
skaper är bland annat att vara bra på att kommunicera 
skriftligt och muntligt och att kunna urskilja, formulera, 
analysera och lösa problem. 

Att tillhandahålla både grundläggande och generiska 
kunskaper är för oss att på bästa sätt förbereda våra stu-
denter för den verklighet som väntar efter utbildningen. 
Både i morgon och i övermorgon. 

Utbildning till nytta
även i framtiden

 4 Studierna gav en ny världsbild 
Pol kand-studenten Jakob Holmin Fridell.

 8 Notiser 
LiU uppåt på världsrankning.

 10 Här sköter studenterna ruljansen 
Vårdstudenter tränar teamarbete i skarpt läge.

 12 Studenter utvecklar företags idéer
Lyckat koncept gav bra resultat.   

 14 Redo att förändra
LiU-studenter har grönt bälte i kvalitetsutveckling.

 15 LiU-studenter får snabbt jobb
Karriärcentrum underlättar steget ut i arbetslivet.  

 16 Korridorsliv 
Bildreportage.

 18 Att växa av utmaningar
Prisade pedagoger om lärandets glädje.

 22 Med fokus på blicken
Hur läser vi en text eller en webbsida?

 24 Ny lärarutbildning tar form
Konsten att lägga ut asfalten medan man kör.

 27 Alumnimingel
Träffar på spex och LARM.

 28 Företagare i färg och form
LiU-alumner sprider sin design över världen.
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PÅ TRE AVDELNINGAR på sjuk-
husen i Linköping och Norr-
köping tas patienterna om 
hand av studenter från univer-
sitetets olika vårdutbildningar. 
Under några veckor får de 
träna teamarbete i skarpt 

läge – blivande läkare, sjuksköterskor, arbets-
terapeuter, fysioterapeuter och biomedicinska 
analytiker. Tillsammans löser de problem för 
att ge bästa möjliga omvårdnad för patienterna. 

För studenterna är det ett nyttigt möte med 
den verklighet som väntar efter studierna. 
Många får en rejäl kick av att upptäcka hur 
mycket de faktiskt klarar av. 

Modellen med kliniska undervisnings-
avdelningar har funnits vid Linköpings univer-
sitet ända sedan mitten av 1990-talet. Det var 
då en världsnyhet som senare fått efterföljare 
på olika håll.

I detta nummer av LiU magasin har vi följt 
arbetet på en ortopediavdelning i Norrköping. 

DET FINNS FLERA MÖJLIGHETER för studenter 
vid Linköpings universitet att testa sina kun-
skaper i praktiken. Många utbildningar har 
särskilda praktikinslag. 

Sedan i höstas kan även LiU-studenter från 
olika utbildningar tillsammans utveckla idéer 
för företag och organisationer och få högskole-

poäng på köpet. Premiäromgången ledde till 
flera användbara förslag – och erbjudanden om 
jobb för studenterna.

Vi berättar även om en utbildning för att 
driva kvalificerat förändringsarbete i industrin 
som ett trettiotal studenter genomfört. Inom 
ramen för utbildningen har de arbetet med 
projekt på företag som kan ge stora effektivise-
ringar och besparingar.

DET ÄR SJÄLVKLART tillfredsställande att upp-
täcka att studierna kommer till nytta. Men 
studie tiden i sig är också en häftig upplevelse för 
många. Vi har träffat pol kand-studenten Jacob 
Holmin Fridell som konstaterar att studierna 
gett honom en helt ny världsbild. I höstas kunde 
han ytterligare bredda sina perspektiv under en 
utbytestermin på ett japanskt universitet. 

Det finns mer att upptäcka i tidningen. 
Skolfrågorna har länge varit heta i samhälls-
debatten och fick nytt bränsle av den så kallade 
Pisa-undersökningen som pekade på kraftiga 
försämringar av svenska 15-åringars kunska-
per. Nu står hoppet bland annat till att den nya 
lärarutbildningen ska kunna vända skutan. Vi 
har kollat vad som händer på LiU. 

Trevlig läsning!

kunskap som lyfter

 Allmänt Detta är Linköpings universitets 
tidskrift för sina tidigare studenter 
(alumner) och andra som är intres-
serade av universitetets verksam-
het. Den berättar om stort och 
smått som händer på universitetet, 
gör nedslag i forskningens värld 
och söker upp gamla studenter i de 
miljöer de lever och verkar i idag. 

 Adress Kommunikations- och  
marknadsavdelningen 
Linköpings universitet 
581 83 Linköping

 Redaktör Lennart Falklöf 
013 -28 16 93 
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Studierna gav 
en ny världsbild

UTBILDNING 
 
  pol kand

text GUNILLA PRAVITZ
foto ANNA NILSEN & JAKOB HOLMIN FRIDELL

För Jakob Holmin Fridell, pol.kand-
student med statsvetenskap som 

huvudämne, har studierna inneburit 
åtskilliga aha-upplevelser. I höstas 

breddade han perspektiven ytterligare 
med en utbytestermin i Japan.

DEN FÖRSTA INSIKTEN KOM som en slags 
förvåning.

– Komplexiteten! Allt är så invävt i vart-
annat: politik, ekonomi, kultur. Det hade jag 
aldrig tidigare reflekterat över.

Jakob Holmin Fridell sitter i en soffa i 
Key-husets fik på Campus Valla och ler lite, 
hemkommen från en utbytestermin vid 
Akita University i Japan. Han har en termin 
kvar till sin polices kandidatexamen och i 
vår väntar metodstudier.

– Statsvetarstrunt, kallade en av professo-
rer i Japan alla teorier som finns inom om-
rådet. Men de behövs. Inte för att de ger en 
absolut sanning utan för att de ger en bild av 
hur människor tror att samhällen fungerar.

EFTER NÅGRA ÅR AV SMÅJOBB och resor efter 
studenten, det var hemtjänst, försäljning, 
café i Manchester och några månader i 
Syd- och Nordamerika, började han sakna 
tänkandet. Något som utmanade.

– Jag var sent ute och kunde bara hoppa 
på högskolekurser där sen anmälan var okej. 
Det blev en distanskurs i globalisering, sä-
ger Jakob Holmin Fridell. 

Den kursen förändrade hans världsbild. 
Och studierna på Linköpings universitet, 
framför allt i huvudämnet statskunskap, har 
med tiden tillfört allt bredare perspektiv. 

– Det som förundrat mig mest är att de 
internationella relationerna närmast är lag-
lösa, de styrs mest av mellanstatliga regler 

och avtal. Och det är en mängd hänsyn som 
hela tiden måste tas.

EN AVANCERAD ALLMÄNBILDNING, så katego-
riserar Jakob Holmin Fridell sin utbildning. 
Redan den allra första kursen i nationaleko-
nomi gav den där obeskrivliga känslan av ny 
förståelse:

– Bara att kolla på nyheterna blev nå-
got helt annat. Jag kunde hänga med och 
begrep plötsligt effekterna av politikernas 
åtgärder. Till exempel taktiken bakom ränte-
politiken.

De nya kunskaperna har satt snurr på 
tankarna.

– Det är mycket information som aldrig 



5LIU MAGASIN nr 1 2014

hade nått fram till mig utan studierna, säger 
han och fortsätter med konkreta exempel.

– Ta bara upptäckten att usa är det land 
i världen som bryter mest mot fn:s resolu-
tioner!

– Jag kan lägga ifrån mig böckerna, sätta 
på kaffe, fortsätta reflektera och inse att »så 
här har jag aldrig ens tänkt förut«. 

Han är snart klar med sin pol.kand och 
siktar därefter på masterexamen, inte minst 
för att få en användbar spetskunskap.

– Väntar 40 år av jobb kan det vara värt 
att satsa två år till på studier.

Ett vet han redan nu; han vill jobba med 
sakfrågor av något slag. Gärna miljöfrågor. 
Integrationsfrågor är också tänkbart.

MEN NYA PERSPEKTIV måste också prövas. 
Jakob Holmin Fridell ville ut i världen 

och i höstas reste han iväg för en utbytes-
termin. Efter att ha gått igenom alla kurser 
för statsvetare som erbjuds på de universitet 
LiU har avtal med, gick han på lustprin-
cipen och fastnade för Akita University i 
Japan. 

– Jag ville läsa roliga kurser som på något 
sätt ger en spets. Som jag inte hade tillgång 
till hemma, säger han. 

Det blev bland annat en kurs i nordöst-
asiatiska relationer, en om kärnvapensprid-
ningen och så japanska, förstås.

Hur gick det att landa i Japan, då?
– Just landningen var jag väl det moment 

jag var mest nervös för. Det var sjukt kvavt 
i Tokyo och jag visste inte riktigt hur jag 
skulle hitta rätt buss till flyget till Akita … 
men jag hade turen att träffa en norsk tjej 
som pratade japanska, berättar Jakob Hol-
min Fridell.

SÅ DET ORDNADE SIG, som det nästan alltid 
gör. 

Han blev upphämtad vid Akita Airport, 
japanska fadderstudenter såg till att det blev 
ett bra mottagande och det fanns omgående 
flera alternativ till boende. 

– I Japan behöver man aldrig känna sig 
otrygg. Alla människor är snälla, nästan 
överdrivet snälla, konstaterar han. 
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Akita University är ett internationellt 
universitet med 2 300 studenter och alla 
kurser ges på engelska. Men det tog sin tid 
att komma de japanska studenterna nära, 
säger Jakob Holmin Fridell som idag ändå 
har ett knippe japanska vänner han håller 
kontakt med.

– De är aningen blyga och i vissa fall 
tillbakadragna. Helt enkelt svåra att komma 
under skinnet på! Och så är de inte så bra 
på engelska. Undervisningen är också an-
passad till det, den japanska nivån är lägre 
jämfört med den svenska. Det var mest 
korvstoppning av fakta utan de analytiska 
och reflekterande inslag som finns i svensk 
högskoleutbildning.

SPRÅKBARRIÄRERNA MÄRKTES också i stu-
dentlivet, med skilda studentföreningar och 
olika »events« för de japanska respektive 
utländska studenterna.

– Man var självklart välkommen att gå på 
allt, men det fanns ingen större ambition att 
integrera studentgrupperna.

Studierna tog bara hälften så mycket tid 
som hemma i Linköping, men det är inget 
som Jakob Holmin Fridell vill klaga på.

– Det gav mig tid till upptäcktsfärder. Jag 
vandrade i bergen, åkte till Tokyo, Sapporo, 
Kyoto och Osaka. Är man på andra sidan 
jorden är det dumt att inte maxa upplevel-
sen. Jag hade jobbat sommaren innan och 
tagit ett enormt csn-lån på 50 000 kronor. 
Det är dyrt i Japan!

FÖR EN NYFIKEN STATSVETARE kan fyra må-
nader i Japan ge en tänkvärd relief till de 
egna förhållningssätten.

UTBILDNING 
 
  pol kand
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– Japan har en utpräglad hederskultur 
och det märks tydligt. Man ska inte visa 
svaghet och man ska inte misslyckas.

Och den svenska jämställdhetsreflexen 
slog honom med kraft när »Mr och Ms Akita 
University« skulle koras genom olika prov. 

– Killarna fick bryta arm och tjejerna, ja, 
de fick vika kläder på tid. Jag trodde först det 
var ironi!

Jakob Holmin Fridell skrev sin avslu-
tande uppsats om de japanska kvinnornas 
ställning i samhället.

– Nästan alla lägger flera år på en 
 akademisk examen, jobbar några år för att 
sedan bli hemmafruar efter trettio. Vilket 
slöseri, de japanska kvinnorna skulle kunna 
rädda ekonomin om de fick friheten att 

 arbeta, säger Jakob Holmin Fridell.
Men det vore å andra sidan att ta ifrån 

männen stoltheten över att vara försörjare.

– SOM SVENSK ÄR DET lätt hänt att man bara 
avfärdar andra tankesätt som ren idioti, 
säger han, skrattar och berättar att han hade 
lite svårt att hålla sig i diskussionerna med 
sina japanska vänner.

– Hemmafarsor? En omöjlig idé som 
genast skrattades bort. Ha en fru med högst 
månadslön? Otänkbart. För dem var dröm-
men jobb, hemmafru och barn senast vid 
30. Allt annat skulle vara ett misslyckande.

Fyra månader i norra Japan gav långt 
mer än faktakunskaper.

– Den konkreta upplevelsen av kulturel-
la olikheter ger en helt ny förståelse. Man 
inser hur viktigt det är att vara ödmjuk 
inför andra livsvillkor, säger Jakob Holmin 
Fridell.  
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LINKÖPINGS UNIVERSITET 
 
  notiser
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– Det är självklart mycket glädjande att vi 
klättrar på listorna.  Det är ett resultat av att 
vi har bra verksamhet, engagerade anställda 
och duktiga studenter, säger Helen Danne-
tun, rektor vid Linköpings universitet.

Rankingen listar världens främsta uni-
versitet som är yngre än 50 år. Den baseras 
på faktorer som lärosätets status, lärartäthet, 
citeringar av forskare och grad av internatio-
nalisering.

RANKNINGEN ILLUSTRERAR på ett tydligt 
sätt dynamiken i den globala universitets-
sektorn. Medan amerikanska och brittiska 
lärosäten helt dominerar den fullständiga 
QS-listan, så är det asiatiska universitet på 
de fem första platserna bland de yngre uni-
versiteten. I toppen ligger Hongkong Uni-
versity of Science and Technology.

I fjol klev Linköpings universitet för 
första gången upp på topp-50-listan för de 
yngre universiteten. Nu klättrar LiU ytterli-
gare några steg.

LiU uppåt på världsrankning

Den brittiska QS-listan räknas som 
en av de tre största och tyngsta rankning-
listorna, vid sidan av likaledes brittiska 
Times Higher Education-listan och den 
kinesiska Shanghai-listan. På den full-
ständiga QS-listan – oavsett ålder – ligger 
Linköpings universitet på plats 331.

Totalt beräknas det idag finnas nära 
20.000 universitet i världen, varav cirka 
16.000 yngre än 50 år.

Linköpings universitet klarar sig bäst bland svenska läro-
säten i den globala miljö- och hållbarhetsrankningen 
GreenMetric. Av 301 deltagande universitet i världen 
hamnar LiU på tjugonde plats.

Rankningen tar upp allt ifrån hur mycket pengar 
universitetet lägger på hållbarhetsfrågor till hur mycket 
grönyta det finns.

– Vår allra bästa gren är avfallshantering, säger miljö-
strategen Ulla Ivarsson. Men vi kan bli ännu bättre på att 
integrera hållbarhetsfrågor i utbildningarna.

Grönast i Sverige

I slutet av februari öppnade Medelhavs-
museet i Stockholm en Egyptenutställning 
där en digital kopia av mumien Neswaiu 
återskapats med hjälp av teknik från bland 
annat Visualiseringscenter C i Norrköping 
och Centrum för medicinsk bildvetenskap, 
CMIV, vid Linköpings universitet. Med hjälp 
av visualiseringstekniken är det möjligt att i 
detalj studera allt från kistan till de amuletter 
som döljer sig under tyglagren på mumien. 

Digital mumie
på utställning

Geriatrikprofesorn Jan Marcusson har fått lä-
karstudenternas pedagogpris Kandidat Kork. 

 I prismotiveringen står det bland annat: 
»Jan Marcusson är en av de vassaste förelä-
sarna. Han har visat ett stort pedagogiskt 
intresse och med karisma och engagemang 
levererat baskunskaper såväl som spjut-
spetsforskning inom neurovetenskap på ett 
lättförståeligt och intressant sätt.«

Läkarstudenternas 
favorit

Nu bjuder Linköpings universitet in allmän-
heten till öppna föreläsningar på program 
och kurser vid Campus Norrköping. Under 
våren kan man ta del av föreläsningar om 
alltifrån arbetsmarknad, tidningslayout och 
religiositet till cancer, omvårdnad och vård-
etik. Läs mer på www.liu.se/oppet-campus 

Öppet campus

Nyfiken på forskningen vid Linköpings 
universitet? Nu kommer en serie med 
populär  vetenskapliga filmer som bland an-
nat berättar om atomslöjd för att utveckla nya 
material, stressforskning för bättre djurhåll-
ning och om hur historien lever i nuet. Finns 
på www.liu.se/forskning från mitten av mars.

Filmreportage om 
forskningsprofiler
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Professor Folke 
Sjöberg blir ny 
prorektor och 
rektors ställ-
företrädare från 
1 juli 2014 och 
tre år framåt. 
Han är idag 
professor i 
brännskadevård 
och klinikchef 
på brännskade-
avdelningen vid Uni versitetssjukhuset. 

Folke Sjöberg kommer att vara prorektor 
på halvtid. Karin Fälth-Magnusson, som 
varit verksam som prorektor under flera år, 
kvarstår på halvtid till årsskiftet.

Läkarprogrammet vid 
Linköpings universitet 
är ett av tre i landet som 
fick betyget hög kvalitet 
i en granskning av Uni-
versitetskanslerämbetet. 
Samma betyg gick även 
till sjuksköterskeutbild-
ningen.

Utvärderingen av 
läkarutbildningen 
visade sig dock vara 
tuffare än väntat. Tre 
universitet fick bakläxa 
och måste se över sina 
läkarutbildningar. Men 
Linköpings universitet 
klarade alla målen och fick ett kvitto på 
 utbildningens höga kvalitet.

Även sjuksköterskeutbildningen klarade 
alla målen.
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Från och med nästa nummer av LiU magasin kommer tidningen inte skickas till alla alumner (tidigare studenter) från 
Linköpings universitet, utan bara till dem som är medlemmar i alumninätverket. 

Är du alumn från LiU, men inte nätverksmedlem?
Gå med i Linköpings universitets alumninätverk genom att registrera dig på www.liu.se/alumni. Medlemskapet kostar 
inget. Alla medlemmar får tidningen LiU magasin hem i brevlådan. Du får även inbjudningar till våra alumnievent, 
nyheter om LiU och kan hålla kontakten med studiekompisar. 

Har du redan bett oss om en prenumeration eller är anställd vid LiU behöver du inte göra något. Tidningen kommer 
som vanligt till dig.

Vill du fortsätta att få LiU magasin?

Bli medlem på www.liu.se/alumni

Folke Sjöberg 
ny prorektor

Hög kvalitet på utbildning  
av läkare och sjuksköterskor

Fler nyheter
på www.liu.se/

liu-nytt
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UTBILDNING 
 
  vård

DET ÄR EN GRÅ SMÅREGNIG gryning när sju 
studenter dyker upp på Vrinnevisjukhuset i 
Norrköping. Ett par av dem har suttit över en 
timme på bussar och tåg. Snart ska de ta över 
sina sex ortopedipatienter på avdelning 9.

Den kallas kua vilket ska uttydas 
 »klinisk undervisningsavdelning«. När den 

första öppnades 1996 på ortopediavdelning 
30 vid Universitetssjukhuset i Linköping 
var den en världsnyhet som kopierats flera 
gånger om. I Linköping följdes den av en 
geriatrikavdelning och 2001 togs klivet över 
till Vrinnevi.

De sju studenterna är inne på sitt femte 

dygn på kua och utgör nu daglaget på av-
delningen. 06:45 är det tid för rapportering 
från den fasta nattpersonalen. På sin egen 
expedition lägger de upp dagens arbete. Al-
la är med, blivande läkare, sjuksköterskor, 
 arbetsterapeuter, fysioterapeuter och   
–  sedan ett par terminer – även biomedicin-

Här sköter  
studenterna ruljansen

text ÅKE HJELM
foto GÖRAN BILLESON

På en ortopediavdelning på Vrinnevisjukhuset 
tas patienterna om hand av studenter på univer-

sitetets läkar- och vårdutbildningar. Här får de 
träna team arbete i skarpt läge. Modellen 

har uppmärksammats och fått efter-
följare runt om i världen.
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ska analytiker. En del grupper blir snabbt 
ganska självständiga medan andra behöver 
mer handledning.

– Vi har förbättrat oss dag för dag, tycker 
Niklas Karlsson, som utbildar sig till bio-
medicinsk analytiker.

Det är ett yrke som ofta utövas i laborato-
rier, sällan i kontakt med vare sig patienter 
eller vårdpersonal. Här ges chansen att följa 
ett prov genom vårdkedjan och se sin roll i 
ett vidare perspektiv. 

Utmaningen för gruppen är just att 
tillsammans lösa problem för att ge bästa 
möjliga omvårdnad för patienterna, och att 
ta intryck av varandras yrkesroller.

PÅ SINA ENSKILDA praktikplaceringar upp-
lever många studenter att de mer eller min-
dre passivt får följa sina handledare. Här 
kan det vara tvärtom:

– Studenterna kan ofta lära oss nya rön 
från sina utbildningar, säger Maria Törn-
borg, sjuksköterska och kontaktperson för 
kua avdelning 9.

När klockan går mot två på eftermid-
dagen är det snart dags för skiftbyte. 
Kvällsgänget ska ta över och de båda lagen 
samlas för överrapportering. På en filmduk 
projiceras de inneliggande patienternas 
journalblad från det digitala journalsystemet 
Cosmic. Just nu är det en stor bredd på av-
delningen – höftoperationer, frakturer från 
ortopedakuten och ryggåkommor. Ett par 
patienter är multisjuka med läkemedelslis-
tor så långa att de kan skrollas ner till golvet.

Karin Andersson, sjuksköterskestudent 
från daglaget, rapporterar om patienten H. 
som har feber, känner sig hängig, frusen 
och deppig. Hans ena fot har amputerats. 
Kommer jag att kunna gå igen, undrar han. 
Läkarkandidaten Max Hedmark rekommen-
derar noggrann uppföljning och profylaktisk 
behandling av operationssåret.

Vid bordets bortre ända sitter sjukskö-
terskehandledarna Kerstin Kinnander och 
Jona Borén. De lyssnar och flikar in någon 
enstaka kommentar.

– Vi försöker hålla oss i bakgrunden, 
 säger Kerstin Kinnander.

– Ett av huvudmålen är att studenterna 
ska upptäcka att »det här kan vi faktiskt 
lösa«. Sånt blir en »boost« för självförtroen-
det, säger Jona Borén, som själv gjorde sin 

kua-placering här på avdelningen för åtta år 
sedan. 

Och det var ingen engångsföreteelse, 
 poängterar Kerstin Kinnander som sett 
många studenter komma tillbaka som 
 färdiga sjuksköterskor eller läkare.

DE TVÅ KORTA VECKORNAS avbrott i den van-
liga studielunken avrundas med ett semi-
narium där studenterna får gå igenom sina 
upplevelser och kliniska erfarenheter från 
kua-praktiken. Till sist görs en bedömning 
som underlag för examinationen.

– Det viktigaste är förmågan att fung-
era i team och förstå organisationen kring 
 patienten. I den senaste utvärderingen 
ansåg 80 procent av studenterna att utbild-
ningsmomentet fungerar mycket bra som 
träning i lagarbete, säger Johanna Dahl-
berg, studierektor för Hälsouniversitetets 
 Curriculum för interprofessionellt lärande, 
där även de så kallade hel-kurserna (Hälsa, 
etik och lärande) ingår.  

»En boost för
självförtroendet«
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UTBILDNING 
 
  samverkan

Studenter 
utvecklar  

företags idéer

text MONICA WESTMAN
foto MARCUS ANDRÉ

Sedan i höstas kan LiU-studenter från olika utbildningar 
arbeta tillsammans och utveckla idéer för företag 

och organisationer – och få högskolepoäng på köpet. 
 Intresset är stort och premiäromgången av Demola, 

som konceptet kallas, ledde både till flera användbara 
förslag och jobberbjudanden för studenterna.

DET ÄR LITE NERVÖS STÄMNING i lokalen när 
det är examensdags för studenterna i premi-
äromgången av Demola. Nu ska projekten 
redovisas och i salen finns kurskamrater, 
coacher och lärare, men också folk från fö-
retag i regionen.  Förväntansfulla är också 
ett antal Norrköpingspolitiker, som slitit sig 
loss från diskussionerna om företagsned-
läggningar, nu senast Whirlpool som lägger 
ner sin tillverkning i Norrköping.

– Det är härligt att få komma hit och 
hämta energi, ni behövs för att säkra vår 
framtid och utveckling, säger näringslivs-
direktören i Norrköping Anne Revland.

Naturligtvis krånglar tekniken, men 
snart är presentationerna igång och det ena 
projektet mer spännande än det andra visas 
upp. Det handlar om allt ifrån en elektrisk 
råttfälla för skadedjursbekämpning, till en 
trädgårds-app där man kan se hur de träd 
och blommor man planterar år ett kommer 
att se ut när de växt upp några år senare. 
Det presenteras en app för att handla med 
och byta presentkort, idéer om hur man 

kan korta reaktionstiden för Gripen-piloter 
och system för att hålla reda på och sortera 
gigantiska mängder driftdata hos en tillver-
kare av bränslepannor.

DEMOLA-KONCEPTET ÄR importerat från 
Finland. Det är kopplat till det som i 
kurs katalogen kallas »tvärdisciplinärt ut-
vecklingsprojekt«. Kursen är ämnesöverskri-
dande och unik i den meningen att samtliga 
studenter vid Linköpings universitet, som 
läst 75 högskolepoäng eller mer, kan söka 
till den. Under den första terminen, hösten 
2013, var det dock i första hand studenter 
från Grafisk design och kommunikation och 
civilingenjörsutbildningen i medieteknik vid 
Campus Norrköping, som gick kursen.

– Under året har det lagts ner ett stort 
arbete på universitetet för att få in kursen i 
samtliga utbildningar och till vårterminen 
2014 hade vi sökande från de flesta håll, 
såväl teoretiska fysiker som sjukgymnaster, 
berättar Fredrik Borgsjö, verksamhetsansva-
rig på Demola East Sweden.

De studenter som antas får i en grupp 
med blandad kompetens vidareutveckla 
idéer från företag, entreprenörer eller orga-
nisationer, så kallade idéägare.  Idéerna kan 
komma från storföretag, som abb och Saab, 
likaväl som från småföretag eller enskilda 
personer. Projektet pågår i fyra månader, 
studenterna får 8 högskolepoäng och om 
idéägaren vill använda sig av resultatet får de 
köpa tillbaka det till ett på förhand överens-
kommet pris.

UNDER HÖSTEN HAR ETT femtiotal studenter 
tillsammans drivit 13 olika projekt.

– Nio idéer är återköpta, två nya företag 
har startats eller kommer att startas, åtta 
studenter har fått erbjudande om anställ-
ning och 15 har fått examensarbeten.  Det 
måste vi väl kalla succé, säger Fredrik Borg-
sjö och får varma applåder från åhörarna. 

– Fantastiska exempel på hur vi kan om-
vandla kunskap till praktiskt användning, 
konstaterar också en nöjd Lars Stjernkvist, 
kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. 
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SYSTEMET, KALLAT ECIT, består av en huvud-
dator eller sambandscentral, med en karta 
och en databas där all information samlas 
in. Ute i staden eller på katastrofplatsen 
kan sedan en mängd datorer och mobil-
telefoner koppla upp sig. Den som sitter på 
sambandscentralen ser på kartan var alla 
resurser finns, som brandposter, brandbilar, 
räddningstjänst, frivilliga med mobiltelefo-
ner eller vad det nu kan vara. 

Arbetsuppgifter skickas ut från sam-
bandscentralen, uppgiften går ut till alla 
som är i närheten och när något kvitterar, 

tar på sig uppgiften, försvinner den från 
övriga enheter. På så vis kan resurser 
skickas dit där de behövs bäst, utan någon 
fördröjning alls. 

– Inför Bråvallafestivalen stod 50 000 
bilar i kö och vi tror att det här kan vara till 
nytta även för exempelvis Missing-people, 
säger Johan Holmlund, som pluggar sista 
året på Grafisk design och kommunikation.

Tillsammans med Therese Nilsson 
som också är gdk:are och två blivande 
civil ingenjörer i medieteknik, Johannes 
Dahlgren och Erik Junholm, har de vidare-
utvecklat en idé som kom från Saab, affärs-
område Aeronautics.

– Deras grundidé var inte riktigt den 
samma, men de vill köpa tillbaka det vi gjort 
och det är verkligen jätteroligt, säger Johan 
Holmlund.

ALLA FYRA ÄR ÖVERENS OM att det har varit 
roligt, lärorikt och intressant att arbeta 
kursöverskridande.

– Enda problemet har väl varit att få våra 
scheman att synka, säger Therese Nilsson.

Saab har bidragit med tre olika idéer till 
höstens upplaga av Demola och tar tillbaka 
dem alla.

– Vi är jättenöjda. När det gäller ecit 
har de byggt ett säkert system där platt-
formar, vägvisning och uppgiftslämning 
redan finns. Vi tar tillbaka detta och har 
nu tagit in två examensarbetare för att se 
hur tekniken kan användas inom Saabs 
verksamhet,  säger Elisabet Ressner, chef 
för Geodata Competence Centre på Saab 
Aeronautics.  

Även kollegan Jens Alfredson är nöjd: 
– De grupper som arbetat med våra idé-

er har alla gjort ett jättebra jobb. Stort tack 
för det.  Vi kommer att använda många av 
deras idéer och tankar för tester och vidare-
utveckling i våra egna simuleringsmiljöer, 
säger han.  

Kartan fixar  kommunikationen
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– I höstas drev studenterna 14 olika projekt 
och de företag som deltog har möjlighet att 
spara i genomsnitt 800 000 kronor  genom 
förslagen, säger en nöjd Peter Cronemyr, 
universitetslektor på Avdelningen för kvali-
tetsutveckling och ansvarig för kursen.

Kvalitetsmetoden Six Sigma togs fram 
av Motorola, spred sig som en löpeld och 
används i dag i många stora industriföretag 
och organisationer. Det är en statistisk metod 
med hjälp av vilken man kan spåra problem i 
tillverknings- och affärsprocesserna. Där den 
statistiska variationen är stor finns det också 
stor potential till förbättrad och ökad kvalitet. 

Grundkursen i Six Sigma lockade 150 
studenter i våras, 30 av dem valde att läsa 
fortsättningskursen, där det handlar om att 
använda sina kunskaper i verkliga projekt på 
företag. De blir då också certifierade och får 
så kallat grönt bälte. 

KAJSA KAIRENTO & ANNA TEGENFELDT, snart 
klara civilingenjörer i industriell ekonomi, 

var mycket nöjda både med kursen och det 
bemötande de fick på Autoliv Electronics i 
Motala.

– De arbetar i skift dygnet runt i 365  dagar 
per år och behövde öka andelen korrekta 
radarsystem från 93 procent till 98 procent 
– för att kunna leverera i tid. Det var en utma-
ning för oss att få en överblick över så mycket 
mätdata, men det slutade med att vi gjorde en 
simulering där vi visar hur de kan bygga bort 
problemen, berättar Kajsa Kairento.

Christer Ingmarsson på Autoliv Electro-
nics i Motala, är mer än nöjd: 

– Vi försöker hela tiden utveckla vårt kva-
litetsarbete och ett verktyg vi länge sneglat 
på men inte haft tid att utvärdera närmare 
har varit Six Sigma. Vi imponerades av stu-
denternas professionella attityd och att deras 
insats på så kort tid klart identifierade för-
bättringsområden att jobba vidare med.

SERGIO ANDRES BRAMBILA MACIAS, som 
 läser en master i Energy and Environmental 
Engineering, och Gustavo Bonilla Lara, ut-
bytesstudent från Tecnologico de Monterrey, 
Mexiko, fick ta sig an företaget Exova Me-
tech som arbetar med mätteknisk konsulta-
tion och kvalificerade kalibreringstjänster. 
Även för dem handlade det om att öka preci-
sionen i leveranserna.

– När vi väl förstått processerna var det 
enkelt att samla in data och att få tid med 
dem. Vi har tagit fram ett verktyg som för-
enklar planeringen, när man studerar flödet 
ser man också var stoppen finns, berättar 
Sergio Andres Brambila Macias.

– Det har varit så roligt, tiden har bara 
runnit iväg, säger Gustavo Bonilla Lara.

Nöjda studenter, nöjda företag och en 
ännu nöjdare kursledare?

– Absolut, och nu behöver vi ett antal 
nya företag till höstens kurs, säger Peter 
Cronemyr.

MONICA WESTMAN

Redo att förändra
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LiU-studenter får snabbt jobb

– Det mest populära är vår cv-granskning. 
Behovet är stort av att någon utomstå-
ende tittar både på ens jobbansökan och 
cv, säger Kristin Sjölander på Karriär-
centrum.

Bortåt 30 studenter kommer varje vecka 
för att få sina ansökningar granskade.

– Många kommer härifrån med tydligare 
ansökningsbrev och bättre strukturerade 
cv:n. Vi har även enskilda samtal om fram-
tid och karriär. 

LINKÖPINGS UNIVERSITET kommer på andra 
plats när det gäller studenternas etablering 
på arbetsmarknaden. Det visar en rapport 
från Universitets-och högskoleämbetet, ukä, 

som grundar sig på siffror från Statistiska 
centralbyrån.

– Vi jobbar på olika sätt för att stötta stu-
denterna. Våra seminarier om rekrytering 
och arbetsmarknad är välbesökta och vi har 
också riktade aktiviteter till olika program, 
säger Kristin Sjölander.

Sedan i höstas finns en ny jobbportal, LiU 
Careergate, som ska hjälpa både svenska och 
internationella studenter att hitta jobberbju-
danden och praktikplatser. Som student kan 
man skapa en personlig profil för att få skräd-
darsydd information. Tanken är också att 
portalen ska skapa en tydligare bild av Linkö-
pings universitet för arbetsgivare i regionen.

– Arbetsgivarna kan annonsera  gratis, 
men också betala extra om de vill ha 
 exempelvis civilingenjörer just från LiU. 
Då går förfrågan specifikt till de studenter 
som registrerat sig i databasen, säger  Kristin 
Sjölander.

PÅ SENARE ÅR HAR SERVICEN ökat gentemot 
de internationella studenterna, däribland 
med cv-granskning och föreläsningar om 
svenskt arbetsliv och interkulturell kompe-
tens specifikt riktade till dem. 12 master-
studenter från olika länder och program 
ingår också i ett mentorskapsprogram där 
de regelbundet träffar sina mentorer som är 
ledare och chefer i regionen.

– Mentorskapsprogrammet har precis 
satt i gång men utifrån den uppföljning jag 
just gjort bland studenterna så är de nöjda, 
säger Kristin Sjölander.

EVA BERGSTEDT

Mer om Karriärcentrum på www.student.liu.se/arbete-
och-framtid/karriarcentrum
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foto ANNA NILSEN &  
CHARLOTTE PERHAMMAR

Korridorsliv
Under studietiden bor 
många i student korridor. 
Tillsammans bygger man 
upp en vardags gemenskap. 
En del får vänner för livet.
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UTBILDNING 
 
  prisade pedagoger

»De flesta växer 
av utmaningar«
prisade pedagoger om 
lärandets glädje

text EVA BERGSTEDT
foto CHARLOTTE PERHAMMAR

Vissa lärare uppskattas lite extra av studenterna. Vad är det egentligen de gör?  
Vi har pratat med några prisade pedagoger från olika delar av Linköpings universitet.

EN POSITIV SYN PÅ MÄNNISKOR. Ett intresse 
för ämnet. Plus ett stilla anlag för humor 
och lite distans till sig själv. Det är några 
av ingredienserna för att bli en bra lärare 
och att älska sitt jobb, tror tre prisade 
 pedagoger.

Lägg därtill en god organisatorisk 

förmåga och ett ganska stort inslag av 
ödmjukhet. Det första påtalar de själva, 
ödmjukheten visar sig under intervjuerna 
med universitetslärarna Inga-Lena Johans-
son, Mikael Jungevall och Ingrid Anders-
son. De är inga skrytmånsar precis, utan 
verkar mest lite undrande varför just de 

blivit prisade för sina pedagogiska insatser.
Studenterna delar årligen ut egna priser 

till lärare de uppskattar. De här tre är några 
som fått utmärkelserna. I motiveringarna 
står sådant som att de skapar nyfikenhet och 
framtidstro, att undervisningen är relevant, 
aktuell och strukturerad, att den har en 
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stark koppling till studenternas framtida 
yrke och att de brinner för sitt ämne.

Hur gör dom?

INGA-LENA JOHANSSON undervisar blivande 
logopeder på Hälsouniversitetet. Hon 
tänker efter en rejäl stund och svarar med 
gälliva riskt lugn att det nog handlar om just 
detta med intresset både för ämnet och för 
människor, liksom en noggrann planering.

– Människointresset var en grundorsak 
till att jag valde logopedyrket. Det finns för-
stås med i mötet med studenterna. De ut-
manar mig att tänka till, att vrida och vända 
på frågor. Många bra idéer kan komma från 
dem. Senast var det några studenter som 
skrev en uppsats om sväljningssvårigheter. 
De föreslog att vårt program skulle inleda 
ett samarbete med sjuksköterskeprogram-
met i den frågan. Så nu jobbar vi på det.

Inga-Lena Johansson är ny som lärare 
men har många års erfarenhet av logoped-
yrket. Hon är också delvis kursansvarig.

– Jag tycker ju själv att logopedi är ett 
otroligt spännande område. Kanske smittar 
mitt engagemang av sig. 

Precis som på Hälsouniversitetets  övriga 
utbildningar tillämpas problembaserat 
lärande, pbl. Inga-Lena Johansson betonar 
därför att hennes främsta mål inte är att lära 
ut, utan att studenterna ska lära in.

– De skapar sin egen kunskap. Min roll är 
att se till att de bästa förutsättningarna finns 
för att göra det. Studenterna ska bli skickliga 
logopeder, all kunskap är byggstenar på vägen 
dit. När de förstår sammanhanget i de olika 

kursmomenten så blir det en slags nyckel för 
dem. Då måste man själv – alltid – tänka till 
för att ha med kunskap som är relevant.

EN STOR GLÄDJE I LÄRARJOBBET är just att mö-
ta studenternas engagemang och nyfikenhet.

– Särskilt när något blir verkligt för dem, 
när de ska tillämpa sina kunskaper i mötet 
med patienter. Studenterna behöver vara 
aktiva för att kunskaperna ska sätta sig och 
bli deras. 

Mikael Jungevall är inne på liknande 
tankegångar. Han undervisar blivande 
 lärare i didaktik (konsten att lära ut) i engel-
ska språket och arbetar halvtid på universi-
tetet. Den andra halvan undervisar han på 
komvux i Norrköping.

– Det är en bra kombination. Jag har 
både teorin och känner till den praktiska 
verkligheten i skolan, säger han. 

Kanske handlar lärandet om en positiv 
grundsyn på människor, funderar han. Att 
verkligen tro på att de allra flesta vill, kan 
och är glada över att lära sig nya saker. När 
det gäller lärarutbildningen ser han sig 
också som en bärare av hopp.

– Någonstans måste de blivande lärarna 
få ro och tro på att det de gör är viktigt. 
Det finns problem i skolan men så mycket 
fungerar också otroligt bra. När kritiken 
från politiker och allmänhet är massiv kan 
studenterna lätt tappa tilltron till att det de 
gör har någon betydelse. Jag vill förmedla 
ett framtidshopp till dem.

Mikael Jungevall gissar att hans enga-
gemang för skolfrågor och didaktik lyser 
igenom.

– Jag älskar att jobba med elever och 
studenter. Så jag kan nog vara en inspiratör. 
Kanske.

Samtidigt betonar han det omvända.
– Vi lär av varandra. Jag bidrar till att 

mina studenter blir bra lärare, vilket jag är 
övertygad om att de allra flesta blir, och de 
ger mig ingångar in i nya frågeställningar 
och andra sätt att tänka. 

Mikael Jungevall betonar också värdet i 
att ställa krav.

– De flesta studenter växer av svårigheter 
och utmaningar. Då är det viktigt att finnas 
med i processen och vara ett bollplank.

Och så var det detta med humorn.
– Vi brukar ha kul på lektionerna. Ett 

skratt gör att alla mår bra. 
Eller, som didaktikspecialist Jungevall 

också uttrycker sig:
– En avspänd atmosfär i klassrummet 

ger trygghet och lugn och det är bra för 
inlärningen.

INGRID ANDERSSON, i sin tur, undervisar 
blivande civil- och högskoleingenjörer i 
termodynamik, strömningslära och värme-
överföring. Det har hon gjort länge, sedan 
80-talet, efter en egen civilingenjörsutbild-
ning i teknisk fysik. I hennes arbetsrum 
sitter en rad diplom uppe som ett tecken på 
att studenter genom åren uppskattat hennes 
pedagogiska insatser.

Hur hon gör? Har traditionell undervis-
ning i mindre och större grupper, ibland 
 uppemot 160 studenter, plus en del labbar. 
Det låter ju inte pedagogiskt innovativt 
direkt, men med tanke på studenternas 
mångåriga uppskattning tycks hon ha hittat 
ett koncept som håller över tid.

– Jag tycker helt enkelt att det är roligt att 
undervisa och ha kontakt med studenterna, 
är Ingrid Anderssons lågmälda svar.

Även hon talar om vikten av att lyssna på 
det studenterna säger, att ha en öppen atti-
tyd i lärosalen – ingen fråga är dum – och att 
humorn är viktig.

– Jag försöker bjuda på mig själv och 
aldrig göra mig rolig på någon annans 
 bekostnad.

På senare tid har hon lagt in lite mer 
demonstrationer och frågor som bryter av i 
undervisningen, sådant som knyter an till 
ämnena hon undervisar i.

– Annars jobbar jag på som vanligt.  

Linköpings universitet satsar nu på att utveckla 
utbildningarna genom det så kallade pedagogiska 
språnget. Det innefattar allt ifrån stora visionära 
tankar kring lärande till mer handfasta projekt som 
att skaffa fler studieplatser och trådlösa nätverk 
överallt. Ambitionen är att bli det bästa universitetet 
för utbildning.
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Massa- och pappersbrukens avloppsström-
mar innehåller stora mängder organiskt 
material som kan bli till nyttig biogas, visar 
forskare på Tema Vatten i natur och sam-
hälle. 

Hittills har testerna gjorts i laboratoriet 
på Tema Vatten och det är i första hand dok-
toranderna Eva-Maria Ekstrand och Made-
leine Larsson som arbetat med att ta prover 
på processvatten från de olika bruken.  

Resultaten är så lovande att försök i 
pilotskala nu ska göras ute på bruken. De 
flesta bruk renar i dag sitt avloppsvatten 
med syre krävande, aeroba, tekniker som är 
energikrävande. Men nu ska två anaeroba, 
syrefria, tekniker som visat sig fungera bra 

i laboratoriet skalas upp. 
Båda innebär att man också 
tar tillvara den biogas som 
bildas i processen.

I korthet går båda tekni-
kerna ut på att separera det 
organiska materialet från 
det strömmande vattnet och 
försöka hålla kvar såväl sub-
stratet som mikroorganis-
merna i reaktorn så länge att 
det bildas metan. Tester görs också att åter-
föra aktivt slam från bruken till reaktorerna.

Forskningen har redan väckt stort in-
tresse, även internationellt, speciellt i skogs-
landet Finland.

– Vi ligger ett snäpp före övriga världen, 
vi har djupa kunskaper i vad som behövs för 
att få mikroorganismerna i en reaktor att 
trivas, konstaterar professor Bo Svensson på 
Tema Vatten.

-

-

I Vetenskapsrådets senaste beräkning av 
publiceringar och citeringar, som ligger till 
grund för delar av fördelningen av statens 
forskningsanslag, kommer LiU ut som 
bästa lärosäte inom området utbildnings-
vetenskap i att publicera sig och som näst 
bäst vid en sammanlagd beräkning av pu-
bliceringsvolym och citeringsgrad.

LiU-forskare är också mycket fram-
gångsrika när det gäller att få medel från 
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga 
kommitté. Linköpings universitet kommer 
på första plats då de tre bidragsformerna sto-
ra utlysningen, forskarskolor och bidrag till 

framstående yngre forskare slås samman.
Vid Linköpings universitet bedrivs 

utbildningsvetenskaplig forskning främst 
inom den utbildningsvetenskapliga fakul-
teten, men även inom övriga fakulteter. 

– Detta är glädjande siffror och visar att 
vår strategi för att långsiktigt bygga upp 
starka forskningsmiljöer ger utslag i olika 
typer av mätningar, säger Andreas Fejes, 
professor och prodekan vid Utbildnings-
vetenskap.

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
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Utbildningsvetenskap i framkant

Brukens avloppsvatten blir biogas

Hög stressnivå i familjen kan leda till att 
barnets immunförsvar påverkas. Det visar 
en studie av forskare vid Hälsohögskolan i 
Jönköping och Linköpings universitet.

Människokroppen är utrustad för att 
hantera vardaglig, kortvarig stress. Däremot 
kan en svår stressituation eller ett långvarigt 
stresspåslag påverka immunförsvaret nega-
tivt. Ett exempel kan vara att förlora en nära 
anhörig eller inte känna kontroll över sin 
situation.

Resultaten av forskningsstudien som 
publicerades nyligen i tidskriften Journal 
of Immunology visar att barn i högstressade 
 familjer hade en hög nivå av kortisol, vil-
ket är ett biologiskt mått på stress. En hög 
stressnivå trycker inte bara ned immunför-
svaret, utan även skapar en obalans som kan 
bidra till en autoimmun reaktion mot de 
insulinproducerande betacellerna.

I studien ingick familjer med femåriga 
barn. Föräldrarna har svarat på frågor om 
stress och även fått ange vilka svåra livshän-
delser som påverkat familjen. Utifrån svaren 
identifierades en grupp barn där det kunde 
förmodas finnas en hög stressnivå i familjen 
och en grupp av barn där stressnivån kunde 
förväntas vara mer normal.

Stress i familjen
kan ge sjukare barn
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Materialforskaren 
Carina Höglund 
blev årets mottagare 
av det prestigefyllda 
Chester Carlsons 
forskningspris för 
framstående inno-
vation på 150 000 
kronor.

Hon har läst 
till civilingenjör i 
teknisk fysik och elektroteknik och därefter 
doktorerat i tunnfilmsfysik vid Linköpings 
universitet. Sedan tre år tillbaka är hon 
anställd som forskare vid European Spalla-
tion Source (ESS), det naturvetenskapliga 
jätteprojektet som ska bygga en anläggning 
utan för Lund för att undersöka de sub-
atomära egenskaperna hos material. 

Men än så länge håller hon till i Fysik huset 
vid LiU, där hon utvecklar detektorerna till an-
läggningen som beräknas vara klar 2025.

– Att jag skulle gå till final om Chester 
Carlson-priset var helt oväntat. Jag visste 
inte ens att jag var nominerad, säger Carina 
Höglund.

Bakom priset står företaget Xerox och 
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

Lars Nielsen, profes-
sor i fordonssystem 
på Linköpings uni-
versitet tilldelas årets 
Frisinger stipendium 
på 250000 kronor för 
sina stora framgång-
ar inom forskning 
kring fordonssystem 
och hybridteknik.

Under drygt 20 år 
har han byggt upp en 
bred forsknings- och utbildningsverksamhet 
i Linköping. 
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Lars Nielsen

-

-

För två år sedan handplockades de tolv 
från kirurgklinikerna vid sex sjukhus 
i landet. Från Universitetssjukhuset i 
Linköping kom Karolina Härle och Marie 
Stenlund, som nu fått nyinrättade tjänster 
på sin »hemma klinik«, med några tusen-
lappar mer i lön.

– Äntligen är vi vid målet. Jätteroligt 
och inspirerande, säger Marie Stenlund.

UTBILDNINGEN HAR VARIT minst sagt tuff. 
Efter en lång studieresa till sjukhus i USA, 
där nurse practitioners, NP:s, har funnits i 
50 år, började själva utbildningen på halv-
fart i två år parallellt med arbete på vård-
avdelningen. För Karolina Härle och Marie 
Stenlund innebar det inte mindre än 80 
procents jobb vid sidan om studierna.

– Under de nära tre åren har vi alla 
fått forma våra nya roller efter behoven på 
klinikerna. Det finns skillnader men vi 
har alla samma grundkompetens, säger 
Karolina Härle.

Marie Stenlund ser som sin största 
styrka att stå för kontinuiteten på avdel-
ningen.

– Medan den övriga personalen har 
oregelbundna arbetstider, är jag på plats 
dagtid måndag till fredag och kan följa 
varje patient.

MED SIN NYA KOMPETENS kan de ta ansvar 
för ronden och utskrivning av patienter. 
De kan göra akuta bedömningar, följa 
upp ordinationer och provtagningar 
–  insatser som kan snabba upp vård-
processen och förbättra informationen till 
patienter och anhöriga.

– I början var det jobbigt att lämna 
en trygg sjuksköterskeroll för en helt 
ny som blivande avancerad specialist-
sjuksköterska, och dessutom närma sig 
en annan grupp, läkarna. Det finns en 
skepsis i omgivningen även om respon-
sen är mest positiv. Det kommer att ta 
flera år för oss att visa vad vi kan göra, 
säger Karolina Härle.

De tolv pionjärerna kommer att vara 
ensamma på banan ännu några år. 
Nästa antagning till utbildningen vid 
Linköpings universitet är planerad till 
våren 2015.

ÅKE HJELM

Examen för vårdpionjärer

Forskningspris 
till Carina Höglund

Volvostipendium 
till Lars Nielsen
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KATEGORI 
 
  underkategori

text ELISABET WAHRBY
foto ANNA NILSEN

Med fokus 
på blicken
Hur läser vi av en text  eller 
webbsida? Vad ställer till 
p roblem och var fastnar 
 blicken? På IKT-studion kan 
det studeras med hjälp av 
utrustning för att följa en 
 persons ögonrörelser.

I MAJ ÅKER EVELINA RENNES till Island. Där 
ska hon presentera sin kandidatuppsats i 
kognitionsvetenskap vid en internationell 
konferens. En uppsats där studier av ögon-
rörelser, eller »eye tracking«, haft avgörande 
betydelse. 

– När jag skulle skriva min kandidat-
uppsats i kognitionsvetenskap valde jag att 
utvärdera ett verktyg som har utvecklats på 
Institutionen för datavetenskap för att auto-
matiskt sammanfatta texter, berättar Evelina 
Rennes. Verktyget ska underlätta för till 
exempel människor med läs- och skrivsvå-
righeter eller dem som inte har svenska som 
första språk. 

I undersökningen fick 30 testpersoner 
läsa fem automatiskt sammanfattade po-
pulärvetenskapliga texter utan att i förväg 
få veta att de var sammanfattade. Därefter 
fick deltagarna svara på en enkät om hur de 
uppfattade texten. 

– För att också kunna hitta omedvetna 
processer, som deltagarna inte själva tänker 
på, fick de läsa texterna framför en ögonrö-

relsekamera, en »eye tracker«, säger Evelina 
Rennes. Jag ville se vilka fel som upptäcktes, 
vilka som inte upptäcktes och vilka fel som 
orsakade mest störningar vid läsningen. Jag 
kunde sedan också jämföra dessa resultat 
med enkätsvaren. 

UTRUSTNINGEN SOM Evelina Rennes 
 använde för att studera ögonrörelser finns 
på ikt-studion. Verksamheten finansieras 
av Filosofiska fakulteten och Utbildnings-
vetenskap, men är även öppen för studenter 
och lärare vid övriga fakulteter. 

ikt står för Informations- och kom-
munikationsteknik där »eye tracking« är 
ett exempel. Här finns också andra ikt-
hjälpmedel, som utrustning för att spela in 
föreläsningar, datorer för video-, bild- och 
ljudredigering, utrustning för videokonfe-
renser och interaktiv tavla. 

– Den första utrustningen för att stu-
dera ögonrörelser köptes in 2008 och har 
sedan dess använts flitigt, framför allt av 
kognitionsvetare, berättar Linnea Björk 
Timm, samordnare på ikt-studion och själv 
kognitionsvetare i botten. Den senaste ut-
rustningen köptes in förra året. Under långa 
perioder har utrustningen varit fullbokad.  

IKT-STUDION HAR NU FYRA utrustningar för 
att studera ögonrörelser, två portabla och två 
stationära. Den ena delen av den portabla 
utrustningen består av glasögon eller keps. 
De kopplas till en mobiltelefon eller en bär-
bar dator. En kamera är riktad framåt och 
filmar synfältet. En kamera filmar ögats 
pupill och en ljusreflex på ögat som används 
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för att räkna ut blickriktningen. 
Utrustningen registrerar blickriktningen 

flera gånger per sekund. Resultatet kan 
visualiseras till exempel som en karta, en så 
kallad heatmap, som bland annat visar var 
man tittat och hur länge. 

– De som använder »eye tracking« är 
främst studenter som läser kognitions-
vetenskap på grundnivå, de som skriver 
B-uppsats, kandidat- eller masteruppsats, 
berättar Linnea Björk Timm. I vår ger vi 
också på försök en poänggivande högsko-
lekurs om detta. Flera på kursen är kogni-
tionsvetare. 

Evelina Rennes utvärdering av det auto-
matiska sammanfattningsverktyget är bara 
ett exempel på hur studier av ögonrörelser 
har använts. Ett annat arbete som gjorts av 
kognitionsvetare på Linköpings universitet 
är en utvärdering av sökmotorn på Ikeas 
hemsida.  

– Man ville veta hur besökarna tittar när 
de får upp resultatet av en sökning, förklarar 
Linnea Björk Timm. Hur villiga är till exem-

pel besökarna att gå igenom hela sökresulta-
tet? Hur sorterar man i informationen? 

KOGNITIONSVETARE KAN ALLTSÅ ha stor nytta 
av »eye tracking«. Men Linnea Björk Timm 
ser också andra användningsområden. 

– Skolmiljöer och skolsituationer är ett 
outforskat område. Hur tittar låg- och mel-
lanstadieelever på en interaktiv tavla? Ett 
annat exempel är konst och bilder. Hur tittar 
man på ett konstverk? Är det skillnad om 
man ser ett konstverk på bild eller i verklig-

heten på ett galleri eller ett museum? 
Men studier av ögonrörelser är inte lös-

ningen på alla problem. Det har också sina 
brister. 

– Vi ser inte med ögat, vi ser med hjärnan, 
säger Linnea Björk Timm. Att ögat riktas mot 
något eller stannar upp säger egentligen inte 
att vi förstått eller ens kommer ihåg vad vi sett. 

KANDIDATUPPSATSER FÅR SÄLLAN särskilt 
stor uppmärksamhet. Men Evelina Ren-
nes arbete har resulterat i en vetenskaplig 
publikation och i maj åker hon till Reykjavik 
på Island för att presentera det på den inter-
nationella konferensen Language Resources 
and Evaluation Conference. 

– Min utvärdering kan användas för att 
utveckla sammanfattningsverktyget. Tan-
ken med verktyget är att det ska bli en webb-
plugin som kan användas på offentliga 
hemsidor som till exempel Försäkringskas-
sans. Att få presentera arbete på en sådan 
här stor konferens känns väldigt spännande. 
Och nervöst, säger Evelina Rennes.  
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UTBILDNING 
 
  lärare

text SOFIA STRÖM BERNAD
foto ERICA LINDBLOM & CHARLOTTE PERHAMMAR

Att lägga ut asfalt samtidigt som man kör
Med den nya lärarutbildningen ska svenska elever bli »bäst i klassen«. 

Samtidigt debatteras skolans utmaningar flitigt i medierna. Hur byg-
ger man upp en ny utbildning mitt i samhällsdebatten?

I DECEMBER BRASKADE SVARTA rubriker om 
den kraftiga försämringen i Pisa-undersök-
ningen. Svenska 15-åringars kunskaper i ma-
tematik, läsförståelse och naturvetenskap är 
lägre än snittet bland oecd-länderna. I inget 
annat av de 33 oecd-länderna faller resulta-
tet lika mycket som det gör i Sverige.

Nu står hoppet till att effekterna av den 
nya lärarutbildningen ska vända skutan. 

Den nya utbildningen infördes för 2,5 år 
sedan och Linköpings universitet var ett av 

de lärosäten som fick examensrätt för samt-
liga lärarutbildningar på en gång. Den nya 
lärarutbildningen fick en flygande start trots 
att många frågetecken kring hur den skulle 
bedrivas återstod. 

LIU MAGASIN TRÄFFAR Karin Mårdsjö-
Blume, dekan för utbildningsvetenskap, 
och Mats Werme, utbildningsutvecklare 
för utbildningsvetenskap på studentkåren 
StuFF, för ett samtal kring hur man rullar 

ut asfalten medan man kör. 
Hur har bytet till den nya lärarutbildningen 

upplevts av er?
Mats: Det har varit spännande att vara 

med om den här förändringen, samtidigt är 
det en hel del jobb med en sådan här över-
gång. Och även om det blir en bra utbild-
ning påverkas ju en del studenter negativt av 
själva övergångsfasen. 

På vilket sätt?
Mats: Studenter på den gamla utbild-
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ningen har känt sig bortglömda, de undrar 
vem som läser deras kursutvärderingar. 
Och studenter på den nya utbildningen 
känner sig i stället som försökskaniner; på 
kurs efter kurs upplever de att läraren inte 
kan ge information om kursen i tid, som 
litteraturlistor och upplägg.

Karin: Och lärarna har haft en väldig 
arbetsbörda. Mitt inne i den gamla lärar-
utbildningen antog de nya studenter och 
genomförde parallellt ett intensivt utveck-
lingsarbete för att arbeta fram helt nya kurs-
planer. Men förändringarna har upplevts 
som bra av många och de flesta har varit vil-
liga att kavla upp ärmarna och jobba på.

Hur bygger man upp en ny utbildning sam-
tidigt som den bedrivs?

Karin: Genom arbetsgrupper och enga-
gerade studenter och medarbetare. Vi har 

bland annat jobbat med ämnesråd för olika 
ämnen. De har haft till uppgift att planera de 
olika kurserna som ingår i ett ämnes område.

Mats: Ja, jag suttit med i ett för kemi. 
 Olika företrädare för kemiämnet har del-
tagit, jag själv i egenskap av att jag läser till 
gymnasielärare i kemi. I ämnesråden har vi 
även haft med kursmentorer, lärare som ar-
betar ute i skolan, de har tillfört mycket bra. 

Karin: En annan sak som vi är nöjda över 
att ha »uppfunnit« så kallade ämnesdidak-
tiska kluster. De har samlat ämnesdidaktisk 
kompetens inom ett eller flera närliggande 
ämnen för att öka samarbetet och kvalitén 
på undervisningen.

Kommer den nya lärarutbildningen göra att 
svenska elevers resultat förbättras?

Karin: Det är svårt att säga. Det är 
många faktorer som påverkar resultaten. 
Hur klassrumssituationen ser ut, hur 
många elever som går i varje klass, hur bra 
läraren är på att se och lyfta sina elever.

Mats: Lärarens agerande och kunskaper 
är naturligtvis viktiga, men tillgång på 
hjälpmedel och tid spelar också in. Lärare 
idag tvingas lägga mycket tid på dokumenta-
tion inför betygssättning, tid som egentligen 
borde läggas på eleverna. Mycket handlar 
om politiska beslut och riktlinjer.

Skolfrågan debatteras flitigt i medier och 
är dessutom en het valpotatis. Har det påver-
kat arbetet?

Karin: Ska man vara lite kritisk så har vi 
en utbildningsminister som fattar nya beslut 
hela tiden. Det händer lite för mycket, det 
är svårt att utvärdera förändringar då. Dess-
utom känns det ibland som en hel yrkeskår 
försörjer sig på att skriva negativt om skolan, 
det om något sänker ju lärarnas status.

Är den på väg att höjas som ett resultat av 
den nya utbildningen?

Mats: Det är svårt att säga, men jag tror 
det. Utbildningen ställer högre krav och 
håller ett högre tempo. Vi också på väg mot 
lärarbrist vilket kommer att höja lönerna vil-
ket också säkert kan inverka positivt.

Karin: Ja, och häromdagen läste jag fak-
tiskt en positiv artikel om skolan! Svenska 
elever är framstående i konfliktlösning och 
självständigt tänkande. Sådant mäts ju inte i 
de vanliga undersökningarna.  

Den nya lärarutbildningen infördes hösten 2012.
Lärarutbildningen fick fyra olika examina: förskollärarexamen, 
grundlärarexamen, ämneslärarexamen samt yrkeslärarexamen.
Grundskolelärare för förskoleklass och årskurs 1-3 läser och 
 undervisar i merparten av skolans ämnen. De har fått en bredare 
inriktning men blev samtidigt behöriga för ett snävare ålders-
spann. Utbildningen förlängdes till fyra år.
Lärare i skolår 4-6 läser också alla ämnen, men fördjupar sig 
i antingen SO, NO och teknik samt ett eller flera praktiska och 
 estetiska ämnen.
Linköpings universitet är landets mest kompletta miljö för 
lärarutbildning. Förutom utbildningar till lärare i förskola, grund-
skola och gymnasium erbjuds också utbildningar till speciallärare, 
specialpedagog och, som enda lärosäte i landet, folkhögskollärare. 
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»Han gör så att de svåra ekonomiska frågor-
na går att förstå«, heter det i motiveringen.

Och inte nog med det. För fjärde året 
i rad utsågs Robert Bergqvist till årets 
makro ekonomiska kommentator i en 
rankning av affärsmedia och ekonomijour-
nalister som konsultföretaget Hallvarsson 
& Halvarsson årligen genomför.

Robert Bergqvist läste ekonomi på Lin-

köpings univer-
sitet i mitten 
av 1980-talet. 
Han började 
på Riksbanken 
1988, där han 
innehade olika 
chefspositioner. 
1997 gick kan 
över till SEB 
och är sedan 
2007 bankens 
chefsekonom. 

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

MARIA BLADH har fått jobb på ProAvia 
Konsult AB. Hon har läst systemveten-
skap, med examen 2013.

MALIN EKENGREN har fått jobb på 
på Ernst & Young AB. Hon är civil-
ekonom, med examen 2013.

TOMAS FROSTENSSON har fått jobb 
på Synective Labs AB. Han är civil-
ingenjör i datateknik, med examen 2013.

LINUS HAMMER har anställts på 
ABB. Han är civilingenjör i maskin-
teknik, med examen 2013.

ELIN KREPPER HAR anställts på Wire-
card Technologies i München. Hon 
läste affärsjuridiska programmet, med 
examen 2009.

KRISTINA LAM har fått jobb på 3M. 
Hon är civilingenjör i design och pro-
duktutveckling, med examen 2013.

ÅSA LARSSON har fått jobb i Botkyrka 
kommun. Hon har läst till special lärare/
specialpedagog, med examen 2013.

INGRID NYLANDER arbetar på De-
sire2Learn. Hon är högskoleingenjör i 
elektroteknik, med examen 2008.

YLVA REISNERT har fått jobb på 
Cambre Associates i Bruyssel. Hon 
läste affärsjuridiska programmet, med 
examen 2013.

JESSICA STERN har fått jobb på 
Kongsberg Automative. Hon är civil-
ingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 2013.

DEAN TOSIC är försäljningschef på 
Ericsson med ansvar för TeliaSonera 
i Noden och Baltikum. Han är civil-
ingenjör i industriell ekonomi, med 
examen 1997.

JONAS WALLIN har anställts på Com-
bitech. Han är civilingenjör i teknisk fy-
sik och elektroteknik, med examen 2013.

SARA WIGSTRÖM har fått jobb på 
Landstinget i östergötland. Hon har 
läst socionomprogrammet, med exa-
men 2013.

Vi vill veta vad tidigare studenter gör idag. 
Tipsa till lennart.falklof@liu.se.

Om LiU-alumner

han blev årets bankprofil
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Allra högst av dessa hamnar LiU-forska-
ren och entreprenören Hoa Ly på en femte 
plats. Han leder ett företag som utifrån 
forskning i klinisk psykologi utvecklar 
mobilappar mot depression.

På åttonde plats ligger Erik Byrenius, 
som under studenttiden drog igång företa-
get onlinepizza.se tillsammans med några 

kompisar. Efter att företaget sålts vidare till 
ett tyskt företag har han etablerat sig som 
så kallad affärsängel. På Linköpings uni-
versitet läste Erik Byrenius till civilingenjör 
i teknisk fysik och elektroteknik..

Längre ner på listan finns ekonomen 
Patrik Bloch på Capgemini Consulting 
(plats 83), systemvetaren Daniel Berg på 
Sogeti (84), medieteknikern Walter Naes-
lund på reklambyrån Honesty (86) och 
statsvetaren Fredrik Larsson på Skill Scan-
dinavia (89). 

På alumnibloggen berättar varje vecka en 
ny person om livet efter studierna på Lin-

köpings universitet. Gå in på www.liu.se/
alumni och läs.

näringslivets supertalanger

missa inte alumnibloggen
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För fjärde året i rad ska Årets alumn vid 
Linköpings universitet utses. Utmärkelsen 
går till en man och en kvinna som efter sin 
studietid gjort något utöver det vanliga. Nu 
är det dags att ge förslag på vilka som ska få 
utmärkelsen och alla är välkomna att nomi-
nera en eller flera kandidater. 

Årets alumn ska ha läst minst två år på 
heltid vid Linköpings universitet. Personen 
kan ha utfört en prestation av något slag, 
engagerat sig i en fråga eller har gjort något 
annat som förtjänar att uppmärksammas.

Årets alumner kommer att bjudas 
in till universitetet den 3 oktober för att 
mingla och bli firade. Det blir en festlig 
dag, där de får hyllningar och en egen 
blänkande Årets alumn-platta. De kom-
mer även att hålla varsitt föredrag, något 

som brukar 
vara mycket 
uppskattat 
av gästerna 
på eventet. 

Skicka 
ditt förslag 
till camilla.
smedberg@
liu.se se-
nast den 2 
juni.  För-
slaget ska 
innehålla 
alumnens namn, utbildning, en kort be-
skrivning av vad personen har gjort, och 
en motivering till varför hon eller han 
förtjänar att bli Årets alumn.

-

Det har blivit lite av en tradition med ett 
alumnimingel som uppvärmning före 
Linköpings Studentspex och det ryktas 
att alumnikvällen är en av de roligaste att 
uppleva spexet på. Stämningen var hög 
redan under förminglet och steg ytterligare 
under föreställningen Stjärnornas intrig, 
eller en tysk, en rysk och Bergman. 

– De är så duktiga, det är klart sevärt, 
sa Benny Sohl som uppskattade att få följa 
med på eventet som gäst. 

Han har gått på ett par Chalmerspex 
och tycker att Linköpings studentspex står 
sig väl i konkurrensen. Kompisen Michael 
Carlsson är LiU-alumn och systemvetare. 

Han skojade om 
att det han 
ångrar med sin 
utbildningstid är 
att han inte gick 
på fler spex.

Spexaren Ste-
fan G höll ett fö-
redrag på temat 
»jag kan sluta 
när jag vill«. Han 
har medverkat 
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Alumnimingel med spex
vid ett stort antal uppsättningar, och tycker 
fortfarande att det är lika roligt. Och har 
svårt att sluta ... Det var flera som inte ville 
att han skulle sluta med sitt föredrag heller, 
och ropade »omstart!« och »en gång till!« 
men då började det bli dags att dra sig in 
mot scenen och låta föreställningen flyga 
igång.

Kvällen före LARM, som är Linköpings tek-
nologkårs arbetsmarknadsdagar, ordnades 
ett alumnimingel för att teknologalumner 
skulle få chansen att umgås med varandra 
och träffa de tio företag som också var 
på plats under trevliga och avslappnade 
former. Det var första gången som LinTek 
hade detta event. 

  – Det blir definitivt fler gånger, säger 
Linda Gunnarson som är näringslivs-
ansvarig på LinTek och den som den som 
höll ihop arrangemanget.  

Hon hade fullt upp men hann ändå 
prata lite med gästerna och är mycket nöjd 
med kvällen. 

Alumnträff vid 
arbetsmarknadsdag

Vem vill du se som Årets alumn 2014?
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Företagare i 
färg & form

text ANNIKA JOHANSSON
foto VIBEKE MATHIESEN

Maria Broberg och Sofia Bengtson starta-
de företaget RioRio direkt efter att ha läst 

Slöjd, hantverk och formgivning på Lin-
köpings universitet. Ett och ett halvt år 
senare säljer de sin design till butiker i 
Sverige och ute i vida världen. De har 

också blivit utsedda till folkets val 
på Formex-mässan.
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I RIORIOS PRYDLIGA HÖGKVARTER, en liten 
mysig lokal belägen vid en kullerstensgränd 
mitt i Linköping, möts man av lekfulla fär-
ger och mönster, lenmjuka plädar travade i 
skåp och papper i glada mönster. Här skapar 
Maria Broberg och Sofia Bengtsson sin de-
sign till textil och papper. Vanligtvis arbetar 
de tillsammans, ibland med papper och 
penna men oftast i datorn.

– Vi har båda varit skapande personer 
väldigt länge. Men det blev mer seriöst när 
vi gick ut utbildningen i Slöjd, hantverk 
och formgivning, eller egentligen redan 
under utbildningen, berättar Maria Broberg. 
Under år två började vi fundera kring vad 
vi skulle kunna göra tillsammans. Mera 
med en tanke att man måste livnära sig. Det 
kändes naturligt att starta företag, vi ville 
göra saker för oss själva och inte arbeta som 
formgivare åt någon annan. 

– Så vi var ganska förberedda när vi slu-
tade, säger Sofia Bengtson. Vi körde på som 
om vi inte gick i skolan, och skaffade oss 
lite försprång. Lärarna pratade om att starta 
eget på utbildningen och då börjar man 
tänka i de banorna.  Det var inget konstigt 

eller något som ingen gjorde. Utan; starta 
företag och så får ni se vad som sker. Det är 
inte så allvarligt, typ.  Sen kan man känna 
att det var det visst.  Det var ju lite mer kom-
plicerat än så.

 – Men det var nog ändå rätt bra, fyller 
Maria Broberg i.

 – Ja, en push så att man vågade. Men 
sen gillar vi ju också säljdelen och mark-
nadsföringsbiten. Det är inget vi skräms av. 
Det har funnits med från början, att ha ett 
sådant tänk också. Och det är skapande, det 
med. Vi har alltid känt att den vägen är rolig, 
att få testa sina idéer.  

DE BERÄTTAR ATT ENTREPRENÖRSKAP fanns 
med lite grann under utbildningen, men det 
mesta har de fått lära sig själva. Rent prak-
tiska saker som att fylla i en faktura, skatte-
regler eller hur man redovisar till Tullverket 
när beställningar från Tyskland och Japan 
plötsligt väller in. Bara att hitta rätt produ-
center är ett detektivarbete.

– Det tar tid att hitta rätt kontakter och 
bygga upp ett bra samarbete. Många vill veta 
var vi producerar våra saker, men det vill vi 
inte säga. Det ligger mycket jobb bakom, 
och det är det som gör att vi har kommit dit 
vi är. Vi håller lite på våra affärshemligheter, 
säger Sofia Bengtson.

DE HADE GÅTT ANDRA KURSER inom textil 
och formgivning på var sitt håll innan ut-
bildningen och tycker att det var bra att ha 
lite på fötterna innan.

 – Lärarna hade bred kunskap, det var 
enormt bra, och att vi hade möjligheten att 
testa olika grejer och arbeta i de material vi 
ville, säger Maria Broberg. Det gav mycket 
och passade oss. Det går inte att förvänta sig 
att det är utbildningen som ska leda vägen. 
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Man kommer inte ut till en färdig arbets-
marknad som är redo att ta emot en. Jag tror 
att många är inställda på det, och då måste 
man hitta sin egen grej att göra. Vi visste, 
kanske inte från dag ett, men tidigt, åt vilket 
håll vi ville och vi hade ett mål. Då är det bra 
om det är fritt.

Sofia Bengtson påpekar att det kanske 
inte passar alla.

 – Det krävdes att man hade eget driv. Sen 
var vår klass väldigt bra, alla var ambitiösa. Vi 
arbetade också lite i motvind eftersom utbild-
ningen var ny då. Vi har inte bara kunnat sä-

ga att vi kommer från den här utbildningen 
och så vet folk. Nu är den mer känd.

De berättar att man måste satsa mycket 
av sig själv. Stå för det man gjort och kunna 
ta emot kritik och ifrågasättanden och 
kunna förklara hur man har tänkt.

NU BÖRJAR RIORIOS varumärke bli inarbetat 
och de säger att de har haft en del tur, men 
att mycket beror på hårt arbete. De har fått 
prova sig fram till vad som fungerar för att 
marknadsföra sig. Det finns mycket att göra, 
men det gäller att se vad som är rimligt. Tid 
och budget begränsar. 

I januari blev de utsedda till Folkets val 
på Formexmässan, något som gett mycket 
uppmärksamhet. Mässan, som är en stor 
mötesplats för nordisk inredningsdesign, är 
viktig eftersom många inköpare och journa-
lister är på plats. Det gäller att synas där, att 
sticka ut bland 850 andra utställare. 

– Vi var en av tjugo som var nomine-
rade och det var en vinst i sig, tyckte vi 
då. Men det är klart att när vi sedan blev 
folkets val så var det jättestort. Vi hade nog 
inte fattat att det skulle vara en så stor grej, 

att det skulle ge så mycket. Det var kul, 
 säger Maria Broberg.

JUST NU ÄR DET HÖSTENS och vinterns 
produkter de arbetar med. Sofia Bengtson 
inspireras av vackra miljöer, fina växthus 
eller att sitta på mysiga caféer. De hittar 
även inspiration genom att läsa böcker och 
titta i tidningar eller att som granne med 
Hemslöjden nyttja lyxen att kunna utforska 
deras bibliotek. De har sin grund i traditio-
nell slöjd och tittar gärna på gamla mattor 
och traditionella vävsätt och mönster, men 
väljer en mer framåtblickande färgskala till 
sin egen design.  
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Från och med nästa nummer av LiU magasin kommer tidningen inte skickas till alla alum-
ner (tidigare studenter) från Linköpings universitet, utan bara till dem som är medlemmar 
i alumninätverket. 

Är du alumn från LiU, men inte nätverksmedlem?
Gå med i Linköpings universitets alumninätverk genom att registrera dig på www.liu.se/
alumni. Medlemskapet kostar inget. Alla medlemmar får tidningen LiU magasin hem i 
brevlådan. Du får även inbjudningar till våra alumnievent, nyheter om LiU och kan hålla 
kontakten med studiekompisar. 

Har du redan bett oss om en prenumeration eller är anställd vid LiU behöver du inte göra 
något. Tidningen kommer som vanligt till dig.

Vill du fortsätta att få LiU magasin?

Bli medlem på www.liu.se/alumni
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Kommunikationsavdelningen

Linköpings universitet

581 83 Linköping

Välkommen till  
nya möjligheter!
East Sweden, med städerna Linköping och Norrköping som kraftcentrum, 
är en expansiv kunskaps- och innovationsregion. Här har du tillgång till 
en arbetsmarknad med 170 000 jobb inom ett pendlingsavstånd på högst 
45 minuter. Här finns ett brett näringsliv med cirka 40 000 företag, från 
stora världsomfattande koncerner till små nystartade företag och offentliga 
arbetsgivare, som ger arbetstillfällen inom många olika kompetensområden.

För dig som är nyfiken på karriärmöjligheterna i East Sweden  
finns vi - Career East Sweden - ett samarbete mellan företag 
och organisationer som tillsammans arbetar för att rekrytera 
till regionens växande och varierande arbetsmarknad. 

www.eastsweden.se


