
Ledare
I februari beslutade TBi-sektionen om att Alumni-
ansvarig nu ska bli en helt egen post, skild från Vice 
Ordförande och BUS-ansvarig. Äntligen!  Alumniverk-
samheten är så bred att det är omöjligt att hinna göra 
den rättvisa när ansvarsposten är delad. Hoppas att ni 
kommer märka skillnad. Den nya alumniposten  
kommer inte heller vara med i styrelsen, utan ligga i 
vårt nybildade kansli. Mer tid för alumniverksamhet!
Det är säkert många av er som undrar över Placement 
Report och enkäten som skickades ut till er efter jul. Vi 
i Alumniutskottet är tacksamma för alla 255 svar och 
ni kan alla läsa mer om utfallet  i artikeln på sidan 5. 
Till er som inte fick någon enkät på posten rekommen-
derar jag att ni går in och ändrar era personuppgifter i 
alumninätverket på länken: www.liu.se/alumni. 
Jag och Martin vill också passa på att tacka för en  
riktigt trevlig kväll i samband med TBipuben i Stock-
holm, roligt att vi blev så många! För er som bor på 
andra sidan landet vill jag påminna om tväralumniträf-
fen i Göteborg den 30 maj, hoppas att vi ses då. I övrigt 
hoppas jag att ni tar tillfället i akt att anmäla er som 

mentorer i Mentorskapsprogrammet, läs mer om detta 
på sista sidan.
För några dagar sedan valdes Malin Lans till ny 
alumniordförande,så jag vill ta tillfället i akt att tacka 
för mig. Det har varit mycket roligt att få komma i 
kontakt med så många trevliga TBi-alumner. Hoppas vi 
ses i framtiden!

Med vänliga vårhälsningar, 
Helena Helgegren

Alumniutskottet 2012/2013

Från vänster till höger: 
Martin Hyvönen, Olof Eskilsson, Malin Lans, Helena 
Helgegren, Caroline Yousef, Henric Enstedt. 
Med oss i arbetet men inte på bilden: Karoline Sverk-
ström

Innehåll
Ledare      1
Snuttefilmen     2
Bi6 om Snuttefilmen     2
TBi-sektionens första alumnipub  3
Kommande event för alumner  3
Det här har alumniutskottet gjort i år  3
Forskning på LiU    4
Placement Report    5
Mentorer sökes    6

Glöm inte att kolla vår 
Facebooksida! Klicka på 
loggan för att komma 
direkt dit. 

https://www.facebook.com/AlumnFranTBiSektionen?ref=hl


Snuttefilmen
Nu har totalt 17 upplagor av Snuttefilmen gått av stapeln, och vilka fester det har varit! 17 är det sjunde primtalet, 
och det lilla jubiléet tänkte vi fira genom att titta tillbaka på Snuttefilmshelger från förr (då det var bättre).  
De senaste åren har Snuttefilmerna visats på tre slutsålda visningar i stora salongen på SF Bio i Linköping. Efter 
visningarna läggs många av snuttefilmerna upp på Youtube. En del gamla godbitar, både bidrag och intron, finns 
samlade på denna spellista.
Enligt tradition är temat för Snuttefilmen varje år en film, där alla medlemmar i Bi6 klär ut sig till varsin karaktär 
under PR-perioden. Teman från 2003 och framåt har varit följande:

2003: Pulp Fiction
2004: Star Wars
2005: Men in Black
2006: Kill Bill
2007: Moulin Rouge
2008: Phantom of the Opera
2009: Sin city
2010: Indiana Jones
2011: X-men
2012: Harry Potter
2013: Pirates of the Caribbean

Bi6 om Snuttefilmen 
Sista helgen i februari bjöd festeriet Bi6 in till 
studentårets längsta evenemang, Snuttefilmen 2013.  
Temat hade varit en stor snackis och människor hade 
tisslat och tasslat i över ett halvår om vilket tema det 
skulle vara. Gissningarna var allt från Twilight till 
Ronja Rövardotter. Det visade sig vara Pirates of the 
Caribbean som vi i Bi6 hade valt som årets  
Snuttefilmstema. 
Helgen startades med tre filmvisningar på SF Bio under 
onsdagen, och avslutades med en storslagen fest på 
lördagen där Timo Räisänen gästade ett fullsatt Kåral-
len. Stämningen var helt fantastisk! Både  

torsdagskravallen och lördagens eftersläpp sålde helt 
slut några dagar innan evenemanget på Kårallen, vilket 
är första gången i Bi6 historia! 
”Årets Snuttefilm gick galant! Vi hade lagt mycket krut 
på vår PR och jag tror inte att någon på Universitetet 
missade att pirater sprang runt på Campus. Vi la även 
mycket pengar på ljud och ljus och jag kunde inte vara 
mer stolt än vad jag är med årets Bi6, de är helt fantas-
tiska!” – Säger Erik Winter, Regissör i Bi6 2013. 

Malin Lans

TBi-sektionens  
första alumnipub
Fredagen den 1 mars anordnade sektionens alumniut-
skott en alumnpub för första gången på Scandic Anglais. 
Till eventet kom ett 20 tal alumner vars avgångsår  
‘varierade från några av de första till de som tagit examen 
2012. På plats fanns dessutom 2 representanter från  
alumniutskottet med alla kalendrar och  
fotoalbum som gick att hitta i sektionens arkiv för den 
där härliga nostalgiska känslan. Info om eventet gick ut 
via mail och sidan Alumn från TBi-sektionen på face-
book. 
Hela arrangemanget var väldigt uppskattat och utskottet 
planerar att anordna fler alumnpubar i framtiden.

Martin Hyvönen

Kommande event för alumner
Alumnimingel med spex
Den 18 maj kommer Linköpings Studentspex till Södra Teatern i Stockholm med föreställningen ”Släktskapsre-
san eller Linné anar öråd”. Innan föreställningen anordnar LiU Alumni mingel med enklare förtäring, mer info 
och anmälan sker på www.liu.se/alumni. Alumniutskottet kommer såklart!

Alumniträff i Göteborg
Passa på att nätverka och mingla med andra alumner i Gothia Towers i Göteborg den 30e maj! Utöver mat och 
dryck bjuds det på föredrag från Årets Alumner. Vi i utskottet hoppas att det blir lika trevligt som förra året, mer 
info och anmälan sker på www.liu.se/alumni. Vi ses!

Det här har alumniutskottet gjort i år
•	 Anordnat lunchföreläsning med Årets TBi-alumn Lisa Bindgård.
•	 Gett ut två alumnitidningar.
•	 Medverkat i kalasmottagningen för nya alumner.
•	 Träffat alumner på tväralumnipuben i Stockholm i höstas.
•	 Haft en halvtidsutvärdering av mentorskapsprogrammen.
•	 Anordnat den första alumnipuben enbart för TBi-alumner.
•	 Föreberett och sammanställt Placement Report- ett dokumnet med information om var TBi-studenter tar  

 vägen efter examen. 
•	 Fått igång Facebooksidan Alumn från TBi-sektionen- för att kunna ha bättre kontakt med er alumner.

Det finns fortfarande saker kvar för oss att göra såsom att starta upp mentorskapsprogrammet igen och en alum-
nipub den 8:e maj, kom gärna dit!

Klicka på facebook-loggan bredvid så 
kan du se bilder från de senaste årens 
Snuttefilmsarrangemang. 
(OBS! Det kommer att öppnas  
ganska många flikar... och, du måste 
ha tidningen nedladdad för att det ska 
fungera)

http://www.youtube.com/playlist?list=PL0bOPb-BcZjBbCsr5Gp6jFcWHre1DOaB2
http://www.liu.se/alumni
http://www.liu.se/alumni
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.159241527923.113457.103655752923&type=3


Forskning på LiU
Alumniutskottet fortsätter att luska i vad som försig-
går på forskningsfronten på LiU. Den här gången satte 
vi oss ner och pratade med TBi-alumnen Katarina 
Bengtsson som nu doktorerar i mikrofluidik i  
Transport and Separations Group.
Gruppen forskar på lab on a chip-teknik, ofta tillsam-
mans med andra grupper som behöver hjälp med att 
testa prover i små volymer, till exempel blodkoaguler-
ingsprocesser. Tanken är också att chipen ska kunna 
användas för att ersätta djurförsök vid toxicitetstester.  
Andra tänkbara områden där lab-on-a-chipteknik kan 
komma att användas är sjukdomsdiagnostik där man 
kan analyser små mängder blod för att hitta markörer 
för olika sjukdomar. 
Den minimala storleken medför tyvärr vissa problem 
vid tillverkningen, som till följd är dyr och kompli-
cerad. Forskare världen över försöker minimera ko-
stnaden med olika produktionstekniker och forskar-
gruppen på LiU utvecklar just detta. Katarinas grupp 
försöker reda ut om man med hjälp av en 3D-skrivare 
kan skriva ut mallar av mikrosystem, på vilka man 
sedan kan gjuta en gel för att på ett smidigt sätt pro-
ducera ett mikrosystem i ett stycke.
3D-skrivaren har stora fördelar, men val av material 
som mallen ska bestå av är svårt. När mikrosystemet är 
gjutet ovanpå mallen måste man kunna få bort mall-
materialet på ett smidigt sätt. Borttagnings-processen 
måste vara så fullständig som möjligt då varje kvar-
varande partikel riskerar att interagera med mikrosys-
temets funktion. Eftersom detta är svårt bör materialet 
för säkerhets skull vara biokompatibel för att minimera 
interaktioner som kan ändra testets resultat.
Men även andra faktorer har påverkat gruppens arbete. 
När de undersökte ett material i början av  

projektet blev de förbryllade när materialet uppvisade 
olika egenskaper från dag till dag. Det visade sig att 
utomhusvädret förändrade luftfuktigheten i deras 
provisoriska labb och materialet som var hygroskopiskt 
förändrades efter detta.

”Vi förlorade en månad av forskartid bara för att det är 
vinter i Sverige. Nu har vi alltid en luftfuktighetsmätare i 
labbet” säger Katarina Bengtsson

Gruppens forskning används i nuläget mycket för att 
hjälp andra forskargrupper med deras tester, det är 
fortfarande för tidigt för någon egen produktutveck-
ling.
Framtiden för lab on a chip-tekniken är ljus och på 
lång sikt skulle den kunna innebära stora förändringar, 
bland annat inom sjukvården. Man har upptäckt att 
ämnen i vår urin tidigt kan peka ut cancersjukdomar 
och om testerna vore genomförbara i hemmet skulle 
cancerbehandlingen kunna underlättas och kostnader-
na skulle minskas. Det finns också många andra förde-
lar, några vilka skulle kunna ge stor genomslagskraft på 
sjukdomstester i tredje världen. Just att den här typen 
av provtagning är lätt att genomföra, är snabb, ger 
säkra resultat samt att mängden kostsamma kemikalier 
kan minskas är otroliga fördelar.
Om du vill läsa mer om gruppens arbete, kika då in 
på deras hemsida www.liu.se/ifm/surfphys/transport/
microfluidics?l=en

Olof Eskilsson

Nominera till Årets TBi-alumn 2013!
Vet du någon som har läst en utbildning på TBi-sektionen och gjort något berömvärt 
inom sitt område efter examen? Nominera då hen till Årets TBi-alumn 2013, genom 
att skicka ett mejl med en kort motivering till viceordf@tbi.lintek.liu.se, senast den 13 
maj.  Utmärkelsen syftar till att inspirera studenter och alumner och uppmärksamma 
personer som gjort något särskilt.  
I förra utskicket kan du läsa artikeln om förra årets TBi-alumn, Lisa Bindgård.

Placement Report
Som ni redan vet har TBi-sektionens alumniutskott arbetat med vårt nya stora projekt, Placement Report! Ett 
projekt där vi kartlägger våra kära alumner för att kunna inspirera sektionen och för att ni ska kunna få en över-
blick över vart era kamrater har hamnat.
Vi vill först och främst tacka er för att ni har tagit er tid att svara på enkäten. Vi har nu fått in era svar och har i 
mars och april slitit för att sammanställa dem. Nu kan ni äntligen få ett smakprov på hur branschfördelningen 
mellan alumnerna ser ut och var i världen de flesta håller hus.
Nedan kan ni se inom vilken bransch de flesta alumnerna jobbar. Som ni ser ligger läkemedelsindustri-, bi-
oteknik- och energi/miljö-branschen på topp. Sedan hittar vi även kategorin ”övrigt” där det kan vara allt från 
forskning till konsultverksamheter.

 
   Figur. 1 Branschfördelning mellan de 249 alumnerna som svarade på frågan.

Ni undrar säkert även var i världen alumnerna har hamnat? Det kan ni se i nästa stapeldiagram! Som vi ser här 
jobbar de flesta alumnerna i Stockholm och Linköping. Vi kan även se att Göteborg och Uppsala är populära 
städer att jobba i.

 

Inom kort kommer Placement Report att vara samlat i ett enda snyggt dokument som ni kommer kunna ta del 
av. Den kommer att finnas på TBi-sektionens egen hemsida och kommer även att mejlas ut till er så håll ögonen 
öppna!

Caroline Yousef och Malin Lans

http://www.liu.se/ifm/surfphys/transport/microfluidics?l=en
http://www.liu.se/ifm/surfphys/transport/microfluidics?l=en
mailto:?subject=


Mentorer sökes
Nu är det dags att börja fundera över om Du skulle 
vilja vara mentor nästkommande år. Syftet med men-
torskapsprogrammet är att skapa en naturlig länk mel-
lan utbildning och arbetsliv för studenter på sektionen. 
Genom personlig kontakt skall studenter få möjlighet 
att vägledas i sina frågeställningar kring branschen. För 
de mentorer som medverkar hoppas vi att mentorskap-
sprogrammet ska leda till:
•	 Möjlighet	att	stötta	studenter	i	frågor	rörande		
 karriärplanering.
•	 Nätverkande	med	andra	mentorer	och	 
 studenter på gemensamma träffar anordnade av  
 alumniutskottet.
•	 Personlig	utveckling	genom	reflekterande	
samtal om Din egen studietid och Dina karriärsval. 
Vi ser gärna att både akademiker och företagsanställda 
söker.  Så länge Du tror att Du har något att tillföra 
spelar det heller ingen roll hur länge Du har varit ute 
i arbetslivet. Studenterna som antas till programmet 
kommer att gå fjärde eller femte året till hösten.
Frågor som studenten kan vilja diskutera med Dig är:
•	 Karriärsplanering
•	 Balans	i	livet/livspussel
•	 Företagskultur
•	 Engagemang/extra	erfarenheter	utanför	 
 studierna
•	 Första	anställning/lönenivåer
Som mentorskapspar träffas man så ofta man vill och 
det är inget krav att du som mentor bor i Linköping. 
Hur man håller kontakt kan te sig i många former 

såsom telefonsamtal, Skype, fika eller utövning av 
något gemensamt fritidsintresse. Det är studenten som 
har det främsta ansvaret för att bibehålla kontakten 
under året.
Alumniutskottet kommer att anordna en gemensam 
Kick-off i Linköping den 4e september. Vid detta 
tillfälle får man träffa de andra mentorskapsparen och 
få en kort introduktion till mentorskapsprogrammet.  
Under året kommer det att göras en halvtidsutvär-
dering och minst en ytterligare gemensam aktivitet. 
Formellt räcker mentorskapsprogrammet ett år ifrån 
start och efter det är det upp till mentorskapsparet om 
man vill träffas mer. 
Anmälningen till mentorskapsprogrammet sker via 
ett webbaserat anmälningsformulär på länken https://
www.webbenkater.com/s/156620b. De studenter som 
anmäler sig kommer att fylla i liknande formulär och 
därefter matchas paren manuellt. Sista dag för anmälan 
är den 13e maj och innan juni kommer du att få namn 
och telefonnummer till din student. Det är dock frivil-
ligt att påbörja kontakten innan kick-offen i september.
Antalet alumner har tidigare år varit färre än intresse-
rade studenter, så tveka inte att anmäla dig. Gör skill-
nad för en student!
Vid frågor är Du välkommen att mejla vår kontakt-
person för mentorskapsprogrammet, Olof Eskilsson: 
oloes173@student.liu.se

Alumniutskottet vill passa på att önska alla våra  
fantastiska alumner en fantastiskt skön och  
avslappnande sommar och hoppas att vi träffas snart!

Det här numret av alumnitidningen gjordes av Helena Helgegren, Olof Eskilsson, Malin Lans, Caroline Yousef, Martin Hyvönen och 
Henric Enstedt. 

https://www.webbenkater.com/s/156620b
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