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FULL FART I LERAN! 



Kvalitet ger resultat

4 Doldisen som skakar om polisen
Stefan Holgersson i tuff forskarroll.

16 Läkarutbildning på flera orter
Ny modell för den kliniska utbildningen.

20 »Att undervisa är som att skådespela«
Emile Farmer blev årets lärarutbildare.

22 Studenter hjälper studenter
Stöttar i matematik, ekonomi och juridik.

10 Den riskfyllda perfektionismen
Psykologstudenter gör ett annorlunda ex-jobb.

12 Miljövetare närmare verkligheten
Vattenanalyser presenteras för extern jury.

8 Noterat
Ny vicerektor ansvarar för utbildning.

18 Full fart i leran!
Bilder från Valla Saucer Rennen.

24 Jobbkontakter för kulturvetare
Nytt mentorsprojekt öppnar dörrar.

14 Studenter utvecklar affärsidéer
Entreprenörskap på riktigt.

Vid Linköpings universitet står 
utbildnings frågor ständigt i fokus.  

Vi ska erbjuda utbildningar av absolut 
högsta kvalitet. Att vi lyckas med våra 
ambitioner visar den allra senaste 

 statistiken från Universitetskanslers
ämbetet. Studenter med examen från LiU  

etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden. Detta är vi 
naturligtvis mycket glada och stolta över. 

FAKULTETERNAS PROGRAMANSVARIGA och programnämnder ser 
till att utbildningarnas innehåll ger relevanta och långsik
tigt hållbara kunskaper och förmågor. Samverkan med er 
som finns utanför universitetet är en viktig del i kvalitets

arbetet. Jag vill understryka att hållbarheten är viktig.  
Utbildningarnas mål ska inte bara vara att utbilda för det 
allra första jobbet. Vårt uppdrag är att ge en bra grund för 
hela arbetslivet. Sedan är det självklart så att moderna 
tillämpningar ska användas. Just nu sker stora föränd
ringar i samhället som ställer krav på ny kunskap, nya 
inslag i våra utbildningar och till och med nya utbildnings
program. Exempelvis så startar ett nytt masterprogram 
inom etnicitet och migration. 

FLYKTINGFRÅGAN FINNS NU i allra högsta grad på svenska 
lärosätens agenda. Man räknar med att 2030 procent av 
alla flyktingar har en eftergymnasial utbildning och här 
behövs säkerligen både validering och kompletterande 
utbildning. Samtidigt ökar antalet barn i Sverige med 
hela 25 procent. Detta ställer stora krav på skolan och 
därmed också på oss som lärarutbildare. Lärarutbildningen 
måste byggas ut och intresset för lärarutbildning  
måste öka rejält. 

SOM LIU-ALUMNER så vet ni att det vid sidan av studierna vid 
Linköpings universitet finns ett rikt studentliv. Antalet 
aktiviteter, events och föreningar ökar ständigt och 
LiUstudenterna visar på ett stort engagemang i stort 
som smått. Detta visade sig inte minst när Musikhjälpen 
kom till Linköping i december. Maken till engagemang 
har sällan skådats. Inte minst gällde det initiativet att 
sjunga (den numera studentsittningsobligatoriska sången) 
»Stad i ljus«. 10 000 människor deltog i en fantastisk 
allsång. Inte ett öga var torrt. Vilka härliga studenter, 
som dessutom lyckade samla in över 450 000 kronor. 

HELEN DANNETUN, REKTOR 
rektor@liu.se
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26 Forskning
Forskar fram bättre djurtransporter.

28 Alumni
Nominera till årets alumn.

30 Han är nummer ett inom sociala medier
LiU-alumnen Niklas Myhr uppmärksammas globalt.

32 Hon leder landets arbetsterapeuter
LiU-alumnen Ida Kåhlin har tagit ett kliv fram. 

34 3D-utskrifter som håller
Uppstickarföretag gör nästa generations skrivare.  



Strävan efter det perfekta
Det här duger inte. Jag  

måste fila på texten, se 
över formen, byta skjorta, 
gno bort fläcken, snyg

ga till i rabatten, jobba 
hårdare, uppträda mer 

världsvant … Ja, du känner säkert igen 
strävan efter perfektionism som dyker  
upp i så många olika sammanhang. Den 
får oss att tänja våra gränser, men kan  
också skapa destruktiva tankemönster.

Några psykologistudenter vid  
Linköpings universitet sätter perfek
tionismen under luppen i ett annorlunda 
examensarbete. Under våren genomför de 
en KBTbehandling för perfektionister. 

– Perfektionism tar tid och energi. Det 
är viktigt att reflektera över vad den står 
för och ställa bilden av det perfekta livet 
mot det liv som vi kanske egentligen hellre 
vill leva, säger Alexander Örtenholm, en 
av studenterna.

Tänkvärt.

I DETTA NUMMER ger vi några inblickar i vad 
som händer på ett antal utbildningar på 
Linköpings universitet. På olika sätt knyts 
kontakter med det omgivande samhället. 
Miljövetarstudenter presenterar vatten
analyser för externa aktörer, datatjejer 
bjuder in till provapådag, kulturvetarna 
bygger upp mentorsprogram och i kurser 

i entreprenörskap hjälper studenter 
affärs idkare att utveckla idéer. 

Du kan också läsa om den framtida  
decentraliserade läkarutbildningen och 
om studentföreningar som ägnar sig åt att 
hjälpa medstudenter i matematik, ekonomi 
och juridik. Vi har även varit på klassiska 
Valla Saucer Rennen, som både hamnade 
på omslaget och i ett bildreportage.

VI HAR ÄVEN TRÄFFAT några tidigare studenter. 
Med Kalifornien som bas har Niklas 
Myhr gjort sig känd världen över som 
»The Social Media Professor«. Han var 
nyligen i Linköping och gav tips om hur 
man kan använda sociala medier i sin 
marknadsföring. Ida Kåhlin, också LiU
alumn, är sedan i höstas ordförande för 
Sveriges Arbetsterapeuter. Och i en liten 
lokal i Mjärdevi Science Park håller några 
civilingenjörer på att utveckla en avan
cerad 3Dskrivare.

Missa inte heller intervjun med polisen 
och LiUforskaren Stefan Holgersson. 
Hans forskning har skakat om i polis
organisationen. 

Trevlig läsning!

ADRESS
Kommunikationsenheten 
Linköpings universitet 
581 83 Linköping 

REDAKTÖR
Lennart Falklöf – 01328 16 93
lennart.falklof@liu.se

REDAKTION
Therese Ekstrand Amaya, Eva Bergstedt,  
Åke Hjelm, Maria Karlberg, Anna Nilsen,  
Charlotte Perhammar, Gunilla Pravitz,   
Monica Westman Svenselius, Elisabet Wahrby.

FORMGIVNING
Linkin AB – www.linkin.se

PRENUMERATIONER & ANONNSER
Jessica Peterson – 01328 56 38 – alumni@liu.se

TRYCK
VTAB, Vimmerby
Upplaga 28 000 exemplar

OMSLAG
Valla Saucer Rennen 
Foto: Cecilia Olsson

4 16 25 32

LENNART FALKLÖF, REDAKTÖR 
lennart.falklof@liu.se

ETT MAGASIN FÖR ALUMNER
LiU Magasin är Linköpings universitets tid-
skrift för sina tidigare studenter (alumner) 
och andra som är intresserade av univer-
sitetets verksamhet. 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.
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Polisforskaren Stefan Holgersson undviker helst tevesofforna. Men hans forskning 
har skakat om polisen och skapat rejäla svallvågor i samhällsdebatten. 

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO STAFFAN GUSTAVSSON

Doldisen som  
skakar om polisen



En dag i veckan arbetar Stefan Holgersson 
som polis i Botkyrka.
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N
är svensk polis utsätts för 
kritik är det främst två 
polisforskare som uttalar 
sig som experter i medi-
erna. Kändisen Leif GW 
Persson – och så doldisen 
Stefan Holgersson, polis 

och forskare vid Linköpings universitet. 
2005 lade han fram sin doktorsavhand-

ling inom ämnet informatik.  Då hade han 
gått på Polishögskolan, jobbat som polis i 
13 år och även hunnit med att läsa system-
vetenskap vid Linköpings universitet. 

Lärare därifrån hade sett hans potential. 
En morgon i slutet av 90-talet, strax efter 
att han hade gått av ett av sina nattpass, 
ringde en av dem.

– Dom frågade om jag ville bli dokto-
rand. Jag sa nej. Jag ville vara polis. 

Men ett frö hade såtts.
1998 började han sina forskarstudier 

vid Linköpings universitet, parallellt med 
att han fortsatte jobba som polis.

– Jag ville vara ute i verksamheten också.

HANS AVHANDLING HANDLADE om praktiskt 
polis arbete och motivation. Den visade 
att polisens organisation innebar en 
enorm ineffektivitet och försämrade  
polisers möjligheter att klara upp brott, 
utifrån en redan låg uppklarningsnivå.

Avhandlingen blev en skräll.
– Jag är ju systemvetare från början. 

Där är det naturligt att identifiera pro-
blem för att förbättra. Men polisen vill 
snarare dölja sina brister. Så det blev ett 
problem här. Kan man säga. 

Stefan Holgersson sitter i sitt belam-
rade rum i systemvetarkorridoren i 
A-huset på Campus Valla. Dörren in till 
hans arbetsrum är fullklistrad med tid-
ningsartiklar om avslöjanden han gjort 

som polisforskare. Här tillbringar han en 
del av sin tid till forskning och undervis-
ning. En dag i veckan arbetar han också 
som polis i Botkyrka, samma typ av tjänst 
han hade när han började inom yrkes-
kåren för 23 år sedan. Något annat jobb 
inom polisen får han inte.

Resultaten från hans avhandling slog 
ner som en bomb i polisledningssverige 
som inte ville ta till sig av kritiken. Samti-
digt blev avhandlingen oerhört uppmärk-
sammad av media, ledarskribenter,  
poli tiker och forskarvärlden. 

– Polisens organisation är inte öppen, 
den bygger på ett förändringsmotstånd. 
Forskningen är ju till sin karaktär tvärt-
om, den ska vara analyserande, reflekte-
rande och ligga långt framme. Så det blev 
en rejäl krock.

Efter avhandlingen fortsatte Stefan 
Holgersson sin forskargärning, parallellt 
med vanligt polisarbete. Han har hela  
tiden haft fokus på polisens verksamhet 
men valt olika metoder och angreppssätt. 
Tillsammans med forskarkollegor har 
han bland annat studerat polisens arbets-
metoder, organisation, IT-system, orsak 
till sjukskrivningar och whistleblowing 
inom myndigheter. 

FLERA AV HANS STUDIER har fortsatt väcka stor 
medial och politisk uppmärksamhet. 
Däribland hur polisen skönmålar sin 
verksamhet och en studie om hur deras 
mätmetoder lett till missvisande statistik 
över polisarbetets effektivitet.

– Polisen fokuserar på lätt mätbar statis-
tik där två redovisade snatterier ser bättre ut 
i statistiken än ett löst mord, eller där det är 
bättre att rapportera två kända narkomaner 
för att de brukat narkotika än att ta en lang-
are som säljer narkotika till ungdomar.

»Så fort extern kritik riktas mot myndigheten  
drar krishanteringsstrategier igång, i stället  
för att cheferna tar tag i problemen«



Jag vill hjälpa till att utveckla polisen. Det är det jag brinner för, säger Stefan Holgersson.
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kollegor och vissa polischefer. 
– Och här på universitetet har jag alltid 

haft bra kollegor och chefer omkring mig. 

SÅ HAN HAR FORTSATT sin forskargärning.
– Jag vill hjälpa till med att utveckla 

polisen. Det är det jag brinner för. Men 
polisens förmåga att ta till sig alternativa 
synpunkter på hur verksamheten ska 
skötas är väldigt låg. Det finns liten  
acceptans, och mycket lågt i tak för att 
föra fram problem.

I boken berättar hon on en annan polis som 
påpekat allvarliga brister och som till och 
med hotats med pistol av kollegor. Något 
som även Stefan Holgersson varit utsatt för. 

Hot och repressalier har inte lyckats. 
Men enkelt har det inte varit, påpekar 
Stefan Holgersson. 

– Det har varit viktigare att trycka ner 
mig som polis och forskare än att dra nytta 
av forskningen och utveckla verksamheten.

Han framhåller samtidigt att han hela 
tiden i det tysta fått stöd av många polis-

Från polisledningens sida har det  
fortsatt vara kalla handen. Ingen hög 
chef med tillräcklig makt har frågat efter 
Stefan Holgerssons unika kunskaper 
som forskare.

Tvärtom så motarbetas han. Hanne 
Kjöller, ledarskribent i Dagens Nyheter, 
lyfter i sin aktuella bok »En svensk tiger 
– Vittnesmål från poliser som vågat ryta 
ifrån« fram Stefan Holgersson som en av 
flera poliser som polisorganisationen för-
sökt att tysta ned när de påtalat systemfel.  

»Två redovisade snatterier ser  
bättre ut i statistiken än ett löst mord«



Stefan Holgerssons forskning har gett avtryck i media.
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Polisen är en myndighet med makt och 
möjligheter till tvångsåtgärder mot 
människor. En kritisk hållning mot det 
egna arbetet är därför viktig. Men så fort 
extern kritik riktas mot myndigheten drar 
krishanteringsstrategier igång, istället för 
att cheferna tar tag i problemen, menar 
Stefan Holgersson.

Han gör jämförelser med andra länder 
i Europa där polisforskning lyfts fram  
och uppmuntras.

– Polishögskolan i Sverige bedriver ingen 

egen forskning. Det finns ett slags 
kunskaps förakt inom organisationen,  
poliser som reflekterar och ifrågasätter 
hånas och nedvärderas.

Doldisen Holgersson går dock vidare 
med sin forskning, just nu i ett tvärveten-
skapligt projekt där han fördjupar sig i 
högaktuella frågor kring framtida skade-
platser och hur samhället ska svara upp 
när resurserna inte räcker till. 

PARALLELLT FORTSÄTTER HAN det idoga polis-
arbetet i Botkyrka. 

Varför, kan man undra? Han har ju 
sitt på det torra på universitetet, trivs på 
sin arbetsplats, undervisar och forskar 
och får massor av positiv uppmärksam-
het för sin forskning både nationellt och 
internationellt – ett europeiskt forskar-
nätverk vill till exempel inrätta ett civil-

kuragepris i hans namn. Varför då detta 
farande 28 mil till Botkyrka en dag i 
veckan, bort från sin familj?

Därför att han inte vill fjärma sig från 
fotarbetet och från mötet med 
människor ute i samhället, blir svaret. 

– Jobbet som polis innehåller så 
många variabler av livet som man inte 
märker något av på ett universitet. Man 
ser sådant i samhället som få andra ser. 

DET HAN MEST ÖNSKAR är att få polisledningen 
att ärligt lyssna och åtminstone väga in 
vad han har att säga.

– Det är tio år sedan jag senast höll ett 
föredrag för dem på högsta ledningsnivå i 
Stockholm. En lång tid med tanke på att 
jag hela tiden forskat kring deras frågor. 

– Mitt ärende är ju att förbättra polisen, 
säger Stefan Holgersson.

»Två redovisade snatterier ser  
bättre ut i statistiken än ett löst mord«
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Ny vicerektor ansvarar  
för utbildning

Utbildar nyanlända lärare och förskollärare

Ericsson  
och LiU knöt  
starkare band

Roger Klinth, idag prefekt på Institutionen 
för Tema, blir ny vicerektor med ansvar 
för utbildning. Han tillträder tjänsten den 
1 augusti.

I mitten av februari undertecknade LiU:s 
rektor Helen Dannetun ett strategiskt 
samverkansavtal med den globala 
telekom jätten Ericsson. »Det är en stor 
förmån för oss och ett jätteviktigt  
samarbete« sa Sara Mazur, chef för  
Ericsson Research.

Linköpings universitet blir ett av sex 
lärosäten som kommer att anordna så 
kallade snabbspår in på arbetsmarknaden 
för nyanlända lärare och förskollärare.

– Jag kommer att arbeta på övergripande 
nivå med grundutbildningsfrågor. Att på 
detta sätt koncentrera de frågorna till en 
särskild vicerektorsposition uppfattar jag 
som en markering av grundutbildningens 
centrala position inom universitetets 
verksamhet, säger Roger Klinth.

I den konkurrenssituation som råder 
om studenterna är det ett område  
som LiU behöver värna om och fortsatt  
utveckla.

– Roger Klinth har stor erfarenhet av 
utbildningsfrågor, inte minst från arbetet 
med den nya lärarutbildningen som han 
ledde vid LiU. Med sin breda erfarenhet är 
jag övertygad om att han kommer att bidra 
på ett utmärkt sätt i universitetets ledning, 
kommenterar rektor Helen Dannetun.

Målet med regeringens snabbspår är att 
fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbets
platsförlagd praktik eller någon form av 
anställning. Samtidigt får arbetsgivare i 
branscher där det råder brist på arbets
kraft hjälp med kompetensförsörjningen.

– Det här är en angelägen uppgift som 
Linköpings universitet får möjlighet att 
bidra till. Förslaget är att vi börjar med den 
första utbildningen i augusti, säger Jörgen 
Nissen, dekan vid utbildningsvetenskap.

Linköpings universitet har, tillsammans 
med de andra lärosätena, utvecklat en  
26 veckor lång kurs med fokus på hur den 
svenska skolan och förskolan styrs och  
organiseras, hur lärarens arbete ser ut 

samt didaktik och lärande. Kursen, som 
också innehåller praktik, kommer att ges 
till stora delar på arabiska så att de nyan
lända lärarna och förskollärarna i ett så 
tidigt skede som möjligt får förståelse för 
hur det är att arbeta i svensk skola och 
förskola. Studier i yrkessvenska kommer 
att bedrivas parallellt. Vägen till lärar  
eller förskollärarlegitimation kan variera 
stort beroende på den enskildes tidigare 
utbildning och yrkeslivserfarenhet.

I augusti föreslås den första kursen, 
med 40 platser, att ges vid Linköpings 
universitet. Ytterligare en kurs, för lika 
många lärare, föreslås i november och en 
tredje i april 2017.

Linköpings universitet och Ericsson har 
egentligen kilat stadigt ganska länge och 
har varit grannar i minst 20 år. Så länge 
har också samarbetet pågått. Det har 
handlat om examensarbeten, projekt
arbeten, forskarutbyten och inte minst 
har LiU försett grannen på andra sidan 
vägen med kompetens, såväl av nyexami
nerade från grundutbildningarna som 
doktorer. Nu formaliseras samverkan  
ytterligare i ett strategiskt avtal som 
sträcker sig 10 år framåt i tiden.

Det strategiska samverkansavtalet var 
det femte i ordningen, förutom Ericsson 
har LiU tioåriga strategiska avtal med 
VTI, ABB, Saab och Tekniska verken.
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Tips till  
lärarstudenter

Turner prisas  
i Ukraina

Etik för blivande ingenjörer

Inflytelserika innovationsforskare

Kärnkraftshaveri i Fukushima i Japan.Katja Hvenmark-Nilsson

LiU-professorerna 
Thomas Magnusson, 
Magnus Klofsten och 
Christian Berggren.

Vem utsätts för risk med en viss teknik 
och vem drar nytta av den? Det är en av 
frågorna som ingenjörsstudenter får fun-
dera över när Linköpings universitet inför 
etik på schemat.

LiUalumnen och lärarinspiratören Katja 
HvenmarkNilsson svarar på frågor från 
lärarstudenter i nya boken »Välkommen 
in i mitt klassrum«. Hennes första bok 
»Balanskonster för nya lärare« kom ut 
2013 och uppföljaren är baserad på de 
femhundra brev hon fått av lärarstudenter 
och nya lärare. Deras frågor handlar till 
exempel om lektionsplanering, strategier 
i klassrummet och hur man kan lägga 
upp ett föräldramöte. Boken ger praktiska 
tips samtidigt som den knyter an till  
pedagogisk forskning.

Ett reportage om med Katja Hvenmark 
Nilsson fanns i LiU magasin nr 3/15.
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LiU har beslutat att etikundervisning ska 
ingå i alla utbildningar på tekniska fakul
teten. Därför pågår just nu arbetet med 
att föra in två poäng etik på universitetets 
15 olika ingenjörsutbildningar. 

– Ingenjörer ställs ofta inför komplexa 
problem och måste ibland ta beslut under 
osäkerhet. Då är det viktigt att den som 
utvecklar tekniken också kan bedöma 
risken för den. Händelsen i Fukushima 
är ett extremt exempel på en sådan situa
tion, säger Elin Palm, docent i etik vid 

Linköpings universitet, som är den som 
utvecklar kurserna. 

På KTH har man länge sedan länge 
undervisning om filosofiska aspekter på 
teknik och dess användning. Likaså ligger 
Uppsala i startgroparna för integrera tek
nik och etik på sin tekniska fakultet. Elin 
Palm tror att medvetenheten om att tek
nik inte är något värdeneutralt har ökat 
och att lärosätena sett behovet att utbilda 
medvetna studenter. 

Är etik i utbildningen viktigare för  
ingenjörer än för andra? 

– Det är en svår fråga. Men, ja, ingenjörer 
har en stor samhällspåverkan så jag tror det 
kan vara viktigare i deras utbildning än till 
exempel i en humanistisk, säger Elin Palm.

LiUprofessorerna Christian Berggren, 
Magnus Klofsten och Thomas Magnus
son finns med på listan när forskare från 
University of Chile presenterar resultatet 
av en studie där de har analyserat inflytel
serika forskare i ett antal innovationstid
skrifter under de senaste 25 åren.

LiUforskarna listas som ledande för
fattare inom FoU, management, forsk
ningspolitik och teknik.

Alla tre forskarna är verksamma och fors
kar på Avdelningen för projekt, innovatio
ner och entreprenörskap på Institutionen 
för ekonomisk och industriell utveckling.

LiUprofessorn 
Tony Turner får 
Ukrainas högsta 
akademiska  
utmärkelse,  
Vernadsky Gold 
Medal. Den de
las ut varje år till 
en ukrainsk och 
en utländsk 
forskare för  

insatser av stor vetenskaplig och praktisk 
betydelse. Tony Turner forskar om  
biosensorer och bioelektronik.
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PSYKOLOGI  •  PERFEKTIONISM

Jakten på det perfekta – hur påverkar den oss egentligen?  
Sex psykologistudenter sätter perfektionismen under luppen. 

TEXT GUNILLA PRAVITZ FOTO GUNILLA PRAVITZ & ISTOCKPHOTO

DEN RISKFYLLDA  
PERFEKTIONISMEN

S
trävan efter perfektionism 
har ett dubbelt ansikte. 
Den ger oss en drivkraft 
att tänja våra gränser 
men kan också skapa  
destruktiva tanke
mönster. I vår startar sex 

psykolog studenter en KBTbehandling 
för perfektionister.

– Vi lever i ett individualistiskt samhälle 
och perfektionism är något som alla mer 
eller mindre känner igen sig i. Men det är 
också ett väldigt intressant transdiagnos
tiskt begrepp och det finns mycket lite 
forskning kring det, säger Alexander 
Örtenholm, en av sex studenterna på  
termin tio som nu ska göra sitt examens
arbete på den första KBTbehandlingen 
av perfektionism i Sverige.

– Det pågår en studie vid University 
College i London som vi utgått från när 
vi tagit fram den svenska behandlings
modellen. Det är en del som förstås måste 
anpassas till svenska förhållanden som 
exempel, referenser och uppgifter. Svensk 
kognitiv beteendeterapi är lite annorlunda 
uppbyggd, den har sin historia.

PERFEKTIONISM I SIG är ett allmänmänskligt 
drag men vad vi ser som det perfekta skiftar 

från tid och plats. För oss gäller det att 
vara unga, friska, vackra, vältränade som 
lyckats med studierna, fått utvecklande 
karriärjobb och lön nog att hålla trend
renoverade bostäder i statusområden. 
Helst också med ett socialt liv som får den 
stora vänkretsen på facebook att trycka på 
gillaknappen.

Oavsett vad som ger status kan pressen 
att uppnå det – ganska ofta ouppnåeliga 
– perfekta livet få människor att känna sig 
misslyckade och må allmänt dåligt. Men 
forskningen har hittills visat att den också 
kan ligga som en cementerad grund av 
värderingar som försvårar behandlingen 
av diagnoser som depression, ätstörningar, 
social fobi eller tvångssyndrom.

– Med vår studie vill vi se om man med 
internetbehandling kan jobba förebyg
gande och nå människor som ligger i risk
zonen för att faktiskt bli sjuka av krav de 
lägger på sig själva.

Var går då gränsen? 
Det är när lusten att prestera bra och 

nyfikenheten på att tänja sin förmåga 
övergår till att styras av ångest, eller när ett 
enögt fokus får oss att försumma annat. 

– Det kan vara studenter som lägger 
all tid på att plugga och avstår från ett 
socialt liv, när någon satsar allt på jobbet 

och missar kontakten med familj och 
vänner. Eller att föräldrar kämpar så 
hårt med det perfekta föräldraskapet att 
de tappar bort sin egen relation, beskriver 
Alexander Örtenholm.

STUDIEN OMFATTAR 150 personer. Hälften 
genomgår behandlingen direkt. Hälften 
får ingå i en kontrollgrupp, som får chan
sen att genomgå behandlingen senare.

Med stöd av ljudfiler, texter, övningar 
och beteendeexperiment och kontinuerlig 
kontakt får försökspersonerna granska 
sina värderingar, tankar och grundanta
ganden och genomföra uppgifter på ett 
strukturerat sätt.

Alexander Örtenholm



11LIU MAGASIN #1 2016

PERFEKTIONISM  •  PSYKOLOGI

– Perfektionism tar tid och energi. Det 
är viktigt att reflektera över vad den står 
för och ställa bilden av det perfekta livet 
mot det liv som vi kanske egentligen 
hellre vill leva. Prestation ställt mot 
egenvärden.

I en artikel om studien i tidningen 
Metro kommer en ung kvinna till tals; för 
henne är det en omöjlig tanke att gå utan
för dörren utan den timslånga till perfek
tion lagda makeupen.

Ett vardagsproblem? Eller ett varsel om 
risk för tvångssyndrom?

– I hennes fall kan det räcka som första 
uppgift att gå till affären osminkad. Det 
är meningen att deltagarna i lugn takt  
ska hjälpas utmana sina egna beteende 
och upptäcka att livet går vidare även när 
de inte är så perfekta, säger Alexander 
Örtenholm.

STUDENTERNA FÅR ANSVARA för ett tiotal del
tagare var, i tid får de avsätta sammanlagt 
en dag i veckan till kontakten med del
tagarna. Den sker via mejl.

– Därefter får vi snabbskriva vår upp
sats, det här är ju vår sista termin, säger 
Alexander Örtenholm.

Att lägga upp en ny behandlingsstudie 
om perfektionism som ett examensarbete 

Fotnot: Den internetbaserade KBT-studien 
om perfektionism utförs under ledning av 
professor Gerhard Andersson. Förutom av 
Alexander Örtenholm ingår i gruppen Linnéa 
Trosell, Malin Skoglund, Stina Roos, Elisabet 
Thelander och Andreas Landström.

– ni måste ha fått tusen anledningar att 
själva fundera på kravnivåer under job-
bets gång?

– Hela tiden! Det är väldigt mycket 
igenkänning! Det har blivit en del gap
skratt när vi insett när vi själva inte kan 
sätta streck, inte minst när vi jobbat med 
språk och formuleringar. Vi har också be
stämt att inte jobba kvällar. Det är viktigt 
att hitta balansen och att identifiera det 
som är relevant.

Så har omvärlden förstås också reagerat 
med igenkänning på deras val av ämne 

för uppsatsen. Till och med beställningen 
på en affisch om studien fick personalen 
på tryckeriet att le: den måste förstås  
bli perfekt.

Jo, affischen kanske. Men livet i stort 
blir nog bättre om skavankerna får ha sin 
givna plats.

För en del är det omöjligt att tänka sig att visa sig bland människor utan att ägna lång tid åt  
att fixa med utseendet.
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Numera får miljövetarna presentera sina arbeten med vattenområden  
i Norrköping för en extern jury. Lite mer nervöst, men en bra chans till  
professionell respons.

TEXT GUNILLA PRAVITZ FOTO SARA JONSSON 

F
ör andra året i rad ställde en 
grupp markägare, represen-
tanter för vattengrupper 
samt tjänstemän från kom-
mun och länsstyrelse upp en 
hel seminariedag för att 
tycka och tänka till om miljö-

vetarstudenternas underlag till hand-
lingsplaner för Vadsbäcken och Ensjön i 
Norrköpings kommun.

– Alldeles fantastiskt bra, säger Willy 
Holmberg, sammankallande i Ensjöns 
vattengrupp om den idén.

Och ett 50-tal andraårsstudenter i sju 
basgrupper fick i ett slag ett professionellt 

perspektiv på sina arbeten. De bidrar i sin 
tur med nya analyser och förslag.

– Studenterna ger oss förstärkta argu-
ment för olika åtgärder som kan förbättra 
sjöns status. Och bara att få möta kunniga 
och engagerade miljövetare är väldigt sti-
mulerande, fortsätter Willy Holmberg.

När det gäller Ensjön kan entusiasmen 
behövas. Willy Holmberg har följt sjön i 
drygt 70 år och det är sådär 60 år sedan han 
kunde se stenarna på badvikens botten.

– Sjön är i sig grund och näringsrik och 
så pass påverkad att vi fått på oss till år 
2027 att uppfylla miljömålet »God ekolo-
gisk status«. 

I årets studentarbeten kring Ensjön 
finns nu förslag på åtgärder som han ser 
som både genomtänkta och ekonomiskt 
rimliga att genomföra:

– Det känns så bra att få en proffsig 
analys av effekten av till exempel skydds-
zoner, fosforfällor eller dammar. Det  
stärker oss i vattengruppen i vårt arbete 
för Ensjön.

NÅGON VECKA EFTER redovisningsdagen har 
studenterna hunnit andas ut. Två av  
dem sitter i fiket på Kåkenhus på  
Campus Norrköping och summerar  
sina erfarenheter.

Miljövetare  
närmare verkligheten

Jonna Elofsson Bjesse och Sara Jonsson. 

UTBILDNING  •  MILJÖVETARE
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MILJÖVETARE •   ?

– Först kändes det lite nervöst att vårt 
arbete skulle presenteras för fackfolk som 
jobbar med vattenfrågor. Men samtidigt 
är det jättekul att få komma nära verklig-
heten, det är ju den vi ska ut till, säger 
Jonna Elofsson Bjesse.

– Man kan väl inte tycka annat än att 
det är positivt att våra lärare har höga för-
väntningar på oss att vi ska fixa det, säger 
Sara Jonsson.

– Dessutom har vi ju jobbat med en av-
gränsad fallstudie. Till slut kan man 
materialet utan och innan, och när man 
känner sig trygg i sina slutsatser känns 
det bra att vårt arbete kan komma till 
nytta. Inte bara stanna vid en redovisning 
inför studiekamrater och lärare, fyller 
Jonna Elofsson Bjesse i.

Därutöver, påpekar de bägge, bygger 
miljövetarutbildningen på problembase-
rat lärande med återkommande verklig-
hetsanknutna inslag. Det ger dem ett 
självständigt förhållningssätt till kun-
skapsinhämtning och, om allt går vägen, 
ett ökat självförtroende i yrkesrollen.

– Vi får lära oss arbetssätt som, trots att 
det är en studiesituation, i mycket liknar 
vanligt jobb. Vi jobbar i grupper vi inte 
valt, vi måste kompromissa, lägga upp 
arbetet tillsammans och hitta kunskaps-
luckorna som ska fyllas. Särskilt i infor-
mationssökningen upptäcker man ganska 
snabbt att den information vi förväntat 
oss att finna ibland helt enkelt inte finns. 

Det är himla bra att kunna hantera så-
dant, fortsätter Jonna Elofsson Bjesse.

Ansvarig för denna del av kursen är Anna 
Jonsson, lektor vid Tema Miljö förändring.

– Vi tar upp en hel del lärdomar från 
vår forskning kring vattenresursförvalt-
ning, inte minst betydelsen av att involvera 
intressenter i både förvaltning och forsk-
ning. Även seminariemodellen med en 
extern jury har vi hämtat från forskning-
en. Vi arbetar ofta med grupper där olika 
perspektiv får mötas när vi söker lösning-
ar på problem som är relaterade till na-
turresurser, berättar Anna Jonsson.

I ÅTTA ÅR HAR miljövetarna vid Campus 
Norrköping använt de bägge vattenområ-
dena för att göra vattenanalyser. Höstens 
prover visade nu en liten förbättring av 
fosforläget vid ett av Ensjöns inlopp, men 
fortsatt höga värden vid utloppet. Den 
fosfor som under år lagrats in i sjöns bot-
tensediment fortsätter alltså att läcka vi-
dare ut till Östersjön, men de åtgärder 
som gjorts på senare tid visar ändå att till-
flödet kan hämmas. Läget behöver i alla 
fall inte förvärras.

Men det gäller att få människor med 
sig, konstaterar Sara Jonsson.

– Det är nog den svåraste delen av all vat-
tenförvaltning. Att hitta effektiva lösningar 
är en sak, att få människor att acceptera 
kostnader och inskränkningar i deras möj-
ligheter att bruka marken är en helt annan.

Också här blir det alltså en fråga om 
att hitta de optimala kompromisserna. 
De bästa alternativen ur ekologisk  
synvinkel kanske inte är praktiskt eller 
ekonomiskt möjliga. 

I stället för att till exempel föreslå an-
läggning av nya stora våtmarker som tar 
mycket mark i anspråk, föreslår Sara 
Jonsson och Jonna Elofsson Bjesses 
grupp fällor och fosfordammar för att 
fånga upp fosforn. Mindre effektiva kan-
ske, men å andra sidan kan jordbrukarna 
då återanvända slammet och minska an-
nan gödning. Strukturkalkning, tvåstegs-
diken och fånggrödor är andra förslag 
gruppen kommer med. 

– Med projekt som det här blir det 
verkligen tydligt hur viktigt det är med 
dialog i miljöfrågor. Vill man ha resultat, 
kan man inte bara komma med myndig-
hetsperspektivet. Man måste respektera 
den kunskap människor har om den mark 
de brukar och lever av och involvera den i 
utformningen av åtgärdsplanerna, säger 
Jonna Elofsson Bjesse.

Fotnot. I gruppen ingick, förutom  
Sara Jonsson och Jonna Elofsson Bjesse,  
Love Fjellström, Albin Persson, Anna Björk, 
Jimmy Sjögren samt Anna Renholm.
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Jonna Elofsson Bjesse och Sara Jonsson. 
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Studenter utvecklar 
affärsidéer

TEXT EVA BERGSTEDT FOTO STAFFAN GUSTAVSSON & ANTON KURKKIO

Yrkesbiodlaren Björn Flood har fått 
hjälp av studenter att utveckla en idé 

om trädgårdskupor att hyra.

UTBILDNING  •  ENTREPRENÖRSKAP
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ENTREPRENÖRSKAP  •  UTBILDNING

C
ivilingenjörsstudenter som 
läser entreprenörskap hjäl
per företagare och forskare 
att utveckla deras affärs
idéer. Yrkesbiodlaren 
Björn Flood är en av affärs
idkarna som fått hjälp.

Några studenter har undersökt allmän
hetens intresse för hans trädgårdskupa 
där den som är intresserad kan få hyra en 
bikupa, och service av den, för att på så vis 
få en ökad pollinering i sin trädgård. 

– Studenterna har hjälpt mig med  
sådant jag inte själv hinner med, säger 
Björn Flood.

De tror på hans idé. Malin Gustavsson 
läser teknisk biologi där kunskap i entre
prenörskap ingår i utbildningen. Hon är 
en av studenterna som analyserat hans idé.

– En del kunder har testat att använda 
trädgårdskupan. En av dem hade för för
sta gången fått päron i sitt träd. Vi tror att 
kupan kan vara intressant både för barn
familjer och för pensionärer som vill lära 
sig mer. Det gäller mest att övertyga folk 
om att bin inte är farliga, säger hon.

Björn Flood framhåller vikten av att få 
en alternativ syn på en idé, liksom att få 
hjälp med att ta reda på intresset för den 
och att marknadsföra den.

– Tack vare studenterna har idén växt 
till sig och jag har börjat få fler kunder. 
Senast i förra veckan hörde Svenska kyr
kan i Göteborg av sig och ville ha bikupor 
till sina 34 kyrkogårdar. Men det är för 
långt bort från Linköping där jag bor, så 
nu försöker jag hjälpa dem att få kontakt 
med biodlare på plats, säger Björn Flood.

CHARLOTTE NORRMAN, lektor i industriell 
organisation, ligger bakom tanken med 
att sammanföra civilingenjörsstudenter 
som läser entreprenörskap med affärs
idkare, uppfinnare och forskare.

– Studenterna ska lära sig att analysera 
en idé, om den håller för att utvecklas  
eller om det är bättre att lägga ner den på 
ett tidigt stadium. På så vis får de en för
ståelse för att idéer har olika förutsätt
ningar och för vad som krävs om man ska 
ta dem vidare, säger hon.

Ett knappt hundratal civilingenjörs
studenter är varje år involverade i projekt 
som affärsidkarna vill ha hjälp med. Idéer 
som just nu är aktuella handlar till exem
pel om utveckling av ehandelsföretag, 

talträning för hörselskadade barn och  
avfallshantering.

– Vi har också inventerat problem i  
dagens jordbruk. En grupp studenter har 
gjort studiebesök i en ladugård och uti
från sitt ingenjörsperspektiv tittat på vad 
de kan bidra med. 

CHARLOTTE NORRMAN SAMARBETAR också med 
läraren Olof Hjelm på civilingenjörs
programmet Energi, Miljö, Management. 
Där ska studenterna själva komma med 
idéer som kan utvecklas affärsmässigt. 
Tanken är att de ska ta fram ett förslag 
som löser ett miljöproblem. Många gång
er utgår studenterna från sin egen vardag.  
Ett exempel på det är en slitstark och 
återbruksvänlig strumpbyxa som några 
av dem utvecklat.

– När vi fick uppgiften att lösa något 
miljöproblem så tänkte vi direkt på 
strumpbyxor. De går ju alltid sönder, det 
är så irriterande, säger Anna Allert, som 
läser Energi, Miljö, Management.

Hon berättar att strumpbyxan, när den 
togs fram på 1940talet, höll hur länge 
som helst. Då tjänade företagen inga 
pengar på den och därför tillverkas nu  

Charlotte Norrman ligger bakom upplägget 
av entreprenörskapskurserna. 

enbart strumpbyxor som snabbt går sönder. 
Helt galet, tycker studenterna bakom den 
nya strumpan. 

– Det finns verkligen ett behov, påpekar 
Emilia Wester. 

Därför har de utvecklat en starkt håll
bar strumpbyxa gjord av spindelsilke, 
framtaget i labb. Teknologin med spindel
silke är ännu inte tillräckligt utvecklad så 
de har inga planer på att idag jobba vidare 
med företagsidén. 

– Men om inte annat så har vi i alla fall 
gjort något av vår idé, säger Tea Göransson.

VARJE ÅR FÅR STUDENTERNA presentera sina 
resultat på en minimässa. 

– Vi vill sprida hur vi jobbar, lyfta fram 
studenternas arbeten och gärna komma i 
kontakt med flera företag som behöver 
hjälp, säger Charlotte Norrman.

På den senaste mässan presenterades 
ett 15tal affärsidéer. Däribland en digital 
plattform där personer med olika idéer 
matchas ihop med varandra, och en 
miljö vänlig docka med varierande hår 
och hudfärg. Den ser inte ut som en  
Barbie utan visar hur människokroppen 
ser ut, på riktigt.

Tre studenter utvecklade en slitstark strumpbyxa, 
fr v Anna Allert, Tea Göransson och Emilia Wester.  
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UTBILDNING  •  LÄKARE

Den kliniska delen av läkarutbildningen slår snart i taket på Universitetssjukhuset i Linköping. 
Nu rustar Jönköping, Kalmar och Norrköping för att ta hand om två tredjedelar av studenterna.

TEXT ÅKE HJELM FOTO GÖRAN BILLESON

Läkarutbildning  
på flera orter

D
et var redan trångt om 
utrymme när Linköpings 
universitet 2012 tilldela
des 40 nya platser på  
läkarprogrammet. Tidigt 
stod det klart att radikala 
lösningar krävdes för att 

klara situationen.
– Det är ganska naturligt att man behö

ver nyttja fler sjukhus i utbildningen. Vi 
har nu fått ansvaret för en del av de kliniska 
terminerna 6 till 11. Det är ingen utlokali
sering, utan studenterna som kommer hit 
blir en integrerad del i vårt sjukvårds
system, säger Staffan Hägg, lokal projekt
ledare i Region Jönköpings län.

Staffan Hägg är klinisk farmakolog, 
psykiater och adjungerad professor vid 
Avdelningen för läkemedelsforskning vid 
Linköpings universitet. I Jönköping 
handleder han kliniska doktorander. Men 
mesta tiden går nu till förberedelserna för 
att uppgradera Länssjukhuset Ryhov till 
ett mer akademiskt sjukhus.

Samma jobb görs nu vid Länssjukhuset i 
Kalmar och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

– Att få in studenter i vården kommer 
säkert att ha en positiv inverkan. Studen
ter i verksamheten innebär att man behö
ver tänka till varför man gör på ett visst 
sätt, vilket bidrar till att höja kvaliteten 
generellt, säger Staffan Hägg.

Sjukvården i Sydöstra sjukvårdsregio
nen har ett gott anseende och ligger högt i 
rankningar, men ändå råder läkarbrist på 
vissa håll. Sjukvårdens nya roll kan un

derlätta rekryteringen i och med att stu
denter väljer att stanna efter avslutad 
grundutbildning.

DE DRYGT 100 STUDENTER som börjar läkarut
bildningen vid LiU höstterminen 2016 blir 
pionjärer i det nya systemet. De kommer 
att tillbringa sina första två och ett halvt år 
vid Campus US i Linköping. I början av 
termin fyra får de göra en önskelista för 
terminerna sex till elva. Vårterminen 2019 
går de första flyttlassen – 30 till Jönköping, 
24 till Norrköping och 20 till Kalmar.  
34 studenter stannar i Linköping.

När den nya utbildningen är fullt ut
byggt kommer 150 läkarstudenter att fin
nas i Jönköping. Förberedelserna är i full 
gång och förhoppningarna stora, även på 
den politiska arenan. Det mest intensiva 
arbetet har hittills pågått i lokalgruppen, 
berättar Staffan Hägg.

– Lokalfrågan måste vi lösa ganska 
snart. Vi är redan trångbodda. Som det ser 
ut nu byggs en ny huskropp med vårdplat
ser och en sammanhållen utbildnings
enhet högst upp. Men bygget kan stå klart 
tidigast 2020, så vi får hitta en annan lös
ning för de två första terminerna.

När processen startade var studenternas 
representanter i Medicinska föreningen 
och kåren Consensus kritiska. De kände 
sig överkörda när de inte var med i diskus
sionen från början. Nu är de mer positiva 
men sätter ljuset på några viktiga frågor:

Kommer det att finnas tillräckligt med 
bra lärare? Kommer jag att kunna satsa på 

LINKÖPING  
170 studenter

Läkarstudenten Cajsa Glennfalk gör praktik 
i Jönköping. Hon trivs bra och skulle troligen 
valt Jönköping om den nya modellen hade 
börjat gälla.
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LÄKARE  •  UTBILDNING

– Det känns lite konstigt att ta ett beslut i 
termin fyra som kommer att påverka ens liv i 
flera år, säger läkarstudenten Denis Svraka.

Så blir det när decentraliseringen av läkarutbildningens kliniska del är fullt genomförd.

forskning? Hur löser man boendefrågan?
– Vi behöver någon slags boendegaranti. 

Vi diskuterar detta med kommunen och 
bostadsbolagen. Rekryteringen av lärare 
är redan igång. Vi söker totalt 13 lärar
tjänster varav tre är kombinationsanställ
ningar med lika delar undervisning, 
forskning och klinik. Utgångsläget är 
gott, vi har till exempel 120 disputerade 
medarbetare inom Region Jönköpings 
län, många av dem läkare.

STAFFAN HÄGG OCH VFUkoordinatorn Helena 
Andén leder oss genom sjukhuskorrido
rerna till barnmottagningen, där Cajsa 
Glennfalk har praktikplacering under fyra 
februariveckor. Till sommaren får hon sitt 
diplom efter de elva terminernas grund
utbildning. Hon funderar över hur den nya 
modellen skulle ha fungerat för henne.

– Jag skulle ha valt Jönköping eftersom 
jag har familj här, och gärna ha tagit med 
mitt tjejgäng från klassen. Det svåra skulle 
ha varit att jag skaffat sambo med fast jobb 
och köpt lägenhet i Linköping, säger hon.

Sådana komplikationer är tänkta att 
lösas med prioriteringslistor upprättade 
av Medicinska föreningen, där till exempel 
studenter med familj på orten får förtur.

Cajsa Glennfalk har lärt känna Ryhov 
och Jönköping ganska bra efter samman
lagt 16 veckor på sjukhus och vård centraler. 
Boendet har hon löst bland annat genom 
att kinesa hos en syster och en kompis. 
Hon har också praktiserat i Linköping, 
Norrköping, Västervik, Växjö och Habo. 

Med det nya systemet hade hon fått göra 
större delen av VFU:n på samma ort.

– Det har i och för sig varit kul att se 
många olika ställen. Bäst bemött har  
jag blivit på de mindre sjukhusen, säger  
Cajsa Glennfalk.

PÅ KVINNOHÄLSAN Råslätt i utkanten av stan 
träffar vi hennes kurskamrat Denis Svraka. 
Han  har haft många placeringar i  
Jönköping och tycker att det funkat bra.

– Sjukhuset är bra och stan är trevlig. 
Sedan vet jag förstås inte hur det skulle 
vara att bo här 365 dagar om året.  

Det känns lite konstigt att ta ett beslut i 
termin fyra som kommer att påverka ens 
liv i flera år.

Han har också funderingar kring kvali
teten inte minst på forskningen.

– På de här mindre sjukhusen har man 
kanske inte samma erfarenheter som på 
US. Kanske blir det svårare för dem att 
rekrytera bra forskningsledare, säger  
Denis Svraka.

Fotnot: Umeå universitet har en liknande 
konstruktion med sjukhusen i Sunderbyn, 
Sundsvall och Östersund som satelliter.

LINKÖPING  
170 studenter

KALMAR 
100 studenter

NORRKÖPING 
120 studenter

JÖNKÖPING 
150 studenter

– Att få in studenter i vården kommer säkert 
att ha en positiv inverkan. Studenter i verk-
samheten innebär att man behöver tänka  
till varför man gör på ett visst sätt, vilket 
bidrar till att höja kvaliteten generellt, säger 
Staffan Hägg.

ROGER SJÖSTRÖM
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STUDENTLIV  •  VALLA SAUCER RENNEN

FULL FART  
I LERAN!

Valla Saucer Rennen är en av studentlivets klassiker. Sedan starten 1979 
har tusentals studenter kastat sig utför backen i egenbyggda ekipage – 
oavsett om det funnits någon snö eller inte! Årets upplaga blev en studie  
i lera, men också i kreativitet och glädje!  

FOTO CECILIA OLSSON
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VALLA SAUCER RENNEN  •  STUDENTLIV
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UNDERVISNING  •  ÅRETS LÄRARUTBILDARE

Med passion och engagemang gör han lärandet till något roligt. Det tyckte 
lärarstudenterna och utsåg Emile Farmer till årets lärarutbildare. 

TEXT ELISABET WAHRBY FOTO ANNA NILSEN

”Att undervisa är 
som att skådespela”
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ÅRETS LÄRARUTBILDARE  •  UNDERVISNING

N
ågot som många med 
engelska som modersmål 
upptäcker när de kom
mer till Sverige är att 
svenskar är bra på engel
ska och mer än gärna 
övar när de får chansen 

att prata med en infödd engelsman. 
– Precis så är det! Det är svårt att för

bättra sin svenska när man aldrig får 
prata. Och när jag försöker prata svenska, 
och det går lite långsamt, då blir folk  
otåliga och byter till engelska, säger 
Emile Farmer. 

Han är universitetsadjunkt på Avdel
ningen för moderna språk på Institutio
nen för kultur och kommunikation. Här 
undervisar han, sedan fyra år tillbaka, i 
engelska på flera av lärarprogrammen, 
och också i lingvistik, avancerad gram
matik och didaktik. 

Och uppenbarligen är Emile Farmer 
uppskattad av studenterna. På hans skriv
bord står ett inramat diplom – Årets  
lärarutbildare 2015. 

– I could only guess, svarar Emile  
Farmer på frågan om varför han tror att 
just han fick utmärkelsen. Men jag tror på 
kraften i jämlik dialog. Jag försöker skapa 
en undervisningssituation där inte bara 
en person talar för de andra, jag vill att 
studenterna avbryter mig, ställer frågor, 
att de är aktiva i sin egen inlärning. 

Man kan förstå studenternas val. Med 
iver och engagemang, på välartikulerad 
Oxfordengelska, berättar Emile Farmer 
livfullt om sina tankar kring undervisning 
och inlärning. 

– Vi har så lite lärarledd undervisning, 
därför använder jag mig gärna av vår  
lärplattform på nätet. Jag ger studenterna 
uppgifter i förväg där de själva, med hjälp 
av varandra, får resonera sig fram till  
svaren. Det gör dem mer mentalt aktiva 
på lektionerna. 

– Ibland får studenterna också uppgif
ter efter lektionerna. När de lämnat sina 
svar kan de ha en onlinediskussion med 
mig där vi resonerar oss fram till rätt svar. 

EMILE FARMER ÄR UPPVUXEN i Storbritannien 
där han undervisat i 15 år, senast vid  
University of Westminster i London. Men 
det var kärleken som fick honom att flytta 
till Sverige och Linköping. 

– Även om det inte var jobbet som fick 

mig att flytta hit så är jobbet ett väldigt 
bra skäl att stanna. Jag har fått ett enormt 
förtroende, universitetet litar på att jag 
gör mitt bästa. Min upplevelse är att jag 
fått enorm pedagogisk frihet att prova nya 
sätt att undervisa. 

»He truly makes learning a fun pro
cess…« lyder en del i lärarstudenternas  
motivering till utmärkelsen. Vad är det som 
gör Emile Farmers undervisning så rolig? 

– Jag försöker att ta in kultur, populär
kultur och sociala frågor i undervisningen. 
Språk och kultur hänger ihop och språket 
blir mer levande på det sättet. 

– Skillnaderna i svensk och brittisk kul
tur märks i språket. Ett exempel är artig
het. Svenskar kan tycka att engelsmän an
vänder onödigt många ord för att ställa en 
enkel fråga om vad klockan är. Medan 
engelsmän kan uppleva svenskars kort
huggna meningar som oartiga. Sådana 
saker hoppas jag att studenterna tycker är 
intressant och roligt. 

UPPSKATTAD UNDERVISNING verkar alltså inte 
handla om dyr utrustning, avancerad tek
nik eller trendig pedagogik. Passion och 
engagemang i arbetet, att göra det där lilla 
extra för studenterna är det som studen
terna lyfter fram i sin nominering. 

Med sitt informella sätt bjuder Emile 
Farmer på sig själv, använder humor och 
pekar gärna på roliga skillnader i språken 
och kulturerna. Ett annat viktigt verktyg, 
som han menar att många missar, är rösten. 

– När den kognitiva aktiviteten är låg 
är intonationen i rösten viktig. Monoton 
röst är nono! Jag vill ha aktiva studenter. 
För mig är att undervisa som att spela en 
roll. Jag känner mig aldrig nervös när jag 
ikläder mig rollen som lärare, även om  
jag kan ha hundra studenter framför mig. 
Jag tror man kan jämföra det med att 
vara skådespelare. 

Emile Farmers pedagogik bygger mycket på dialog med studenterna.
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UTBILDNING  •  STUDENTER HJÄLPER STUDENTER

När man kör fast i studierna kan hjälpen vara närmare än man anar.  
På Linköpings universitet finns studentföreningar som engagerar sig för  
att hjälpa medstudenter, bland annat i matematik, ekonomi och juridik.

TEXT MARLÉN KARLSSON FOTO ANTON KURKKIO
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STUDENTER  
HJÄLPER 

STUDENTER

Jonathan Andersson (mitten) är mattecoach  
och läser på civilingenjörsprogrammet 

 Teknisk fysik och elektroteknik
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STUDENTER HJÄLPER STUDENTER  •  UTBILDNING

U
tbudet av student
föreningar är stort vid  
Linköpings universitet. 
Vid sidan om föreningar 
med inriktning mot 
idrott, film, teater, politik 
och musik finns även  

före ningar som engagerar sig för att  
hjälpa sina medstudenter. Studenter  
som hjälper studenter helt enkelt. 

Mattehjälpen är en studentförening 
som varje tisdag anordnar mattestuga i 
Chuset. Hit kommer studenter från 
främst tekniska fakulteten. Mattecoacher 
finns på plats och kan komma till und
sättning vid knepiga matteproblem. 

– Det är bra att det finns sådana här 
studiestugor. Även om du kanske inte 
alltid behöver hjälp med något så är det 
skönt att ha en plats där man kan sitta 
och plugga. Och kurserna är generellt sätt 
ganska så krävande så det är inte alltid du 
hinner med allt under lektionerna, säger 
Olle Hynén som är mattecoach. 

Olle Hynén går tredje året på civil
ingenjörsprogrammet Industriell ekonomi. 
Han har varit mattecoach ungefär ett år 
men har även undervisat i andra ämnen.  
Att lära ut är något han länge haft ett 
 intresse för.

– Du får en helt annan förståelse för 
ämnet när du ska förklara det för någon 
annan. Så man hjälper ju samtidigt sig 
själv, säger han. 

EN ANNAN STUDENTFÖRENING som likt Matte
hjälpen anordnar studiestuga varje vecka 
är Tutopia – men här är det ekonomi  
som står på schemat. Studenter från 
civil ekonomprogrammets fjärde år står 
redo att hjälpa främst yngre studenter 
med allt ifrån studieteknik till att förklara  
och lösa uppgifter. 

– Det är roligt att känna att man kan 
hjälpa någon genom att föra vidare den 
kunskap man själv samlat på sig, säger 
Rebecca Marcus.

Rebecca Marcus och Matilda Spetsmark 
sitter båda i styrelsen för Tutopia. En av 
anledningarna till att föreningar som  
Tutopia blivit så populära tror de är att 
den schemalagda undervisningen är liten 
på Filosofiska fakulteten. 

– För studenter som kommer direkt 
från gymnasiet blir kontrasten ganska 

stor.  Och eftersom det är så mycket själv
ständigt arbete så tror jag man kan sak
na den här typen av undervisningsform, 
där man kan sitta och jobba med sitt 
men att det också finns någon som kan 
hjälpa en om man behöver det, säger 
Rebecca Marcus. 

Att de valt att engagera sig som tutors, 
som de kallar sig, var en självklarhet. 

– Vi gick ju själva hit när vi gick första 
och andra året och tyckte det var en bra 
grej. Det var alltid någonting man kunde 
få hjälp med. 

 
VID PROBLEM AV JURIDISK karaktär kan man 
vända sig till Juristgruppen, en förening 
som hjälper studenter, studentföreningar 
och studentföretag med juridiska frågor, 
avtal och bolagsform. 

Föreningen består av studenter från de 
högre årskullarna vid de Affärsjuridiska 
programmen och är av universitetet  
utsett CSNombud. 

Förutom att studenter kan få hjälp 
med juridiska frågor så får också de  
engagerade juriststudenterna en försmak 
på arbetslivet. 

– Det handlar om att tillämpa sina 
teore tiska kunskaper i praktiken. Vi får 
lära oss att förklara utan en massa juridiska 
termer, så att även gemene man kan för
stå, säger Cecilia Askvik som är styrelse
ledamot och CSNombud. 

De flesta uppdrag Juristgruppen får 
in rör studentföreningar och studenter 
som ska starta företag och vill ha hjälp 
med avtal och bolagsform. Men även en 
och annan student hör av sig för egen 
del och då handlar frågorna främst om 
CSN och hyra. 

– Alla frågor är självklart välkomna 
och vi i föreningen samarbetar mycket 
med varandra för att kunna nyttja de 
specifika kunskaper som krävs i varje 
fråga för att hjälpa till så gott vi kan,  
säger Hanna Medelius som är vice ord
förande i Juristgruppen.  

Att hjälpa sina medstudenter ser  
Olivia Dagerstig, styrelseledamot och 
CSN ombud, som en naturlig del av  
studentlivet på Linköpings universitet.

– LiU som universitet är väldigt vänligt. 
Här hjälper vi varandra, det är ingen tävling 
studenter emellan, det är inte vi och dom, 
det är vi på LiU helt enkelt, säger hon. 

Juristgruppen hjälper studenter, studentföreningar 
och studentföretag med juridikfrågor.

Varje tisdag är det mattestuga.

Tutopia lotsar ekonomistudenter.
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KARRIÄR •  MENTORSPROGRAM

Ett nytt mentorsprojekt för kulturvetarstudenter ger dem möjlighet att tidigt 
få kontakt med arbetslivet och därmed också fördjupa sina studier.

TEXT EVA BERGSTEDT 
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Jobbkontakter  
för kulturvetare

D
et är svårt för personer 
inom kulturbranschen att 
få jobb. Vi har haft stora 
studentavhopp eftersom 
många är oroliga för sin 
framtid. Med den här 
satsningen ger vi studen

terna tidiga möjligheter att skapa kon
takter, säger Karin Ström Lehander, ko
ordinator på Kulturvetarprogrammet och 
hjärnan bakom ett nytt mentorsprojekt.

Projektet startade hösten 2014. Mentorer 
och kulturvetarstudenter har träffats 
minst fyra gånger under ett år. Matilda 
Karlsson som snart är klar med sin ut
bildning var en av tolv studenter som del
tog i den första omgången. Hon fick en 
mentor på Norrköpings konstmuseum.

– Kontakter är A och O för oss studenter. 
Att tidigt få tillgång till arbetsgivare är van
ligt inom många tekniska utbildningar. På 
vår utbildning har upplägget tidigare varit 
mer traditionellt, först teori och sedan jobb. 
Så det här projektet har verkligen berikat 
mina studier, säger Matilda Karlsson.

Själv har hon just fått en eftertraktad 
praktikplats på Norrköpings museum där 
hon tror att kontakten hon redan har med 
museet spelat en roll. En annan student har 
fått anställning på Östergötlands museum.

– Nätverka är ett bra ord i det här  
sammanhanget, att vi lär oss göra det. 
Kultur området är generellt en bransch 
som bygger mycket på kontakter, en stor 
del får jobb via folk de träffat eller kän
ner. Så att lära sig nätverka är lika viktigt  
som de teoretiska kunskaperna, säger 
Matilda Karlsson.

MENTORERNA KOMMER FRÅN olika håll, däri
bland flera museer, studieförbund,  
Hemslöjden, Region Östergötland, kom
muner och frilansande kulturarbetare.

– Projektet är fortfarande i sin linda. 
Men vi har redan märkt att det fungerar 
som hjälp för studenterna att omsätta 
sina teoretiska kunskaper i praktiken.  
Det i sig föder nya frågor hos dem som de 
tar med sig in i undervisningen, påpekar 
Karin Ström Lehander.

Carin Fahlén, tjänstledig intendent på 
Norrköpings konstmuseum, har varit 
mentor till två kulturvetarstudenter, däri
bland Matilda Karlsson.

– En närmare relation till studenterna 
gör att vi får inblick i hur de tänker och 
hur deras utbildning ser ut. Kontakter 
med övriga samhället är helt nödvändigt 
för oss för att vi inte ska bli någon isolerad 
kulturborg, säger Carin Fahlén.

Hon nämner fler samarbeten med  
Linköpings universitet där museet står 
till förfogande för forskning, student
uppsatser och projektarbeten.

– Som mentor bistår man mer i gräns
landet mellan de personliga och professio
nella erfarenheterna. Det har varit ett nytt 
sätt att jobba och jag har uppmuntrat stu
denterna att utnyttja tiden och ta reda på 
så mycket de bara kan. Men också att fun
dera över vad de verkligen brinner för 
inom branschen, då har de störst chans 
att hamna på rätt plats i arbetslivet.

Carin Fahlén Matilda Karlsson Karin Ström Lehander
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DONNORNA  •  PROGRAMMERING

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS FOTO CECILIA OLSSON

Programmera är kul!
Datateknologföreningen Donna vill 
se fler tjejer på data och it-utbild-
ningarna. Tjejerna kan bara räknas i 
tiotal i varje årskurs samtidigt som 
företagen inget heller önskar än att 
få lite mer blandad personalstyrka 
på data- och it-avdelningarna. 

Donnorna tog därför saken i egna händer 
och bjöd in gymnasietjejer i Linköping 
och Mjölby till en provapå dag. 17 tjejer 
mötte upp och de bjöds på en dag fylld av 
inspirationsföreläsningar, en special
utvecklad programmeringsworkshop  
och på kvällen en sittning med god mat 
och underhållning. 

– Det blev verkligen lyckat och det var 
jätteroligt både att planera och genomfö
ra. Alla var så positiva, det gällde både de 
inbjudna inspirationsföreläsarna och gym
nasietjejerna, berättar Fanny Lindmark, 
ordförande i Donna. 

Fanny och några av de övriga Donnor
na började med att ge sig ut på en mini
turné för att locka deltagare medan  
Hanna Sterneling, Sara Bergman, Pernilla 
Eilert och August Fundin engagerade en 
av sina lärare, universitetslektor Mikael 
Asplund, för att tillsammans skapa en  
rolig och lagom svår provapå uppgift för 
deltagarna.

– Det fick inte vara för svårt så att de 

blev avskräckta, men inte heller så enkelt 
så att det blev missvisande, berättar  
Hanna Sterneling.

Tillsammans utvecklade de en labb 
som var uppdelad i flera delar. Deltagarna 
fick jobba i språket scratch och det hela 
var upplagt som en story om en krabba 
som skulle ta sig ut i rymden.

– Men det behövdes inga förkunskaper 
för att delta och flera av tjejerna funderade 
varför de inte hade provat på att program
mera förut eftersom det var så kul,  
berättar Fanny Lindmark.

Provapå dagen gav mersmak, nästa år 
hoppas de att det ska komma många fler.

– Det här var bara en testomgång.

Pernilla Eilert
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Hummerns 
gåta löst

Forskar fram bättre  
djurtransporter

Därför sänker febern humöret

Mindre smittspridning, förbättrad välfärd för djuren, färre koldioxidutsläpp och högre 
företagsvinster. Den modell för djurtransporter som LiU-forskare tagit fram väcker starkt 
intresse både hos internationella myndigheter och kommersiella företag.

Feber och dålig aptit är en sak. Men varför blir 
vi också deppade och mår så dåligt när influ-
ensan slår till? Neuroforskare vid Linköpings 
universitet har på molekylnivå klarlagt hur 
inflammationer påverkar humöret.

Djurtransporter till slakterier eller mellan 
gårdar har länge uppmärksammats som 
problematiska därför att de är stressande 
och skrämmande för djuren och för att 
smitta lätt kan överföras mellan dem.

Vid Linköpings universitet har forskare 
under ett tiotal år arbetat med att hitta 
bättre sätt att lösa djurtransporterna på. 
Genom att samla och kombinera en 
mängd data – alltifrån uppgifter om 
spridning av galna ko-sjukan, till trans-
portvägar, var gårdarna finns och slakte-
riers kapacitet – har forskarna fått fram 
det mest effektiva sättet att arbeta med 
transporterna. 

Samhällsvinsten är stor, menar Uno 
Wennergren, professor i teoretisk biologi. 

– Vi ser flera winwin-situationer med 
våra resultat. 

Sedan tidigare har forskarna samar-
betat i delprojekt med Myndigheten för 
säkerhet och beredskap (MSB) i Sverige 
och med dess motsvarigheter i flera euro-
peiska länder och i USA. Internationellt 
ser man möjligheterna framför allt med 
att förebygga djursmittor. 

Transportmodellen som utarbetats 
kommer även att användas bland  
kommersiella aktörer. Den svenska 
livsmedels jätten HKScan är ett av flera 
företag som visat sitt intresse.

– De räknar med att köra sina tran-
sporter enligt vår modell inom två-tre år, 
 säger Uno Wennergren.

Hur det går till när hummerns skal i kok-
vattnet skiftar färg från mörkblått till 
orangerött har länge varit en ouppklarad 
vetenskaplig gåta. Men nu verkar den 
vara slutgiltigt löst. Teoretiker vid  
Linköpings universitet deltog i studien 
som utsetts till en av de främsta kemiska 
upptäckterna 2015. 

Det är tidskriften Chemistryworld som 
valt ut ett tjugotal spetsforskningsprojekt 
jorden runt. Här samsas publikationen 
»On the origin and variation of colors  
in lobster carapace« av bland andra 
LiU-forskarna Bo Durbeej och Olle Falklöf 
med forskningsgenombrott om vaccin 
mot ebola och atmosfären kring Pluto.

Även lindriga infektioner som en simpel 
förkylning orsakar hos de flesta av oss 
känslor av olust och missmod. Hos per-
soner med kroniska inflammations-

De unika resultaten publiceras i den vetenskap-
liga tidskriften Journal of Clinical Investigation 
med Michael Fritz och Anna M. Klawonn  
som huvudförfattare. 

Ofta mår man bättre av en  
tablett acetylsalicylsyra  
eller ibuprofen.

sjukdomar kan de minska livskvaliteten 
och även orsaka allvarlig depression.

TROTS ATT EFFEKTERNA är väl kända och 
drabbar varenda människa är mycket litet 
känt om den molekylära bakgrunden.

– Vi visar hur en inflammation kommer 
åt att sänka aktiviteten i hjärnans 
belönings system, säger docent David 
Engblom som lett studien.



27LIU MAGASIN #1 2016

FORSKNING  •  LINKÖPINGS UNIVERSITET
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Här är framtidens transportbil Lekande hundar 
stressar mindre

Stora metanutsläpp från sjöar

Det är välkänt att husdjur är bra för män-
niskors hälsa. Men hur mår våra hundar 
tillsammans med oss? Det undersöker 
ett forskarteam vid LiU genom att mäta 
mängden av stresshormon som lagrats i 
pälshåren.

Utsläppen från transportsektorn kan 
minskas kraftigt med mer strömlinje formade 
lastbilar. LiU-forskare har räknat och åkeri-
ägaren Erik Alfredsson har byggt en första 
version av framtidens transportbil.

Fler och fler varor transporteras på de 
svenska vägarna och trots alla ambitiösa 
miljömål och miljöpolicys så har antalet 
lätta lastbilar ökat med 33 procent och 
koldioxidutsläppen från dem mer än för-
dubblats de senaste 15 åren.

Men visst finns det en ljusning i mörk-
ret för alla som oroar sig för klimat och 
miljö. Erik Alfredsson, ägare av Alfredssons 
Transport AB i Norrköping, har i dag 55 
både lätta och tunga fordon i sin flotta och 
sedan två månader tillbaka kör de helt 
fossilfritt. Bilarna körs på HVO 100, en 

syntetisk biodiesel som tillverkas av slakt-
avfall bland annat.

Sedan några år tillbaka har han också 
arbetat intensivt tillsammans med 
LiU-professorn Matts Karlsson och hans 
doktorand Petter Ekman på Avdelningen 
för mekanisk värmeteori och strömnings-
lära. Målet är att få ner bränsleförbruk-
ningen genom att minska luftmotståndet. 
Med hjälp av avancerade datorberäkningar  
hos Nationellt superdatorcentrum vid 
LiU har de tagit fram en kaross profil för  
en lätt lastbil där luftmotståndet minskas 
rejält, men utan att last förmågan minskar.

Erik Alfredsson har låtit bygga bilen. 
Under de 9 000 mil bilen gått hittills har 
bränsleförbrukningen minskat med 
minst 12 procent, jämfört med samma bil 
med traditionell kaross. 

DE FLESTA AV VÄRLDENS MÅNGA SJÖAR ligger i 
klimatkänsliga områden på nordliga 
breddgrader. En ny studie visar att dessa 
vatten släpper ifrån sig stora mängder 
metan, en effektivare växthusgas än kol-
dioxid. Studien är bland annat gjord av 
forskare från Linköpings universitet.

Med varmare klimat, speciellt i norr, är 
det sannolikt att längre isfria perioder i 
kombination med upptinande permafrost 
kommer att underblåsa metanutsläpp 
från sjöar och potentiellt öka dessa med 
20–50 procent innan århundradets slut. 
En sådan förändring bidrar sannolikt till 

ökad global uppvärmning, vilket i sin tur 
leder till ännu större utsläpp. 

 – Detta innebär att en minskning av 
uppvärmningen skapad av människor blir 
ännu mera angelägen, för att minimera 

återkopplingen till naturliga utsläpp av 
växthusgaser. Varje reducering av ut-
släpp från fossila bränslen kan ses som 
en dubbel seger, säger David Bastviken, 
professor vid Tema Miljöförändring.

Beteendebiologen Lina Roth samlade ihop 
59 schäfrar, av sina ägare klassade som  
tävlingshundar, sällskapshundar eller arbe-
tande hundar (polis- och försvarshundar). 
Vid tre tillfällen under ett år klipptes ett par 
centimeter hår som sedan analyserades 
för hormonet kortisol, som har koppling 
till aktivitet och stress. Mätresultaten 
jämfördes med uppgifter om hundarnas 
liv och beteende under samma tid.

– Studien visar tydliga skillnader  
mellan olika typer av schäfrar. Tävlings-
hundarna hade de högsta kortisolhalterna, 
säger Lina Roth.

En annan grupp med hög stressnivå var 
individer med aggression mot främlingar. 
Motsatsen gällde hundar som får mycket 
lek och belöning av sin ägare.

– En sådan positiv interaktion ger goda 
möjligheter att få en hund med låg stress-
nivå. Det är ett trevligt samband som vi 
vill undersöka vidare, säger Lina Roth.
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LiU-alumner
JOHANNA ELIASSON är HR-konsult på 
person dator- och skrivarföretaget HP 
PPS Sveriges AB. Hon har läst Personal- 
och arbetsvetenskapliga programmet, 
med examen 2014.
MATS ERIKSSON är professor i omvårdnads-
vetenskap med inriktning mot pediatrisk 
omvårdnad, vid Örebro universitet. Han dis-
puterade 2004 vid Linköpings universitet.
GÖRAN FELLDIN är ny vd för Impact Coatings. 
Han har tidigare bl.a. varit marknadschef 
på Linköpings universitet. På 1980-talet 
läste han civilingenjörsprogrammet  
Industriell ekonomi.
FRIDA GOMÉR är kontorschef på Skandia-
Mäklarna. Hon har läst affärsjuridiska 
programmet, med examen 2012.
HELÉNE GRAUFELDS arbetar som teknisk skri-
bent på Enea Software AB. Hon är civil-
ingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, 
med examen 1987.
RONNIE LOCK är regionchef för försäljnings-
chef på Industrikompetens och Skill.  
Han har en magisterexamen från 
Ekonom programmet 1999.
MALIN MASIMOV är samverkansansvarig  
på Försäkringskassan i Norrköping.  
Hon tog en magisterexamen på utbild-
ningsprogrammet Samhälls- och kultur-
analys 2005.
ANNA NILSSON har anställts som ny chefsjurist 
på OKQ8 Scandinavia. Hon har läst Affärs-
juridiska programmet, med examen 2005.
INGRID NORDMARK har anställts som ansvarig 
för affärs- och strategiutveckling på det 
svenska forskningsinstitutet Swedish 
ICT. Hon har en civilingenjörsexamen i 
teknisk fysik och elektroteknik från 1985.
EMELIE SKÅNBECK arbetar som projektledare 
för energi och hållbara transporter på 
Energi kontoret i Mälardalen AB. Hon  
har läst miljövetarprogrammet, med  
examen 2013.
LINDA SNECKER är riksdagsledamot för 
Vänster partiet sedan 2014. Hon har en 
magisterexamen i statsvetenskap med in-
riktning mot offentlig förvaltning, från 2007.

TIPSA OSS! Vi vill gärna veta vad våra tidigare 
studenter har för sig idag. Kontakta redaktionen,  
lennart.falklof@liu.se

Alumni

Vill du veta mer?
JESSICA PETERSON
013-28 56 38 
alumni@liu.se
LiU Alumni, Linköpings universitet 
581 83 Linköping

Nominera till Årets alumn

Från PEN till  
bokförlag

I höst blir det sjätte gången Linköpings 
universitet delar ut utmärkelsen Årets 
alumn till två före detta studenter som 
har gjort avtryck i samhället. Alumner, 
studenter och medarbetare vid LiU är 
välkomna att nominera kandidater.

LiU-alumnen Elnaz Baghlanian blir litterär 
chef på Bokföretaget Atlas. 

Hon kommer närmast från Svenska 
PEN där hon varit kansliansvarig. Hon 
har även varit redaktör för den interna-
tionella tidskriften Dissidentbloggen, 
som publicerar ocensurerade röster från 
hela världen.

– Jag är oerhört glad över möjligheten att 
få vara med och påverka den svenska bok-

Årets alumner 2015  
var Mihai Aldén, Oscars-
belönad utvecklare på 
Dreamworks Animation 
i Los Angeles, och Kajsa 
Andersson, prisbelönt 
rektor för Skäggetorps-
skolan i Linköping.

Årets alumner ska ha läst vid Linköpings 
universitet i minst två år på heltid och 
därefter utmärkt sig, kanske genom en 
prestation eller särskilt engagemang i en 
fråga. Några tidigare Årets alumner är 
Oscarsvinnaren Mihai Aldén, Kajsa  

Andersson, rektor för Skäggetorpsskolan 
och Peter Agnefjäll, vd och koncernchef 
för Ikea.

Nominera en eller flera kandidater  
senast den 3 juni. Förslag skickas till  
jessica.peterson@liu.se. De ska innehålla 
alumnens namn, utbildning, en kort  
beskrivning av vad personen har gjort 
och en motivering till varför hon eller 
han förtjänar att bli Årets alumn.

Läs mer på liu.se/alumni

branschen och litteraturen, säger Elnaz 
Baghlanian. Är det någonting åren på PEN 
har lärt mig, så är det litteraturens kraft att 
påverka samhällen och människor. 

Elnaz Baghlanian läste litteraturveten-
skap vid Linköpings universitet, med exa-
men 2008. Hon utsågs till Årets alumn 
2014 för sitt arbete i Svenska PEN.
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LiU-studenter får jobb snabbast
Studenter vid Linköpings universitet  
etablerar sig snabbast på arbets marknaden. 
Det visar en rapport från Universitets-
kanslersämbetet, UKÄ. LiU delar första-
platsen med Örebro universitet bland de 
stora etablerade lörosätena.

Rapporten visar också att antalet nyexa-
minerade LiU-studenter under de senaste 
åren ökat på arbetsmarknaden. 2007  
låg siffran på drygt 80 procent. Vid den  
senaste mätningen 2013 var den uppe i 
nästan 86 procent.

LINKÖPINGS UNIVERSITET HAR länge legat bra till 
i de här undersökningarna. En anledning 

är att de sammanhållna utbildnings-
programmen dominerar vid LiU och det 
underlättar för studenterna att få jobb. 
En annan orsak är att universitetet av  
tradition har ett omfattande samarbete 
med andra aktörer, som näringslivet och 
andra tänkbara arbetsgivare, de sitter även 
med i flera programnämnder. Det öppnar 
upp möjligheter för våra studenter, kom-
menterar Lena Pettersson, utbildnings-
direktör vid Linköpings universitet.

Siffrorna kommer från UKÄ som regel-
bundet följer upp hur olika studentgrupper 
har etablerat sig på arbetsmarknaden ett 
och ett halvt år efter avslutade studier. 

RAPPORTEN VISAR ATT personer med yrkes-
examen, som exempelvis civilingenjörer, 
sjuksköterskor och läkare, etablerar sig 
snabbast på arbetsmarknaden.

Studien visar också att de studenter 
som tar ut sin examen får jobb i större 
utsträckning än de som inte gör det,  
81 procent jämfört med 68 procent.

För människor med utländsk bakgrund 
ser siffrorna sämre ut. 73 procent av dem 
som examinerades 2011/12 i Sverige hade 
2013 etablerat sig på arbetsmarknaden, 
kvinnorna i lite högre utsträckning än 
männen.

LiU-alumn leder 
Industrivärden

Framgångsrik 
digitalbyrå

Han blir 
hedersdoktor

Helena Stjernholm, som i höstas tog över 
vd-stolen i Industrivärden, pluggade ekonomi 
på Linköpings universitet på 90-talet.

Med start 1992 läste 
hon på internationella 
ekonomprogrammet, 
med inriktning mot 
tyska. Hon har även 
en examen från  
Handelshögskolan  
i Stockholm.
Från 1 september 
2015 är hon vd i  

investmentbolaget Industrivärden,  
som är huvudägare i många svenska  
stor företag. Hon tog över en bolag som 
det stormat en del kring: förre vd:n  
fick gå efter omfattande kritik mot en 
representations kultur med bland annat 
lyxiga jaktresor framför allt i hygien-  
och skogsbolaget SCA.  

Under sjutton år arbetade Helena 
Stjernholm på riskkapitalbolaget  
IK Investment Partners och var vid  
övergången till Industrivärden delägare  
och chef för bolagets svenska och 
finska del.

Digitalbyrån Antrop har nyligen prisats som en 
av landets bästa. Bakom byrån finns ett gäng 
kognitionsvetare från Linköpings universitet.

Det är tidningen Regi 
som kart     l ägger hur 
nöjda kunder är med  
olika byråer.  I år tog 
Antrop hem andra-
platsen i en klass för 
digital byråer. 

Byrån startades 
2001 av fyra kogni-
tionsvetare från  

Linköpings universitet: Erik Hammarström, 
Erik Markensten, Martin Gustavsson och 
Mattias Mårtensson. Med bas på Söder i 
Stockholm tar man fram digitala tjänster 
bland annat åt kunder som Skandia, 
Ving och SVT. Just nu är Antrop också 
engagerat i att utveckla en tjänst för att 
hjälpa nyanlända att få arbete snabbare. 

Vd för företaget är Katarina Walter, 
även hon kognitionsvetare från LiU. Hon 
har dubbla skäl att fira. Nyligen knep hon 
en andraplats i tävlingen Årets vd, i klas-
sen mindre företag. Tävlingen arrangeras 
av ledarskapssajten motivation.se.

Peter Nilsson, LiU-alumn och koncernchef för 
Trelleborgs AB, blir hedersdoktor på Ekonomi-
högskolan vid Lunds universitet i maj.

Under ett drygt  
decennium, sedan 
2005, har Peter  
Nilsson varit vd och 
koncernchef för  
polymerbolaget  
Trelleborg AB.  
Företaget utvecklar  
lösningar som tätar, 
dämpar och skyddar 

i krävande industriella miljöer.
Nu hedras han för sina insatser för 

Ekonomihögskolan, där han varit starkt 
engagerad i ett program för industri-
doktorander, vid ett flertal tillfällen varit 
gästföreläsare och dessutom ingår i 
Ekonomi högskolans rådgivande kommitté. 
Promoveringen äger rum den 27 maj.

I slutet av 80- och början av 90-talet 
var Peter Nilsson en av flera i strömmen 
av studenter på väg mellan föreläsnings-
salar och fikarum på Linköpings universitet. 
Han läste civilingenjörsprogrammet  
Industriell ekonomi, med examen 1991.

Helena Stjernholm Katarina Walter Peter Nilsson



– Folk som läser det här får gärna  
höra av sig om de kommer till Kalifornien 
och vill ta en kaffe eller så. Ni hittar  
mig via thesocialmediaprofessor.com, 
säger Niklas Myhr.

LIU MAGASIN #1 2016

Niklas Myhr är känd som »The Social Media Professor« och när han kom högst i Googles träfflista 
började BBC och andra världsmedier ringa. Den USA-baserade LiU-alumnen lär sina studenter 
lyckas på nätet genom att bjuda på sig själva och våga tramsa.

TEXT MARIA KARLBERG  FOTO GÖRAN BILLESON
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Han är nummer ett 
inom sociala medier
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NIKLAS MYHR  •  ALUMNIPORTRÄTT

D
u bygger relationer i sociala 
medier genom att visa att 
du är människa. De som 
lyckas är de som blir per-
sonliga och öppnar upp 
sig. Folk får för mycket 
tråkinformation!

Han pratar snabbt och välformulerat 
och trots tjugo år på andra sidan Atlanten 
finns norrländskan fortfarande där. Pite-
bon Niklas Myhr funderade på Chalmers 
men lockades till Linköpings universitet  
av den nytänkande I-linjen, industriell eko-
nomi. Som hand i handske när han tvekade: 
ska jag bli civilingenjör eller civilekonom? 
1984 landade han i Linköping.

– En fantastisk studentstad! Vi var 
många nya som släpptes ner på slätten 
samtidigt och behövde hitta nya nätverk.  

Niklas Myhr hade bestämt sig för att 
detta skulle bli de bästa åren i hans liv och 
att det inte enbart skulle handla om studier. 
Han engagerade sig som »Storkåta« i  
Norrlands nation och var med och ordnade 
en studieresa till Tyskland efter kursen i 
kvalitetsteknik. Mitt i utbildningen tog han 
ett sabbatsår och backpackade jorden runt. 

SEDAN BÖRJADE HAN JOBBA och upptäckte 
»att jag inte kunde allt om business efter I«. 
För utbildningsföretaget IFL:s räkning 
åkte han runt i världen, intervjuade che-
fer och skrev praktikfall till deras chefs-
utbildning. Han fann att många ledare 
brottades med frågor om kommunikation 
och marknadsföring. Det gjorde honom 
nyfiken och hans mentor uppmanade  
honom att doktorera. Han valde University 
of Virginia, grundat av Thomas Jefferson, 
vars Darden Business School är mycket 
framstående inom chefsutbildning. 

Efter sin doktorsexamen i industriell 
marknadsföring började Niklas Myhr 
under visa. Först vid Tulane University i 
New Orleans, sedan vid American University 
i Washington DC och nu vid Chapman  
University i Kalifornien, där han varit i 
nio år. Han berättar att det är »ett ambitiöst 
men ändå så pass litet universitet att man 
kan hitta på tokiga saker«, såsom res-
kursen Business in Scandinavia som han 
till sommaren ordnar för sjätte gången.

– Första gången jag kallade en kurs för 
Social media marketing var 2010. Jag insåg 
att det var många som såg sociala medier 
som kanaler för produktinformation i 

stället för att erbjuda värde, ta hand om 
de kunder man har och dela innehåll som 
är intressant för dem.

Det var studenterna som började kalla 
honom »The Social Media Professor«.

– Jag insåg naturligtvis att det fanns 
fler som jag men lekte med tanken: kan 
jag få Google att ranka mig som etta i 
världen vid sökningar efter »social media 
professor«?  

Ett målmedvetet arbete för att synas 
gav resultat och sedan han hamnade i 
topp har han framträtt som expert hos 
BBC, the Washington Post, ABC, CBS, 
NBC och Fox News, för att nämna några.

Ett starkt engagemang för marknads-
föring och sociala medier driver honom 
att hela tiden lära nytt och föra ut kun-
skapen till andra. Han föreläser, skriver 
böcker och leder workshops och trivs när 
han får överbrygga klyftor och kombinera 
discipliner.

– Man måste jobba med något man är 
passionerad för, annars konkurreras man 
ut. Om ditt jobb kan beskrivas i en manual 
är det det som kommer att robotiseras först.

FRAMTIDEN DÅ? Familjen har dubbelt med-
borgarskap, men barnen är födda och 
uppvuxna i USA och Niklas Myhr gissar 
att de blir kvar. Kontakten med Sverige 
vill han dock värna om. 

Nolleuppdrag  
hamnade i  
tidningen
Konsten att synas kunde Niklas Myhr 
tidigt. Under nollningen i Linköping fick 
han ett uppdrag: gör vad du vill, bara 
du hamnar på förstasidan i en svensk 
dagstidning. Bästa sättet om man inte 
skulle göra något kriminellt var att slå 
ett rekord, resonerade Niklas. Han och 
kompanjonen Roger Norman lånade 
sugrör från McDonalds och satte ihop 
dem till världens längsta sugrör (6,90 
meter långt) som de drack läsk ur på 
Trädgårdstorget. Det blev dock »bara« 
en artikel på sidan 4 i Corren.

– Det är ju lätt att hålla kontakt, tack 
och lov. Inte som på Mobergs tid.

Det illustreras av ett diskret ljud från 
mobilen. Hans fru undrar om han kan 
vara med och sjunga för sonen, som fyller 
fjorton år i dag. Niklas ringer upp och 
stämmer in i familjens »Ja, må han leva«.

Under två dagar i februari besökte Niklas Myhr Campus Valla och föreläste bland annat för  
medarbetare och studenter om globala trender inom sociala medier och digital marknadsföring.
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HON LEDER LANDETS  
ARBETSTERAPEUTER

Sedan i höstas är LiU-alumnen Ida Kåhlin ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter.  
Hon drivs av övertygelsen att arbetsterapeuter kan underlätta människors vardag.

TEXT LENNART FALKLÖF FOTO PETER HOLGERSSON
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IDA KÅHLIN  •  ALUMNIPORTRÄTT

D
et svänger friskt i Ida 
Kåhlins liv. Ena dagen  
leder hon framtidsdiskus
sioner i facket, nästa mö
ter hon kommunfolk i 
samtal om intellektuellt 
funktionsnedsattas behov 

och tredje dagen undervisar hon bli
vande arbetsterapeuter som lektor på 
Linköpings universitet.

– Hittills har det fungerat bra och är roligt, 
säger Ida Kåhlin om sin pendlartillvaro.

Minst tre dagar i veckan är hon i Stock
holm sedan hon i november tog över som 
ordförande för landets arbetsterapeuter.

– Jag har fått ett övernattningsrum hos 
min mamma, säger hon och ler.

Annars är basen Bjälbo, ett litet sam
hälle på östgötaslätten. 

– Jag är uppvuxen i Mjölby, som ligger 
i närheten, och återvände för tio år sedan 
efter att ha jobbat några år som arbets
terapeut i Stockholm.

 
ARBETSTERAPIN UPPTÄCKTE HON när hon som 
gymnasieelev i mitten av 90talet plöjde 
igenom utbildningskataloger på jakt efter 
vad hon skulle ägna sitt liv åt.

– Jag visste att jag ville jobba med 
människor och gillade tanken att aktivite
ter kan göra människor bra. Jag förstod 
att arbetsterapeuter har en viktig roll för 
människors hälsa och rehabilitering.

Hon sökte sig till Linköpings univer
sitet, och arbetsterapeututbildningen 
som då höll till i Linköping (numera i 
Norrköping). Och hon har bara gott att 
säga om sin studietid.

– Vi hade väldigt engagerade lärare 
som gjorde oss nyfikna på att lära. Det 
problembaserade lärandet passade mig 
bra, det bidrog till att stärka engagemang 
och nyfikenhet. 

– Några av lärarna finns kvar och är nu
mera mina kollegor, säger Ida Kåhlin, 
som i höstas fick ett lektorat efter flera år 
som adjunkt.

EFTER UTBILDNINGEN FLYTTADE hon till Stock
holm, där hon först arbetade i äldre
omsorgen, men snart kom till en daglig 
verksamhet för personer med intellek
tuell funktionsnedsättning.

– Jag kände direkt att jag kommit rätt. 
Jag brinner för den här gruppen! Det är 

en av de svagaste i samhället. De har svårt 
att göra sin röst hörd.

Den här gruppen av människor blev 
senare fokus för hennes avhandlings
arbete. Hon undersökte där synen på och 
förutsättningarna för åldrande och del
aktighet när det gäller personer med  
intellektuell funktionsnedsättning. 

– Jag gjorde intervjuer och deltagande 
observationer på fyra gruppbostäder. Det 
visade sig att personal och boende hade 
rätt olika uppfattning om vad åldrande 
innebär för de boende. För personalen 
handlade det om en fysisk process för
knippad med sjukdom, medan det för de 
boende även innefattade förändringar i 
det sociala livet, på samma sätt som för 
andra människor.

 – Det som förvånade mig var att perso
nalen inte pratade med de boende om 
åldrande. De visste inte hur de skulle göra 
och trodde inte heller att det är så viktigt 
för de boende. Men det är det!

Kanske är en förändring på gång.  
Avhandlingen har lett till att frågan aktu
aliserats i flera sammanhang. Idag är Ida 
Kåhlin ute och diskuterar dessa frågor 
med vårdpersonal och beslutsfattare 
runtom i landet.

IDA KÅHLINS FACKLIGA INTRESSE väcktes redan 
under studietiden. Hon engagerade sig i 
fackets studentsektion och var dess natio
nella ordförande 199799. Sedan 2002 
har hon varit med i förbundsstyrelsen, 
2010 blev hon vice ordförande och i hös
tas tog hon över ordförandeskapet efter 
LiUkollegan Lena Haglund.

Att ta klivet längst fram i ledet innebar 
en stor förändring.

– Man blir plötsligt lite av en offentlig 
person. Fler uppmärksammar vad jag 
säger och hur jag agerar. Jag företräder ju 
arbetsterapeuterna i många olika sam
manhang – i kontakter med politiker,  
departement, arbetsgivare och andra 
fack liga organisationer.

Sveriges Arbetsterapeuter är både en 
facklig och en professionsinriktad organi
sation. Förbundet har drygt 10000 med
lemmar och en hög anslutningsgrad. 
Nära 90 procent av landets arbetstera
peuter är med. 

Ida Kåhlin kan blicka tillbaka på nära 
tjugo år inom området. Mycket har hänt.

– Idag är arbetsterapeuterna på det stora 
hela en självklar del i rehabiliteringsproces
sen. Det är många fler som vet vad vi gör.

– Det har skett en tydlig utveckling av 
yrkesrollen och samtidigt en akademise
ring. Idag finns över 180 disputerade ar
betsterapeuter i landet och professorer på 
alla utbildningsorter.

I DE INTERNA FACKLIGA diskussionerna riktar 
man nu blicken framåt. Ida Kåhlin pekar 
på tre viktiga framtidsområden.

– Vi kommer självfallet att fortsätta att 
arbeta med rehabilitering, men också 
komma in mer i förebyggande arbete, till 
exempel genom att vara rådgivande i frå
gor om hur man får vardagen att fungera.

– Ett andra spår handlar om digitalise
ringen av vardagen. Vi behöver hänga 
med i teknikutvecklingen och upptäcka 
de appar och andra digitala hjälpmedel 
som finns.

Det tredje spåret handlar om innovation 
och entreprenörskap. Ida Kåhlin tror att 
fler arbetsterapeuter i framtiden kommer 
att vara med och utveckla nya produkter 
och även ägna sig åt eget företagande. 

– Arbetsterapeuterna kommer fortsatt 
att ha en viktig roll inom hälso och sjuk
vård, men vi kommer även vara aktiva på 
flera andra arenor, säger Ida Kåhlin. 

Det har skett en tydlig utveckling av arbets
terapeuternas yrkesroll, säger Ida Kåhlin.
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Strax intill Linköpings universitet bygger ett litet uppstickarföretag 
med LiU-alumner nästa generations 3D-skrivare. Följ med till Wematter,  

som nyligen fick pris som framtidens innovatörer.

TEXT MONICA WESTMAN SVENSELIUS  FOTO CHARLOTTE PERHAMMAR
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3D-UTSKRIFTER  
SOM HÅLLER

L
inköpingsföretaget Wematter 
bygger 3D-skrivare och har 
hittat en alldeles egen nisch. 
Deras skrivare bygger delar 
som kan användas direkt i 
produktion. Såväl grundarna 
som anställda och exjobbare 

kommer från Linköpings universitet.
– Här har vi vår verkstad, här är kon-

toret och utvecklingsavdelningen ligger 
där. Här är packcentralen och där är vår 
utställningshall, säger Robert Kniola 
med ett leende och pekar runt sig i den 

lilla lokalen, inrymd i inkubatorn LEAD 
i Mjärdevi Science Park.

Allt finns inklämt på några få kvadrat-
meter där varje litet skrymsle har utnytt-
jats. Wematter är nämligen ett av få  
LEAD-företag som har egen tillverkning, 
egentligen illa anpassat för inkubatorns 
ljusa och inglasade små kontorsmoduler.  
Företaget Wematter har också åtta  
anställda, alla har pluggat på Linköpings 
universitet, och till det kommer tre  
killar som gör sina examensarbeten.  
Elva personer arbetar för företaget som 

egent ligen bara har 1,5 år på nacken. 
– 3D-skrivare finns det många, men det 

finns bara två tillverkare i Sverige, Arcam 
i Mölndal och vi, säger Robert Kniola, 
inte så lite stolt.

ROBERT KNIOLA TILLHÖR den första kullen civil-
ingenjörer i design och produkt utveckling 
som examinerades vid Linköpings univer-
sitet. Under studietiden testade han alla de 
3D-skrivare som står på universitetet och 
började också bygga en egen hemma av 
purt intresse. När han sedan började 
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WEMATTER  •  3D-SKRIVARE

Full aktivitet i Wematters lilla kontorsmodul. Wematters 3D-skrivare. De är en av två tillverkare i landet.

jobba som trainee på Väderstads verken 
handlade han bland annat upp just 3D - 
utskrifter och upptäckte hur både dyrt och 
krångligt det var, och inte höll de.

– Det började med att vi tog fram 
proto typer, men det blev fler och fler fär-
diga lösningar. De var ju inte byggda för 
att hålla, materialet var för sprött och vi 
fick mycket problem, berättar han.

Över en öl tillsammans med kompisen 
Henrik Lundgren, högskoleingenjör i 
maskinteknik från LiU, föddes idén.

– Jag hade byggt en skrivare och ville 
bygga en till. Har man byggt två kan man 
bygga flera, resonerade Robert Kniola och 
fick med sig både Henrik Lundgren och 
Rickard Gunnarsson, materialfysiker och 
doktorand vid LiU. 

HÖSTEN 2014 BILDADES så Wematter med 
målet att ta fram en 3D-skrivare som kan 
skriva ut produktionsdetaljer i plast, lika 
hållfasta som om de varit formsprutade 
och som kan stå i kontorsmiljö.

Deras maskin skriver ut delar i ett pul-
ver som består av industriplasten poly-
amid, med tillsats av kolfiber och glas fiber. 
Pulvret sprids ut på byggytan i tunna lager 
och en laserstråle smälter pulvret till fast 
form enligt de instruktioner som kommer 
från datorns 3D cad-modell. När ett lager 
smälts samman sprids nästa pulver lager 
och på så vis fortsätter det tills detaljen är 
klar. Eftersom det ohärdade pulvret ligger 
kvar i byggkammaren fungerar det också 
som en stödstruktur, vilket gör det möjligt 

att skriva ut i princip vilka former som 
helst. När produkten är färdig sprutas den 
ren med tryckluft och överflödigt pulver 
samlas ihop. 

– Pulvret återvinns till 100 procent så 
att användaren aldrig kommer i kontakt 
med det, berättar Robert Kniola. 
Även affärsidén är deras egen. Dels har de 
tjänsten On demand – kunden skickar in 
sin cad-modell via nätet och får tillbaka 
en färdig produkt efter några dagar. Dess-
utom byggs maskinerna för att hyras ut.

– Användaren skickar in sina data i mol-
net och där genereras det maskinspråk som 
går till skrivaren. Vi övervakar skrivaren på 
distans och kan även titta in i den för att se 
att allt fungerar som det ska, berättar han.

On demand-tjänsten fungerar redan i 
dag, men under året ska de första skrivarna 
ut till kund. 

– Vi har pilotkunder som väntar. 

2017 SKA SKRIVAREN vara i serieproduktion 
och nu under våren åker Henrik Lundgren 
och Robert Kniola till Kina för att kolla 
om det finns någon marknad för deras 
skrivare där.

– Vi köper ju standardkomponenter 
från Kina, som kullager och motorer, och 
har en del kontakter.

Många av de övriga byggbitarna till 
skrivaren skriver de ut själva, de vet ju att 
de håller.  Och det här är en maskin som 
delvis kan bygga sig själv. 

Drömmen om en verkstad i varje kvarter 
ligger inte så långt bort.

Ny möjlighet dyka in  
i 3D-skrivarnas värld
En helt ny kurs i så kallad additiv till-
verkning har startat för doktorander nu 
i vår och ska erbjudas som valbar kurs 
för civilingenjörsstudenter på Linköpings 
universitet hösten 2016. 

Kursen är på 6 högskolepoäng och inne-
fattar kunskaper i kemi, fysik, material-
vetenskap och cad. Den ger en fördjupad 
förståelse för hur de olika skrivar typerna 
fungerar, för- och nackdelar, vilka 
egenskaper materialen får och vilken 
teknik som är mest användbar i vilket 
sammanhang. Det handlar om utskrifter  
i allt ifrån plast och metaller till biologiska 
material, som celler och vävnad.

Ansvarig är biträdande professor  
Nathaniel D Robinson.

Robert Kniola
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