
Matematik
Kandidatprogram 180 hp



– Det är både kul & krävande att plugga på Tekniska högskolan 
vid Linköpings universitet. Och så ska det vara. Om du någon 
gång i livet verkligen ska satsa på kvalitet så är det när du väljer 
utbildning.

Tänk dig att du ska genomföra ”det stora utbildningsprojektet” 
för att bli en kreativ, kompetent och ansvarsfull problemlösare. 
Då kan det inte vara för enkelt och du får vara beredd på att 
jobba.

Men var inte orolig! Redan från början kommer du att känna 
stödet från lärare, mentorer och nya vänner. Och jag vågar lova 
att du kommer att ha fantastiskt roligt. Välkommen hit!

Ulf Nilsson, dekanus

Välkommen till
Linköpings universitet!



www.lith.liu.se/sh/matnat/index.html

För kursbeskrivningar och fullständigt utbud av valbara kurser se:

Valbart

Matematik

  År 2

Valbart

Matematik

Programmering

Människa,
teknik, samhälle

och ekonomi

   År 3

Matematik

Programmering

   År 1

KURSÖVERSIKT

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt Områdesbehörighet 9 (Fysik 
B, Kemi A, Matematik E) eller Områdesbehörighet A9 (Fysik 2, 
Kemi 1, Matematik 4), dispens ges för Kemi 1.

Examen
Filosofie kandidatexamen i matematik, 180 hp, översatt till 
”Bachelor of Science (3 years) with a major in Mathematics”.

Möjligheter efter examen
Fortsatta studier inom master- och doktorandprogram eller 
jobb inom näringslivet, ofta nära forskning och utveckling. 

Vektoranalys
Tekniska beräkningar
Komplex analys
Matematisk statistik
Optimeringslära

Valbara programspår
Datalogi
Ekonomisk modellering och 
    optimering
Matematik
Teknisk matematik
Lärare i matematik

År 2

Matematisk grundkurs
Linjär algebra
Diskret matematik
Envariabelanalys
Matematisk fördjupning
Flervariabelanalys
Matematikprojekt
Programmering - abstraktion 
    och modellering

År 1 År 3

Geometri med tillämpningar
Fourieranalys
Introduktion till 
    examensarbete
Vetenskapsteori
Programmering och 
    datastrukturer

Valbara kurser
Kurser kan exempelvis väljas 
inom områdena matematik, 
elektroteknik, datateknik och 
ekonomi. Se länk nedan.

Kandidatarbete
Inriktning väljs inom områ-
det matematik i samråd med 
uppdragsgivare, vanligen 
universitetet eller ett företag.

Påbyggnad
Valbart masterprogram
Med inriktningar mot finansiell 
matematik, produktionsekono-
mi, signal- och bildbehandling, 
teoretisk datalogi och veten-
skapliga beräkningar.

3



Kandidatprogrammet i matematik vid Linköpings universitet kombinerar både djup och bredd så att du blir 
väl förberedd för en framtid inom näringsliv eller forskning. Du kan exempelvis arbeta med väderprognoser, 
optimering av aktieportföljer, datasäkerhet eller verksamhet som handlar om trafikplanering och logistik. Du 
har även alla möjligheter att bygga på din utbildning genom att läsa vidare på masternivå.

VÄLKOMMEN TILL 

KANDIDATPROGRAMMET I MATEMATIK

Valfrihet och profilering
Matematikprogrammet ger dig stor 
valfrihet så att du själv kan utforma 
din utbildning. Redan under andra 
året i kandidatprogrammet kan du 
också välja att specialisera dig genom 
att följa ett av spåren matematik, 
datalogi, ekonomiska modeller och 
optimering eller teknisk matematik.

Praktiska moment och projekt
Förutom en stark teoretisk grund 
innehåller programmen mycket 
laborationer och projekt där du tränas 
i att tillämpa dina kunskaper samt 
lösa verkliga problem och utveckla nya 
metoder.

Utlandsstudier
Utlandsstudier är en fantastisk erfa-
renhet och ett utmärkt sätt att knyta 
kontakter. Du kan förlägga en termin 

eller ett helt år av dina studier vid ett 
av de många universitet runt om i 
världen som Linköpings universitet 
har avtal med. Som en förberedelse 
för detta har du möjlighet att läsa 
språk inom din utbildning. Kurserna 
på matematikprogrammen har nära 
anknytning till aktuell forskning, inte 
minst inom optimering där Sveriges 
ledande forskargrupp inom ämnet 
finns vid just Linköpings universitet. 
Våra lärare anses också vara bland de 
allra bästa och får kontinuerligt goda 
omdömen av studenterna. 

Studenternas egna ord
Den här broschyren har tagits fram 
i samarbete mellan studenter och 
anställda, och det är så vi arbetar: 
tillsammans! Jag hoppas att vi ska in-
spirera dig att söka till en spännande 
utbildning. 

Välkommen till Kandidat- och 
masterprogrammet i matematik!

Håkan Örman
Universitetslektor i medicinsk teknik 
Ordförande i programnämnden för 
elektroteknik, fysik och matematik
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Att påstå att de inledande veckorna 
på universitetet är intensiva är ingen 
överdrift. För att förbereda dig inför 
dina kommande universitetsstudier 
spenderar du till stor del dagarna 
med att läsa Matematisk grundkurs. 
Kvällarna bjuder istället på sittningar, 
fester och andra studentikosa aktivi-
teter. Med andra ord varvas nytta med 
nöje, allt för att just du ska få en så 
bra ingång till universitetslivet som 
möjligt!

Mottagningen
Även om Nolle-p endast varar de 
två första veckorna sträcker sig 
mottagningsperioden över hela året. 
Studievägledare och studentkåren 
arbetar alltså aktivt under årets alla 
dagar med att säkerställa att de nya 
studenterna trivs på universitetet. 

MatNat-sektionen
Som student på Kandidatprogrammet 
i matematik tillhör du MatNat-sektio-
nen tillsammans med studenter från 
Fysik och nanovetenskap, Biologi och 
Kemi – molekylärdesign. Föreningen 
styrs av studenter på programmen 
och har flera utskott som bedriver 
verksamhet inom olika områden. 
Olika utskott inom sektionen ser till 
att företag kommer och föreläser eller 
tar emot studiebesök, anordnar pubar, 
sittningar och andra sociala tillställ-
ningar för att skapa en gemenskap 
inom programmen. 

Faddrar och klassföreståndare
Under nollningen kommer det 
att svärma av äldre studenter i 
faddertröjor. För att få vara fadder 
måste man genomgå en speciell 
utbildning, allt för att kunna vara en 

så stor tillgång för dig som möjligt. 
Din klass kommer även att tilldelas 
en student från en högre årskurs som 
klassföreståndare vars uppgift är att 
guida dig genom Nolle-p och en liten 
bit till.

Kalas
I september anordnas varje år en 
tillställning i Saab Arena som kallas 
Kalasmottagningen. Det är en stor 
fest för hela universitetet där de 
nya studenterna officiellt hälsas 
välkomna. Genom åren har många 
stora artister och band bokats till 
Kalasmottagningen. Tidigare år 
har studenter bland annat kunnat 
dansa loss till tonerna av Johnossi, 
Veronica Maggio och Hoffmaestro. 
Visst syns vi i folkvimlet på nästa 
Kalasmottagning?  

... OCH TILL STUDENTLIVET!

Du ska nu precis påbörja ett nytt kapitel i ditt liv och vad är då viktigare än en riktigt bra start? 
Startskottet stavas Nolle-p och kommer under två veckors tid att svetsa samman din klass med allt från 
stadsorientering och matematiklektioner till fester, sittningar och hajk. Den här tiden kommer du enbart 
att minnas med glädje!
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För att du ska komma in i studentlivet 
på ett så bra sätt som möjligt börjar 
en matematisk grundkurs redan 
under Nolle-p. Samtidigt som du lär 
känna din nya klass lär du dig hur 
studier går till på högskolan.

Matematik
För att bygga upp en bra grund för 
programmets senare år läser du ett 
brett utbud av kurser under det första 
året. I kurserna En- och Flervaria-
belanalys bygger du vidare på mate-
matiken från gymnasiet. Du lär dig 
teorin bakom viktiga satser och får 
träna på att tänka analytiskt. I kur-
sen Linjär algebra lär du dig tänka i 
tre dimensioner och fler därtill och 
arbetar med objekt som vektorer och 

matriser. I Diskret matematik arbetar 
du med den matematik som bland 
annat ligger till grund för datalogi. 
Du läser även två fördjupningskurser, 
där du lär dig de teoretiska delarna av 
kurserna i en- och flervariabelanalys 
ordentligt.

Projekt
Redan under första året får du arbeta 
i projektform tillsammans med dina 
kamrater. I kursen Matematikpro-
jekt jobbar ni i grupp för att lösa ett 
problem enligt en beprövad projekt-
modell. Problemet kan vara att skapa 
ett system som hindrar obehöriga att 
läsa e-post eller avlyssna telefonsam-
tal, eller att skapa stråldosplaner för 
cancerterapi.

Programmering
Att förstå och att kunna skriva pro-
grammeringskod är väldigt viktigt för 
en matematiker. I kursen Program-
mering, abstraktion och modellering 
lär du dig hur man delar upp kom-
plexa modeller i olika abstraktions-
nivåer. Det är en viktig teknik för 
att få effektiva och lättöverskådliga 
program.

Examination
I slutet av varje halvtermin ligger den 
så kallade tenta-p där du testas på det 
du läst genom en skriftlig examina-
tion. Om det skulle vara så att du inte 
klarar en tenta på första försöket, var 
lugn. Det finns omtentor.

Nu drar det igång och du får vara beredd på ett klart högre tempo och 
en högre nivå än på gymnasiet. Det kan ta ett tag att vänja sig, men med 
rätt inställning och bra planering kommer du in i studietakten. Det första 
året lägger grunden för de senare åren i programmet.

ÅRSKURS 1

OLLE 
ABRAHAMSSON 
kommer från Tjällmo 
och är 26 år. Utanför 
plugget gillar han 
att hänga med 
kompisarna, se på 
film och att brygga 

eget öl. I framtiden hoppas han som statistiker 
kunna bidra till att finna botemedel mot HIV 
eller hjälpa fysiker att upptäcka nya partiklar.

Varför sökte du Matematikprogrammet?
- Jag ville sadla om från kompositör till någon 
bransch med fler jobb, och jämte musiken är 
matte min största passion.

Hur upplevde du Nolle-p?
- Som två av de roligaste veckorna i mitt liv! 
Glada minnen som kommer att vara med mig 
för alltid.

Varför ska andra söka Matematikprogrammet?
- Tycker man om matematik är det en fantastiskt 
bra och rolig utbildning med en i dagsläget 
mycket ljus arbetsmarknad. Att man kan få jobb 
på allt från Google och CERN till Ericsson och 
Karolinska sjukhuset säger något om bredden 
och möjligheterna.

 
”...MAN KAN FÅ 

JOBB PÅ ALLT FRÅN 
GOOGLE OCH CERN 

TILL ERICSSON 
OCH KAROLINSKA 

SJUKHUSET...”

- OLLE ABRAHAMSSON
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Nu har du börjat hitta formen för 
dina studier vilket gör att du får mer 
utrymme för annat. På Linköpings 
universitet finns det väldigt mycket 
att engagera sig i, oavsett om du är 
intresserad av politik, kultur, idrott 
eller sektions- och nationsliv.

Tillämpad matematik
I tvåan får du läsa fler tillämpade 
matematikkurser. Till skillnad från 
många andra svenska lärosäten ges 
kandidat- och masterprogrammet i 
matematik vid en tekniska högskola. 
Detta leder till en unik koppling 
mellan matematik och tillämpnings-
områden som fysik, elektronik och 
visualisering. 

Optimeringslära handlar om att 
finna bästa möjliga lösning till olika 
problem. Det kan tillämpas inom en 
mängd olika sektorer som exempelvis 
finans, logistik och produktion. 

Sannolikhetslära förklarar bland 
annat hur man modellerar situationer 
där slumpen spelar en roll. Statistiska 
metoder används för att dra slutsatser 
om fenomen som påverkas av 
slumpen utifrån observerade data.

Matematisk analys
Komplex analys är en grundläggande 
kurs som du kommer att ha stor nytta 
av, inte minst i treans kurs Fourier-
analys. Vektoranalyskursen, som är 
en direkt fortsättning på flervariabel-
analysen, behandlar den matematik 
som används inom tekniska ämnen 
som ellära, mekanik och strömnings-
lära.

Spår
Under det andra året kan du välja att 
följa ett av programmets fyra spår. 
Datalogi kretsar främst kring pro-
grammering. Teoretisk datalogi varvas 
med matematikkurser som är viktiga 

i datalogiska sammanhang. 

Ekonomisk modellering och optimering 
blandar matematikkrävande ekonomi-
kurser med kurser i främst optime-
ringslära. 

Matematik är ett allmänt spår med 
fokus på matematikkurser och med 
stor valfrihet. 

Teknisk matematik innehåller teknik-
kurser som utnyttjar det mesta av den 
matematik som du lär dig i program-
met.

Lärare i matematik ger dig möjlighet 
att utöver det som behövs för kandi-
datexamen i matematik läsa kurser i 
pedagogik. Efter ytterligare ett år av 
lärarkurser får du en ämneslärarexa-
men i matematik för gymnasieskolan.

ÅRSKURS 2

SANNA JUHLIN är 22 år och kommer 
från Torsby i norra Värmland. Hon tyckte 
att matematik var det bästa som fanns 
redan innan gymnasiet men det var 
huvdsakligen en inspirerande lärare som 
fick henne att söka Matematikprogram-
met.

Varför valde du Linköping?
- Jag hade några vänner som gick på 
Linköpings universitet och hörde av dem 
att studentlivet var väldigt bra. Dessutom 
låg inte Linköping jättelångt hemifrån, 
men ändå tillräckligt långt borta.

Gick det bra att få tag på boende?
- Jag var ganska säker på att jag skulle 
komma in och alla utbildningar jag hade 
sökt låg i Linköping så jag fixade lägenhet 
redan under våren. Jag vet att det kan 
vara lite svårare precis när terminen 
startar, men det finns hjälp att få om man 
inte hittar boende.

Var det lätt att komma in i studierna?
- Jag tyckte inte att det var några problem 
att komma in i studierna. Med bra 
studieteknik och motivation klarar man 
sig långt!

Nu börjar du bli varm i kläderna och har kommit in i studentlivet ordentligt! Kraven på att du ska klara 
mer själv ökar, men paradoxalt nog kommer du att få mer tid över. Under det andra året kan du välja 
inriktning på dina studier genom att fördjupa dig i ett av de spår som finns inom programmet. 
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I årskurs 3 faller allt på plats och du 
tar din kandidatexamen. Du kommer 
att vara väl förberedd för att arbeta i 
näringslivet eller inom olika myndig-
heter med uppgifter som utnyttjar 
dina matematik- och programme-
ringskunskaper. Om du vill läsa vi-
dare har du också fått en solid grund 
för fortsatta studier på masternivå.

Tredje årets matematik
Under tredje året läser du flera avan-
cerade matematikkurser. Bland de 
obligatoriska kurserna finns kursen 
Fourieranalys. Detta är ett viktigt 
område i modern matematik och 
har även mängder av tillämpnings-
områden inom bland annat signal-

behandling, mätteknik och bildanalys. 
Kursen Geometri med tillämpningar 
presenterar begrepp och metoder i 
modern geometri. Du förbereds också 
för examensarbetet med en introduk-
tionskurs.

Att koda i C++ 
I kursen Programmering och data-
strukturer lär du dig flytande C++ för 
att kunna konstruera procedur- och 
objektorienterade program. Inom kur-
sens ramar gör du även ett projekt i 
grupp för att öva din problemlösande 
förmåga.

Valbara kurser
Det sista året innehåller få obligato-

riska kurser, så du har stort utrymme 
för att läsa sådant som intresserar just 
dig. Exempel på kurser som du kan 
välja är Abstrakt algebra, Artificiell 
intelligens och Partiella differential-
ekvationer.

Kandidatarbete
Under den sista terminen gör du 
ett självständigt examensarbete på 
15 hp. Många gör detta i samarbete 
med något företag eller myndighet. 
Exempel på kandidatarbeten kan vara 
att optimera vägvalet för datatrafik 
på internet eller att göra temperatur-
beräkningar på svårtillgängliga ytor.

Det tredje året innehåller programmets mest avancerade kurser och bygger på det som du läst tidigare. 
Årets höjdpunkt är det avslutande kandidatarbetet. Om du är intresserad av att studera utomlands är 
tidpunkten ypperlig för att göra det nu. Läs mer om utlandsstudier på nästa uppslag!

ÅRSKURS 3

HANNAH SJÖBERG är 23 år 
gammal och är född i Berlin men 
flyttade till Linköping för att studera 
matematik. Hon valde att läsa sitt 
tredje år utomlands som Erasmus-
student vid Istanbul Technical 
University i Turkiet.

Varför sökte du till Matematik-
programmet?
- Jag har alltid tyckt om matematik, 
det är spännande att lösa abstrakta 
problem.

Hur upplevde du ditt utlandsår?
- Det var ett underbart år. Att 
uppleva en annan kultur och att 
leva i en fascinerande storstad  var 
mycket givande!

Skulle du rekommendera andra 
matematikstudenter att ta ett 
utlandsår?
- Absolut! Det är en unik chans att 
uppleva någonting nytt som man 
inte ska missa.

 
”ATT UPPLEVA EN 
ANNAN KULTUR 
OCH ATT LEVA I EN 
FASCINERANDE 
STORSTAD VAR 
MYCKET GIVANDE”

- HANNAH SJÖBERG
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Som student på Masterprogram-
met i matematik genomgår du en av 
landets bästa matematikutbildningar. 
Du kommer i nära kontakt med den 
framstående forskning inom optime-
ringslära som bedrivs på universitetet 
och får tillämpa avancerad matematik 
inom områden som bildanalys och 
visualisering. Efter examen är du väl 
förberedd för forskarstudier och är 
även attraktiv på arbetsmarknaden, 
såväl nationellt som internationellt. 

Inriktningar
De flesta kurser på masterprogram-
met är valbara och organiserade i 
olika spår. Detta ger dig en stor frihet 

att utforma din masterutbildning mer 
personligt. Inom programmet finns 
inriktningar mot finansiell matema-
tik, produktionsekonomi, signal- och 
bildbehandling, teoretisk datalogi och 
vetenskapliga beräkningar. 

Matematik på avancerad nivå
I utbudet av kurser ingår både 
teoretiska och mer tillämpnings-
orienterade kurser. Det finns även 
utrymme för att komplettera mate-
matikkurserna med kurser från andra 
ämnesområden som exempelvis 
ekonomi, datalogi och fysik. Bland 
de obligatoriska matematikkurserna 
utmärker sig exempelvis Numerisk 

linjär algebra, Stokastiska processer 
och Funktionalanalys. 

Examensarbete
Ditt examensarbete är sista anhalten 
innan du kan ta ut din master. Det 
kan handla om allt från att ta fram 
matematiska modeller av blodflödet 
i vårdpatienter till att tolka effekterna 
av smittspridning och klimatföränd-
ringar med hjälp av fourierserier och 
differentialekvationer. Exjobbet brukar 
vara väldigt givande och du kommer 
även att kunna knyta kontakter vilket 
mycket väl kan leda till en framtida 
anställning.

Efter din kandidatexamen kan du som känner för att fördjupa dig ännu mer inom matematiken välja att 
läsa masterprogrammet. Utbildningen är två-årig och innehåller massvis av intressanta kurser för dig 
som fortfarande törstar efter avancerad matematik. När du tagit din masterexamen kommer du att vara 
en renodlad specialist inom ditt område!

MASTERPROGRAMMET I MATEMATIK

JONAS 
GRANHOLM har 
alltid gillat att lära 
sig nya saker och 
när han skulle söka 
till högskolan var 
det matematiken 
som lockade mest. 

Som studienämndsordförande arbetar han 
bland annat med att förbättra Matematikpro-
grammet och han sitter även med i MatNat-
sektionens styrelse. 

Varför valde du att studera i Linköping?
- Att det skulle bli Linköping stod egentligen 

klart innan jag visste vilket program jag ville 
läsa. Jag hade hört att man lär sig mer mate-
matik i Linköping än på andra universitet, och 
oavsett vad jag skulle läsa ville jag lära mig så 
mycket matte som möjligt.

Varför har du valt att läsa masterprogrammet?
- Redan innan jag började läsa på universitetet 
visste jag att jag ville lära mig så mycket som 
möjligt, så att fortsätta mot master var själv-
klart. Även om man får en gedigen utbildning 
på kandidatprogrammet finns det mycket mer 
att lära och jag är för nyfiken på matematiken 
för att sluta så tidigt.
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Som student på Matematikprogram-
met har du stora möjligheter att 
tillbringa en del av din studietid 
utomlands. 

Utbytesuniversitet
Tekniska högskolan vid Linköpings 
universitet har avtal med över 250 
universitet i mer än 50 länder runt 
om i världen. Att åka på utbyte till ett 
avtalsuniversitet betyder att du inte 
behöver betala några avgifter. Du beta-
lar enbart för boende och uppehälle.

Erfarenheter
Att ta ett utlandsår är något riktigt 

roligt men samtidigt en stor utma-
ning. Goda språkkunskaper är viktiga, 
inte minst eftersom arbetsmarkna-
den idag är väldigt internationell. En 
utlandsvistelse under studieåren är 
dock mycket mer än bara fördjupade 
språkkunskaper. Man knyter många 
nya kontakter, lär känna en ny kultur, 
får massvis med erfarenheter och kan 
få vänner för livet. Oftast mognar och 
utvecklas man även en hel del som 
person under en utlandsvistelse. 

Internationella forskningscentrum
Studier utomlands ger dig en inblick 
i hur studier och forskning går till vid 

andra universitet och forskningscen-
trum. Ta chansen att läsa en termin 
vid NTU Singapore eller ett år i 
Turkiet. Du kan också få möjlighet att 
göra ditt kandidatarbete eller exjobb 
utomlands!

Merit
Ett utlandsår är en fantastisk erfa-
renhet, en fin merit och kanske en 
språngbräda för den som vill arbeta 
internationellt efter examen. Även för 
de som söker jobb i Sverige är en väl 
genomförd studievistelse i utlandet 
något som uppskattas av arbetsgivare.

Att studera utomlands ger nya vänner, upplevelser och erfarenheter som kompletterar din examen. Alla 
studenter på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet  har möjlighet att förlägga en termin eller 
ett läsår vid ett utländskt lärosäte. Om du vill byta ut din vanliga studiemiljö och ge dig ut på ett riktigt 
äventyr kan vi rekommendera utlandsstudier, du kommer att få minnen för livet!

ATT PLUGGA UTOMLANDS
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ADAM SCHILL COLLBERG har alltid varit 
fascinerad av matematik och han tog 
chansen att spendera en del av sin 
utbildningstid utomlands. Med ett års 
studier vid Nanyang Technological 
University i Singapore och för tillfället 
pluggandes i Schweiz har han bagaget 
fullt av internationella erfarenheter. 
Adam är 25 år och är född och 
uppvuxen i Lund. På gymnasiet 
läste han teknikprogrammet med 
inriktning natur och sedan flyttade 
han till Linköping för att börja läsa 
matematik. Tredje året valde han att 
åka till Singapore för att plugga.

Hur var det att studera i Singapore?
- Singapore som land är ganska 
speciellt. Mycket strikt och väldigt 
varmt och fuktigt. En stor del av att 
studera utomlands är att umgås med 
andra ubytesstudenter och det var 

väldigt givande! Man var i samma 
sits på något sätt trots att man kanske 
hade helt olika bakgrund. Numera 
har jag vänner runt om i hela världen 
och några av mina allra bästa vänner 
träffade jag under min tid utomlands.

Har du några bra tips gällande 
utlandsstudier?
- Om man vill åka utanför Europa 
gäller det att ligga i lite med studierna 
eftersom det krävs bra betyg. Men det 
är alltid bra med lite extra motivation, 
inte sant? Inom Europa finns det hur 
många möjligheter som helst. Det 
finns alltid lediga platser till väldigt 
bra universitet i riktigt grymma städer. 
Jag är exempelvis för tillfället på 
utbytesstudier i Lausanne, Schweiz. 
Sen tror jag att det blir kul oavsett var 
man hamnar, det brukar vara folket 
som gör platsen och inte tvärtom. 

Och kanske åker de intressantaste 
personerna till de ovanligaste 
platserna.

Skulle du rekommendera andra 
matematikstudenter att åka?
- För mig har vistelsen utomlands 
varit en fantastisk upplevelse och 
jag har lärt mig väldigt mycket, dels 
studie-mässigt men kanske framför 
allt som människa. Jag är övertygad 
om att de flesta skulle uppskatta 
att få vara med om det jag fick 
uppleva, så visst rekommenderar 
jag att studera utomlands. Det är en 
lysande möjlighet att få resa och träffa 
intressanta människor, för det finns 
det vart man än åker. Vill man lära sig 
eller bli bättre på ett språk är det också 
ett perfekt tillfälle.

EN MATEMATIKER 
I SINGAPORE

ADAM SCHILL COLLBERG
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EFTER STUDIERNA

Efter examen finns det två huvudalternativ för din fortsatta 
karriär. Du kan fördjupa dig ytterligare genom att ge dig in i den 
akademiska världen och börja forska vid ett svenskt eller utländskt 
universitet, eller ta ett intressant jobb där du får använda dina 
matematikkunskaper. Världen ligger för dina fötter!

Det är ganska svårt, vilket är en fördel, 
att peka ut ett typiskt jobb för dig som 
välutbildad matematiker. Tack vare 
kombinationen av bredd och djup i 
de teoretiska kunskaperna samt en 
grundlig träning i problemlösning blir 
du väldigt attraktiv på stora delar av 
arbetsmarknaden. Du kan få jobb som 
allt från riskkonsult och informations-
analytiker till systemutvecklare eller 
programmerare.
 
Matematiker finns överallt!
Man kan hitta personer från matema-
tikprogrammen inom många olika 

områden och positioner i både nä-
ringsliv, offentliga verksamheter och 
den akademiska världen. På nästa sida 
kan du läsa om två matematikalumner 
och deras spännande yrkeskarriärer!

Universellt språk
Matematik är ett universellt språk och 
därför ligger hela världen öppen som 
arbetsmarknad för dig. Man kan hitta 
tidigare matematikstudenter från LiU 
på många olika platser på jorden – 
Malta, Minneapolis i Minnesota och 
Santa Monica i Kalifornien är bara 
några exempel.

En utmanande framtid
Framtiden för med sig många 
spännande utmaningar för dig som 
matematiker, vare sig det gäller att 
optimera strålningsbehandlingar 
eller att med matematiska och 
statistiska metoder tolka data för att 
förstå effekter av klimatförändringar. 
Att skaffa dig en solid utbildning 
är bland de bästa investeringar 
du kan göra. Med en examen från 
Matematikprogrammet i bagaget är 
du redo för framtiden!

 
HÄR JOBBAR TIDIGARE 

STUDENTER IDAG!

Ericsson, Statistiska centralbyrån, Part-
nerTech, Adcore, HP, Folksam, SAAB 
Aeronautics, IBM, VTI, Axis Commu-
nications, Westinghouse, Bombardier 

Transportation, ABB Capacitors, Scania 
CV, Patria Helicopters, H&M, Skattever-

ket, IFS World Operations, University 
of Minnesota, Yggdrasil Gaming Ltd, 
Klarna, Cambrio Healthcare Systems, 

SAS Institute, Svenska Handelsbanken, 
Kungliga Tekniska Högskolan, Adtoox, 

m.fl...
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 DATAANALYTIKER 
PÅ CARLSON REZIDOR 

Natalie är 25 år och är bosatt i Stockholm. Hon tog examen 2011 och 
har precis börjat jobba som Data Analyst för en stor hotellkoncern. 
Som sektionsaktiv under flera år av sin studietid har hon gjort mycket 
för Matematikprogrammet och har även fått uppleva många olika 
sidor av studentlivet.

Varför valde du att läsa 
Matematikprogrammet?
-Jag hade under hela högsta-
diet och början av gymnasiet 
varit helt inställd på Teknisk 
fysik. När jag började kolla upp 
utbildningen och vilka kurser 
man läser insåg jag att det inte 

var något för mig. Jag var intresserad av 
problemlösning, effektivisering och lite 
ekonomi. Efter diskussioner med min 
studievägledare kom vi fram till att det jag 
var intresserad av hette optimering och 
då föreslog han Matematikprogrammet 
i Linköping. Jag kollade upp vilka kurser 
man läste och höll med om att det lät exakt 
som det jag ville plugga. Jag åkte på ett 
studiebesök till Linköping och blev kär i 
universitetet direkt.

Vad gör du på ditt arbete?
-Mina arbetsuppgifter omfattar att samla 
in data, utveckla modeller för att analysera 
variabler och marginaler i verksamheten 
och att ta fram möjliga förbättringar för 
statistiska modeller. Detta gör jag tillsam-
mans med andra dataanalytiker med in-
täktsoptimering i åtanke. I mitt arbete har 
jag stor användning av de kunskaper som 
jag samlat på mig under min utbildnings-
tid, speciellt från de optimerings- och 
statistikkurser som jag läst.

Vad har du för tips till blivande studenter?
-Tillåt dig att ta pauser från plugget, gå 
omkring på universitetet och observera 
allt som faktiskt händer. I ett avlägset 
klassrum kan du finna en grupp konstigt 
utklädda studenter diskutera ivrigt, i ett 

annat ser du en professor som har stannat 
kvar för att förklara en svårare problemlös-
ning för ett par intresserade studenter. Om 
du vågar och har tid kan du fråga profes-
sorn om vilka eftermiddagsföreläsningar 
som finns på Matematiska institutionen. 
Se hur hon ler och glatt berättar om vilken 
föreläsningssal man ska befinna sig i för 
att få delta i föreläsningen Positioning Al-
gorithms for Surveillance Using Unman-
ned Aerial Vehicles. ”Be prepared to have 
your mind blown.”

Vad arbetar du med?
-Jag jobbar i nuläget som aktuarie på SEB 
Pension & Försäkring. Aktuarien är en 
slags statistiker som verkar inom försäk-
ringsbranschen. I mitt arbete krävs det att 
man har goda kunskaper i matematik och 
matematisk statistik, något som jag fått 
med mig från min studietid. Utbildningen 
gav även en bra grund för logiskt och 

analytiskt tänkande som jag har kunnat 
utnyttja i min tjänst.

Har du några bra tips till blivande mate-
matikstudenter? 
-Utbildningen är bred vilket gör att 
det är lätt att välja inriktningar senare. 
Man har möjligheten att ta reda på vad 
man är intresserad av för att senare 

kunna fördjupa sig i exempelvis finans 
eller optimering. Det finns även stora 
möjligheter att vidareutbilda sig genom 
att doktorera då man kommer i kontakt 
med forskningen på universitetet i sin 
utbildning.

David Lam är 29 år och kommer från Eskilstuna men bor i Solna. Han 
visste först inte vad han ville studera men att han var intresserad av 
matematik var det ingen tvekan om. Valet av utbildning blev därför lätt 
och 2011 tog han examen från Matematikprogrammet.

AKTUARIE PÅ SEB

VAD GÖR TIDIGARE STUDENTER NU?

NATALIE SELIN

DAVID LAM
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www.antagning.se

STUDIEMEDEL
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Studentbostäder i Linköping
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www.studentbostader.se
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www.byggvesta.se
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VI SES I LINKÖPING!
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