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Nyinstallerade rektorn 
vill värna och utveckla 
studentinflytandet
Studenterna, omvärlden och vägen till 
akademisk framgång!  
     Det var viktiga punkter i  Torbjörn von 
Schantz installationstal på universitetets 
födelsedag den 28  januari. Efter sedvan-
lig pompa och ståt och med rektorskedjan 
prydligt hängandes om halsen tackade 
han ödmjukast för förtroendet att axla 
rektorsämbetet – något han ser som ett 
hedersuppdrag.

Efter välkomsthälsning av t.f ordförande i univer-
sitetsstyrelsen, Lars Ljungälv, och vackra toner av 
Lunds Akademiska kör var det dags för Per Eriks-
son, numera rektor emeritus, att överlämna rektors-
kedjan till sin efterträdare Torbjörn von Schantz. nye 
rektorn inledde sitt tal med det han ser som ett av de 
största glädjeämnena i sitt nya arbete – studenterna!

– Från dessa unga, begåvade, belästa, entusias-
tiska – och ofta väldigt retoriskt skickliga – personer 
kommer de klokaste idéerna, och i diskussionerna 
med studenterna får jag ofta nya perspektiv som 
påverkar de beslut som fattas. Studentinflytandet 
är avgörande för universitetets framgångar och ska 
värnas och utvecklas, sa Torbjörn von Schantz. 

Han uppeHöLL sig därefter en stund kring omvärl-
den och menade att det är där som forskningen 
och utbildningen ska nyttiggöras och betala tillba-
ka till finansiärerna – dvs. främst skattebetalarna. 
Samtidigt som universitetet ska vara en oberoende 
samhälls aktör som ska våga ifrågasätta sanningar – 
så verkar det i ett viktigt sammanhang och därför är 

överst: Förre rektorn Per Eriksson lämnade över 
rektorskedjan till sin efterträdare Torbjörn von 
Schantz, som sedan höll sitt installationstal. 
mitten vänster: Lunds studentkårers ordförande 
Oskar Styf. underst vänster: Rektor Torbjörn von 
Schantz och prorektor Eva Wiberg. 
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samverkan med kommun, skola, näringsliv, 
region och andra universitet och stat – cen-
tral, betonade han.  

Torbjörn von Schantz hade också myck-
et att säga om den akademiska framgång-
en som han menar bygger på förmågan att 
skapa ny kunskap, nya förklaringsmodeller 
och göra detta bättre och snabbare än an-
dra i samma disciplin. 

– Konkurrensen är nämligen inbyggd 
i kärnverksamheten, och det går inte att 
komma undan det faktum att universitetet 
till delar är elitistiskt. 

rektor tror på en framtid med ett utveck-
lat kollegialt ledarskap – trots att det ledar-
skapet med rätta också har kritiserats som 
trögt och ovilligt att fatta obekväma beslut 
och som oförmöget att göra prioriteringar.

– Ett kollegialt ledarskap kräver naturligt-
vis kollegor som tar ansvar. Som utvecklar 
ett kollektivt förhållningssätt, dvs., en för-
måga att både ta ansvar för den egna enhe-
ten och samtidigt ta ett bredare ansvar för 
den övergripande organisationen. 

Oskar Styf, ordförande för Lunds universi-
tets studentkårer LUS, överlämnade en kurs-
plan i ämnet ”Att leda Lunds universitet” till 
rektor. För att Torbjörn von Schantz ska bli 
godkänd på kursen, som är på 360 hp på av-
ancerad nivå, behöver han enligt LUS uppfyl-
la ett antal önskemål från studenterna.

– Vi vill att du som rektor arbetar för en 
statushöjning av lärarrollen och för att öka 
kontakttiden mellan studenter och lärare till 
minst 15 timmar per vecka. Den goda pe-
dagogiken är avgörande för kvalitén på våra 
utbildningar, sa Oskar Styf. 

I talet betonade han vidare vikten av att 
öka studenternas rättigheter och att fort-
sätta att förverkliga de beslut som tagits av 
tidigare rektor när det gäller resurser till t.ex. 
studenthälsan och andra stödfunktioner för 
studenter.

–  Vi vill också att rektor värnar om ett 
jämställt, brett och avgiftsfritt universitet för 
alla studenter. Dels för att vi måste kunna 
ta till vara på den kompetens som bredden 
innebär, men också för att den fria högre 
utbildningen kvalitetsmärker och utvecklar 
demokratin i vårt samhälle. 

text: maria LindH, Jenny Loftrup
foto: gunnar menander

 

två nya vicerektorer 
under sitt installationstal tillkännagav torbjörn von schantz sitt 
val av nya vicerektorer: bo ahrén, professor i medicin och tidigare 
dekanus för medicinska fakulteten, samt stacey ristinmaa sörensen, 
professor i synkrotronljusfysik.

Bo Ahrén har samverkan som sitt särskilda rektorsansvar. Han är professor sedan 
1999 och var dekanus mellan 2006 och 2011. Han har bedrivit forskning kring 
diabetes och varit med om att utveckla nya mediciner i behandlingen av typ två-
diabetes. Bo Ahrén är son till förre lundabiskopen Per-Olov Ahrén.

Stacey Ristinmaa Sörensen har forskningsinfrastruktur som sitt särskilda 
rektorsansvar. Hon kommer från Connecticut på den amerikanska östkusten. Hon 
kom till Sverige 1990, då som doktor i fysik. Hon har varit prodekanus för Natur-
vetenskapliga fakulteten och har uppdrag som går ut på att bygga broar mellan 
ESS och MAX IV. 

t

överst: Torbjörn von Schantz tar emot gratulationer vid minglet efter rektorsinstallationen. 
underst: Nye rektorn flankeras av sina föregångare: Carl-Gustaf Andrén, Per Eriksson, Boel 
Flodgren, Håkan Westling och Göran Bexell. 
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Träningstempel i förändring
Kritiska röster har höjts mot Gerdahallen och dess VD Ingvar Wirfelt sedan för-

ändringar införts som bland annat har inneburit att träningspass har försvunnit och 
flyttats till sämre tider. Han får dock stöd av Gerdahallens styrelse som förklarar att 
VD:s uppdrag är att förnya för att stoppa medlemstappet som har pågått i flera år.

MOOCs-kurser igång
Efter en intensiv förberedelsetid är nu Lunds universitets två första MOOCs 

igång. På Internationella miljöinstitutet, som håller i en av kurserna, firades starten 
med bubbel och schottis.

Debattglada forskare
Vissa forskare ger sig mer ut i samhällsdebatten än andra. LUM har träffat tre 

av dem som gärna gör sina röster hörda: nationalekonomen Andreas Bergh, spansk-
professorn Inger Enkvist och sociologen roland Paulsen.

Primärvårdsforskning i medvind
Forskning inom sjukvården bör inte bara ske på universitetssjukhusen, utan 

även på vårdcentralerna där personalen får en bredare bild av patienterna. Det me-
nar professor Jan Sundquist som leder enheten Centrum för primärvårdsforskning, 
som har vuxit i en rasande fart sedan starten 2008.

Minskat inflytande för klassiska professioner
De senaste decennierna har de klassiska professionerna fått minskat infly-

tande i samhället och styrs allt mer av managementexperter. Professorn i sociologi 
Thomas Brante har tagit reda på varför det har blivit så.

adress: LUM, Lunds universitet, Box 117, 
22100 Lund internpost: Hs 31 

e-post: lum@lu.se 
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aktuellt.

motion. gerdahallen har tappat 
många medlemmar de senaste 
åren. för att få balans i ekonomin 
och vända utvecklingen har vd 
ingvar Wirfelt genomfört en del 
förändringar. 

det har inte uppskattats av alla, 
och bland en del medlemmar har 
reaktionerna varit starka.

Insändare och artiklar i pressen har tagit upp 
att ledare har slutat, att pass har försvunnit 
eller flyttats till sämre tider. Hittills har all 
kritik framförts anonymt och går ut på att 
ledningen inte har tagit avhoppen på allvar 
och att den speciella ”Gerdahallskänslan” 
försvunnit. namnlistor har samlats in i pro-
test mot ledningen och då särskilt den rela-
tivt nytillträdde vd:n Ingvar Wirfelt.

Ingvar Wirfelt säger själv att hans primä-
ra uppdrag när han anställdes som vd var 
att stoppa medlemstappet. De senaste fem-
sex åren har Gerdahallen förlorat uppemot 
5.000 medlemmar. Detta har i sin tur påver-

kat ekonomin. Gerdahallen är en stiftelse, så 
några offentliga siffror finns inte, men klart 
är att ekonomin är i obalans. Enligt Ingvar 
Wirfelt beror det på att verksamheten inte 
har anpassat kostnaderna tillräckligt bra.

när Han tiLLträdde i mars förra året satte 
han därför igång med att gå igenom verk-
samheten. Första steget var att skapa ett 
förtroende bland personalen, som enligt 
Ingvar Wirfelt tidigare inte alltid fått kom-
ma till tals. 

– Det var några med väldigt tunga ax-
lar. Jag har försökt få igång energin igen, 
säger han.

nästa steg var att identifiera vilka grup-
per som lämnat Gerdahallen, och varför de 
gjort det. Prioriterade grupper för stiftelsens 
verksamhet är anställda vid Lunds universi-
tet, men framför allt studenter.

– Det var ganska enkelt att konstatera att 
det är studenter och unga människor som 
lämnat oss. Studenter väljer gym efter i för-
sta hand läget, i andra hand utbudet och i 
tredje hand att det kostar lagom mycket, 
säger Ingvar Wirfelt.

de senaste åren har konkurrensen bland 
gym ökat kraftigt i Lund, liksom i övriga 
landet. Stora gymkedjor som Actic och Fit-
ness24Seven har flera gym i stan, och utöver 
dessa finns det en rad andra att välja bland. 

– Det är inte färre som tränar, men ut-
budet är större. Detta är bara början, det 
kommer att komma fler och fler gym och vi 
kan inte sitta lugnt i båten. De nya studen-
ter som kommer hit och ska välja gym utgår 
från var de kan få det närmsta gymmet som 
ger mest valuta för pengarna. De har inga 
särskilda band till oss, säger Ingvar Wirfelt.

Gerdahallen förnyar sig 
för att stoppa medlemstapp
– förändringarna uppskattas dock inte av alla

gerdaHaLLen 

Gerdahallen är en stiftelseägd träningsanläggning, knuten till Lunds universi-
tet. Det är en av norra Europas största träningsanläggningar och erbjuder drygt 
200 pass i veckan, förutom styrketräning. Det finns dessutom tennisbanor.

Under de senaste fem–sex åren har antalet medlemmar minskat från 18.000–
19.000 till runt 14.000.

Nyligen har man börjat med dygnet runt-öppet på gymmet. 

Gerdahallens styrelse utses av universitetsstyrelsen. Stiftelserättsligt kan varken 
universitetsstyrelse eller rektor avsätta vare sig styrelse eller vd. Universitets-
representanterna utses för tre år, medan studentrepresentanterna väljs för ett 
år i taget.

VD Ingvar Wir-
felts föränd-
ringar på Ger-
dahallen har 
mött kritik från 
vissa motionä-
rer och ledare. 
foto: maria lindh
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På Gerdahallen tillsatte man en grupp 
som gjorde en omvärldsanalys av vad unga i 
dag efterfrågar. Man kom bland annat fram 
till att det är efterfrågat att kunna träna när 
man vill. Därför är gymmet numera öppet 
dygnet runt. 

två träningsformer som tidigare sak-
nats på Gerda, coreträning och så kallad 
HIT, alltså en kort högintensiv träning, har 
numera införts. Varje vecka har man drygt 
200 pass och av dessa har 65 varit tradi-
tionell gympa. I stället för att utöka antalet 
pass bestämde man sig för att lyfta ut tolv 
av dessa och ersätta dem med core och HIT. 
Däremot har man inte, som det ryktas om, 
minskat antalet spinningpass. Totalt handlar 
det om ett 20-tal pass som bytts ut mot an-
dra. Dessutom har man försökt få ett bättre 
flöde bland besökarna och därför flyttat ti-
den på en del pass.

– Detta har lett till en del missnöje, och 
det har jag full förståelse för. Flera har gått 
på dessa pass i många år. Jag har sagt till 
dem som hört av sig att vi kommer att ut-
värdera det, säger Ingvar Wirfelt.

när det gäLLer frågan om att ett antal 
ledare har hoppat av så konstaterar Ingvar 
Wirfelt att vissa ledare har känt sig trampa-
de på tårna i samband med förändringarna. 
Det gäller särskilt en del starka ledare som 
lett pass i många år. 

– Med facit i hand borde jag sett till att 
skapa större delaktighet bland de ideellt ar-
betande ledarna, och inte bara bland de an-
ställda. Jag kommer från näringslivet, och är 
van vid att gå snabbt fram. Samtidigt var jag 
tvungen att genomföra förändringar redan 
under hösten, annars hade vi tappat ett helt 
år, säger Ingvar Wirfelt och berättar att han 
nu skapat ett ledarråd där en representant 
för varje träningsgren ska träffas regelbun-
det för att diskutera verksamheten.

Samtidigt förnekar han att det handlar 
om några massavhopp. I själva verket hand-
lar det (när detta skrivs) om en ledare som 
slutat för att denne inte gillar förändringar-
na. En ledare har flyttat till en ny studieort, 
en är föräldraledig och två har tagit uppe-
håll. Detta av totalt runt 170 ledare.

Ingvar Wirfelt har inget emot konstruktiv 

motion. styrelsen har fullt för-
troende för ingvar Wirfelt och 
gerdahallens förändringsarbete.

Gerdahallens styrelses ordförande Inga-
lill rahm Hallberg berättar att styrelsens 
uppdrag till vd har varit tydligt: stoppa 
medlemstappet. 

– Det sjunkande antalet medlemmar 
har pågått under rätt många år. Detta 
har bemötts med mer av samma akti-
viteter. Ingvars uppdrag är att förändra 
verksamheten och se till att det finns rätt 
balans. Hela styrelsen är mycket tydlig 
med att vi har fullt förtroende för vd och 
personalen, säger hon.

Peter Haraldsson, en av fyra student-
representanter i styrelsen, konstaterar 
att stiftelsen som äger Gerdahallen har 
tydliga stadgar som säger att man i för-
sta hand ska rikta in verksamheten på 
studenter och anställda vid Lunds uni-
versitet. Samtidigt är man en egen juri-
disk person, Gerdahallen är inte en del 
av universitetets verksamhet.

De båda delar Ingvar Wirfelts bild av 
att det är ett fåtal röststarka kritiker, som 
dessutom i flera fall bygger på vilsele-
dande kritik. Från studenthåll har det 
inte, enligt Peter Haraldsson som är ut-
sedd av LUS, inkommit några klagomål.

– Exempelvis så varken har eller kom-
mer utbildningen av våra ledare att för-
sämras. Antalet spinningspass har inte 
minskat. Över huvud taget har det inte 
skett några stora förändringar av utbu-
det. Men tyvärr har kritiken tagit över-
handen så att alla de positiva föränd-
ringar som har genomförts och kommer 
att genomföras har drunknat, säger 
Ingalill rahm Hallberg.

Däremot håller hon med om att för-
ändringsarbetet kunde ha kommunice-
rats bättre. 

– Både vd och personal blev ivriga att 
få göra förändringar efter att verksam-
heten varit statisk under en rad år, men 
informationen till motionärer och ledar-
na borde kanske ha varit bättre. Om en 
del instruktörer har känt sig utanför i för-
ändringsarbetet så är det en miss, sä-
ger hon.

Jonas andersson

kritik. Samtidigt är det naturligtvis jobbigt 
när det stormar. Särskilt har en rad aggres-
siva och personliga angrepp på sociala me-
dier tagit honom hårt. Inte minst för att det 
drabbat den övriga personalen, där en del 
blivit väldigt ledsna.

– Det har varit jättejobbigt. Det skapar 
oro bland personalen när jag som chef blir 
attackerad. Det har skrivits en del otäcka 
saker. Det berör mig. Jag är en känslomän-
niska, säger han. 

Samtidigt känner han ett starkt stöd från 
styrelsen.

– Hittills ångrar jag inte någon av föränd-
ringarna. Och jag kommer att fortsätta att 
genomföra förändringar, säger Ingvar Wir-
felt.

Jonas andersson

fotnot: LUM har varit i kontakt med kritiska 
personer, men ingen har velat ställa upp an-
nat än anonymt. 

Gerdahallsstyrelsen har förtroende för vd:n

– Uppdraget är att förändra

Styrelse-
ordförande 
Ingalill Rahm 
Hallberg. 
foto: kennet 
ruona
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nätutbiLdning. nu är universitetets 
mooCs igång. först ut var Juridiska 
fakultetens kurs i ”european busi-
ness Law”, tätt följd av internatio-
nella miljöinstitutets ”greening the 
economy” och senare i vår startar 
medicinska fakultetens kurs i sexu-
ell och reproduktiv hälsa. antalet 
kursanmälningar är över förväntan 
och inte minst från tredje världen är 
intresset stort.

MOOCs är en förkortning av Massive Open 
Online Courses, och är en gratis nätutbild-
ning som är öppen för vem som helst. Det 
krävs ingen särskilt behörighet och kurserna 
ger heller inga högskolepoäng, utan riktar 
sig i stället till alla intresserade. 

Prorektor Eva Wiberg, som bland annat 
ansvarar för utbildningsfrågor, ser de tre 
kurserna som ett test för hur man på ett 
nytt sätt kan kommunicera med det om-
givande samhället. 

aktuellt.

– MOOCs växer alltmer runt om i världen 
och det är ett sätt att nå grupper som nor-
malt inte har kontakt med universitetet. Det 
är signifikativt att så många av deltagarna 
kommer från utvecklingsländer, säger hon.

Marita Ljunqvist, central pedagogisk ut-
vecklare, är projektledare för universitetets 
MOOCs. Hon ser denna satsning också som 
en stor intern utmaning. 

– Vi har valt att erbjuda MOOCs även för 
att utveckla vår egen kompetens kring nät-
baserat lärande och undervisning och för att 
undersöka hur människor lär sig på den här 
typen av plattformar. Genom att ge öppna 
kurser kan vi dela med oss av det vi är bäst 
på, samtidigt som vi blir bättre på att under-
visa i nya former, säger Marita Ljungqvist. 

Såväl på Juridiska fakulteten som på In-
ternationella miljöinstitutet har lanseringen 
av kurserna förberetts mycket noga. Peter 
Arnfalk som är en av 21 undervisande lärare 
och koordinator för ”Greening the Econo-
my”, berättar att sammanlagt 60 personer 

varit inblandade i förberedelsearbetet som 
tagit ett år. En av de studenter som är med 
och stöttar lärare och elever och ser till att 
allt flyter som de ska är Anna Bartford, mas-
terstudent från Kanada. 

– Jag känner mig rätt lugn nu inför star-
ten, säger hon. Vi har kollat en hel del på 
hur man lagt upp och jobbat med MOOCs 
i USA och lärt oss mycket av det.

 eftersom mooCs riktar sig till så många 
bygger konceptet på att kursdeltagarna hjäl-
per varandra. Det finns ett aktivt forum med 
diskussioner om allt från innehåll till teknis-
ka problem. Dessutom hjälps deltagarna åt 
med att bedöma varandras arbeten.

På Juridicum sitter också en rad äldre stu-
denter och hjälper till att svara på eventuella 
frågor som inte kursdeltagarna själva klarar 
av. Inför starten i mitten av januari har man 
spelat in cirka 50 föreläsningar, gjort upp 
kursplaner och arbetat med att säkra den 
tekniska kvaliteten. Kursen består av ett an-

MOOCs-lansering firades
med bubbel och schottis

Peter Arnfalk som är ko-
ordinator för ”Green-
ing the Economy” skå-
lar med Internationella 
miljö institutets före-
ståndare Lena Neij vid 
det kombinerade firan-
det av MOOCs-lanse-
ringen och institutets 
20-årsjubileum.
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internationaLisering. det 
globala samarbetsorganet 
universitas 21 (u21) har utsett 
professor eva Wiberg till 
generaldirektör från och med 
februari 2015. Hon kommer att 
kombinera uppdraget med sin 
andra mandatperiod som pro-
rektor vid Lunds universitet.

Eva Wibergs främsta uppgift i U21 
blir att arbeta fram en vision och en 
strategisk plattform för nätverket.

– Det är en ära för mig att ha 
blivit utnämnd till Executive Director. 
U21 är ett av våra högt prioriterade 
och mycket uppskattade nätverk. 
Tjänsten har inte funnits tidigare, 
det är en helt ny funktion, och det 
ska självklart bli väldigt intressant 
och spännande att få utveckla den 
här rollen helt från början, säger Eva 
Wiberg.

Lunds universitet är ett av U21:s 
äldsta medlemsuniversitet och Eva 
Wiberg är känd i nätverket för sitt 
nationella, europeiska och interna-
tionella engagemang för högskole-
frågor. U21:s ordförande, professor 
David Eastwood, menar att Eva 
Wiberg har den styrka och entusiasm 
som krävs för att bära upp rollen som 
general direktör.

– Alla kandidaterna var mycket 
starka och jag är säker på att profes-
sor Wiberg kommer att vara ett ut-
märkt tillskott till nätverket. Hon kan 
bidra med ledarskap och erfarenhet 
och kommer att kunna föra U21 till 
nästa utvecklingsnivå, säger David 
Eastwood. 

Som prorektor är Eva Wiberg 
ställföreträdande rektor. Under den 
nya mandatperioden kommer hon 
också att ha övergripande ansvar för 
utbildningsfrågor på grund-, avance-
rad och forskarutbildningsnivå. Hon 
kommer också ansvara för interna-
tionaliseringsfrågor i stort vid Lunds 
universitet.

anna JoHansson

mooCs vid Lu

Efter förslag från LU:s fakulteter 
valdes de tre kurserna ut som de 
första MOOC-utbildningarna. 
Förutom ”European Business 
Law” och IIIEE:s kurs ”Greening 
the Economy: Lessons and expe-
riences from Scandinavia” är det 
”Global Perspectivies om Sexual 
and Reproductive Health and 
Rights” som börjar senare i vår.

Av alla de som anmält sig till 
kursen brukar man räkna med 
att en tredjedel verkligen deltar, 
men så många som 11.700 har 
börjat på Juridicums kurs (av 
dessa säger sig hälften aldrig ha 
hört talas om Lunds universitet 
tidigare). 

Till kursen i sexuell och re-
produktiv hälsa har än så länge 
16.000 personer anmält sig. Den 
beräknas starta i april. 

Karolinska Institutet var först 
ut i landet med att erbjuda 
MOOCs – Lund universitet kom-
mer som nummer två. 

prorektor eva Wiberg
generaldirektör för u21

tal block inom olika ämnesområden, med 
tillhörande prov. För de som vill nå en extra 
hög nivå finns också möjligheten att skriva 
en uppsats. 

Juridicums kurs har lockat över 28.000 
anmälningar från 180 länder – en siffra som 
överraskar Hans-Henrik Lidgard, professor i 
civilrätt, som koordinerar kursen.

– En tredjedel av anmälningarna kommer 
från utvecklingsländerna och det är fascine-
rande att så många vill läsa kursen, trots att 
den är så pass kvalificerad och kräver vissa 
förkunskaper i juridik. Vi hoppas kunna bi-
dra till att ge handfasta verktyg till personer 
som vill samverka med EU. Dessutom når 
vi ut i hela världen på ett sätt vi inte hade 
kunnat annars, säger Hans-Henrik Lidgard.

Internationella miljöinstitutets kurs har 
lockat nästan 18.000 anmälare från 170 
olika länder, vilket professor Lena neij, som 
också är föreståndare för institutet, tycker är 
en mycket bra siffra. Lanseringen av MOOCs 
sammanföll med institutets 20-årsjubileum 
och man slog två flugor i en smäll och fi-
rade med fest med dans i sin aula. De som 
inte kunde stegen till den svenska folkdan-
sen schottis lärde sig snabbt, och samtidigt 
med dansen provkördes deras MOOC på 
den stora vita tavlan i aulan.

 text: Jonas andersson, maria LindH
foto: gunnar menander

Hur var det nu? Schottiskunskaperna varierade på Miljöinstitutets fest. I bakgrunden visas in-
stitutets MOOC.
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aktuellt.

forskningssamverkan. vinnova 
satsar en halv miljard kronor på 
samverkan kring folksjukdomar de 
närmaste tio åren. Just nu pågår 
utlysningen av medel till samver-
kansprojekt. 

– forskare som samarbetar med 
antingen näringslivet och sjukvår-
den, eller med båda parterna, har 
chans att få anslag, säger peter 
nordström som koordinerar den 
nationella storsatsningen från 
Lund. 

Hela satsningen handlar om att stärka life 
science-sektorn och genom att öka sam-
verkan mellan forskningen, vården och nä-
ringslivet förbättra livet för patienter med 
någon folksjukdom.

– Samarbete är inte alltid lätt, och ett av 
målen är att aktörerna ska få chans att kom-
municera kring centrala utmaningar där de 
gemensamt kan uträtta mycket, säger Pe-
ter nordström, programdirektör för SWE-
life som detta strategiska forskningsområde 
(SIO) kallas och som har fokus på folksjukdo-

mar. Från sitt kontor i LU Innovations lokaler 
på Sölvegatan samordnar Peter nordström 
programmet. 

förra året utLystes nio miljoner kronor 
till diabetesprojekt. Lunds universitet kom 
väl ut och ingår i konstellationer som fått 
anslag till utveckling av nya diagnosverktyg 

och för att ta fram förslag till nya läkemedel 
och behandlingsstöd. 

Just nu och fram till mars finns 18 mil-
joner kronor att söka för samarbete kring 
folksjukdomar. Pengarna räcker till ett tiotal 
projekt som kan pågå under två år. 

– Vi kommer att göra flera öppna ut-
lysningar av medel. Efterhand görs en av-
stämning tillsammans med Vinnova som 
sedan beslutar vad man vill fortsätta stödja 
och prioritera särskilt, berättar Peter nord-
ström.

det som premieras är forskningsexcellens 
och starka konstellationer med goda chan-
ser att få fram angelägna innovationer.

Trots att det finns både spetsforskning 
och en hel del life science-industri i Sverige 
har branschen lidit stora avbräck på senare 
år, främst kännbara i och med nedläggning-
en av Astra Zeneca. 

Förhoppningen är att SWElife ska stärka 
hela ”life science-ekosystemet” och rusta 
det för den globala konkurrensen.

– I samarbetsprojekten bygger man upp 
ett värde som kan öka chanserna för alla ak-
törer att locka till sig nya investeringar, säger 
Peter nordström.

peter nordström skrev sin lic-avhand-
ling i zoologi vid Lunds universitet och ar-
betade sedan fram till 2008 på Astra Ze-
neca. De senaste åren har han varit vice 
VD för Medicon Valley Alliance, MVA – 
en medlemsorganisation för svenska och 
danska parter från akademin, sjukvården 
och industrin. Här har han sysslat med 
bland annat affärsutveckling och ansvarat 
för MVA:s internationella ambassadörs-
program. MVA har nu representation i Ja-
pan och på USA:s öst- och västkust (Boston 
och San Diego).

britta CoLLberg

sWelife

SWElife är ett av Vinnovas, FORMAS och Energimyndighetens strategiska forsk-
ningsområden, SIO. 

SWElife leds av en nationell styrelse med hjärnforskaren Martin Ingvar, Karo-
linska institutet, som ordförande. Styrelsen påverkar inriktningen på utlysning-
arna men projekturvalet görs av Vinnova och externa oberoende bedömare. 

SWElife koordineras från Lund.
SWElife syftar till att stärka life science industrin i Sverige genom att stödja 

samarbete mellan forskning, sjukvård och företag. Målet är att omsätta nya 
forskningsrön i bättre vård, mediciner och hjälpmedel som gynnar patienter och 
folkhälsa. 

För att få anslag krävs samverkan mellan minst två aktörer. Renodlade forsk-
nings- eller kommersiella projekt får inte anslag.

Mer info: www.swelife.se

Strategiskt forskningsområde
om folksjukdomar samordnas från Lund

Peter Nordström koordinerar samverkans-
projektet SWElife.
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kvarts miljon 
till innovationsagendor
innovation. 250 000 kronor har av-
satts av rektors strategiska forsknings-
medel till att utveckla universitetets 
strategiska innovationsområden samt 
strategiska forsknings- och innova-
tionsagendor. Universitetets utveck-
lingsarbete inom de här områdena 
leds av förra LTH-rektorn och logistik-
professorn Gunilla Jönson. Beslut om 
anslaget fattades av rektor Per Eriks-
son före jul. Pengarna som hanteras 
av LU Open ska täcka både direkta och 
indirekta kostnader. 

ny Lu-rapport 
om klimatsäkrat skåne
kLimatforskning. – De pågående 
klimatförändringarna visar att tidiga-
re beslut från flera årtionden tillbaka, 
om hur samhället byggs upp, utformas 
och utvecklas, behöver omvärderas 
i ljuset av samhällets sårbarhet inför 
klimatförändringarnas effekter, säger 
Markku Rummukainen, professor vid 
Centrum för miljö- och klimatforsk-
ning på Lunds universitet. 

Han är en av de 30 forskare vid 
Lunds universitet som ligger bakom 
rapporten ”Klimatsäkrat Skåne” som 
är en kunskapsgenomgång och analys 
av Skånes möjligheter och utmaningar 
i klimatarbetet. Rapporten har tagits 
fram inom ett samverkansprojekt 
mellan Centrum för miljö- och klimat-
forskning och Klimatsamverkan Skåne.

Hitta rapporten här: www.cec.lu.se

akademisk friHet. universitetet är 
numera medlem i scholars at risk 
(sar), ett internationellt nätverk 
som hjälper utsatta och hotade 
akademiker.

– det ligger i linje med våra 
grundläggande värderingar som 
universitet att värna och stötta 
den akademiska friheten, säger pär 
svensson på externa relationer som 
är Lu:s samordnare för sar.

nätverket har runt 330 medlemsuniversitet 
runt om i världen, bland dem ett antal svens-
ka lärosäten, och även prestigefulla univer-
sitet som Harvard och Cambridge. SAr har 
sitt säte vid new York University samt ett 
kontor i Haag. nätverkets mål är att öka den 
akademiska friheten, främja det fria ordet 
och öka medvetenheten om akademikers 
utsatthet i olika delar av världen. 

Pär Svensson berättar att man fört en di-
alog med nätverket under två år och att man 
sedan i december förra året är medlem.

– Det är angeläget att vi får möjlighet att 
mer strukturerat stödja kollegor runt om i 
världen som utsätts för hot, säger han.

Vid lanseringen i början av december 
medverkade bland annat Shirin Zubair. Hon 

är professor vid engelska institutionen vid 
Bahauddin Zakariya University i Multan i Pa-
kistan, men har på grund av hot tvingats fly 
landet och har för närvarande ett stipendi-
um från SAr som innebär att hon kan arbeta 
som gästforskare vid ett lärosäte i norge.

Hon berättade bland annat om sin situa-
tion, där hon på grund av sin forskning och 
undervisning – där hon anklagades för hä-
delse – utsattes för livsfara. En av hennes 
kollegor fängslades och kollegans advokat 
mördades.

Engagemanget i SAr kan ske på olika ni-
våer. Inledningsvis kommer Lunds universi-
tet att vara en medlem som stöttar verk-
samheten på olika sätt, exempelvis genom 
att delta i konferenser och skriva stödjebrev. 
Längre fram är förhoppningen att man ska 
kunna ta emot någon hotad forskare. I Sveri-
ge har lärosätena inte hunnit så långt ännu, 
men i norge har SAr funnits längre och där 
tar man regelbundet emot olika ”scholars”. 

– Tanken på att ta emot en hotad akade-
miker genom SAr har stort stöd inom uni-
versitetet, men då måste frågan om finan-
siering lösas, säger Pär Svensson.

Läs mer om Scholars at risk: 
http://scholarsatrisk.nyu.edu

Jonas andersson

LU med i nätverk som 
hjälper hotade akademiker

Lu populäraste valet 
för internationella 
masterstudenter
utbiLdning. Lunds universitet behål-
ler sin tätposition och är landets mest 
eftertraktade lärosäte för interna-
tionella studenter som söker till ett 
masterprogram till hösten. Av totalt 
43.817 internationella studenter som 
sökte i Sverige har 14.821 studenter 
valt något av programmen i Lund. Det 
är en ökning med 13 procent jämfört 
med i fjol.

Professor Shirin 
Zubair besökte  
Lunds universi-
tet och berättade 
om sin situation 
som förföljd aka-
demiker. 
foto: margareta 
nordstrand



Forskarens röst i offentligheten – hur artikulerad och självklar är den? Många 
forskare uttalar sig inte så gärna, och bara strikt om sin egen specialitet. Andra 
deltar med liv och lust i debatten – de för ut sin forskning och sina slutsatser på 
många olika arenor för att påverka politiken och samhällsutvecklingen. LUM 
har träffat tre av dem. 

Forskarröster 
i samhällsdebatten
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Tre debattglada lundaforskare: Andreas Bergh, Inger Enkvist och Roland Paulsen.
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nationalekonomen och forskaren 
andreas bergh är starkt engagerad 
i samhällsdebatten. få saker gör 
honom riktigt arg. det skulle vara 
dumhet i så fall. som när malmö 
stad missar att skapa enkla instegs-
jobb genom orimliga krav på dem 
som vill starta rullande matbilar – så 
kallade food trucks.

– så fungerar den tröga svenska 
arbetsmarknaden. om vi vågade 
rucka på regelverken skulle vi vinna 
mycket mer på invandringen, säger 
han. 

Vattnet blänker i kanalen utanför flerbo-
stadshuset i Västra hamnen i Malmö. Från 
det kombinerade köket och vardagsrummet 
syns inte havet, men väl Turning Torso. Här 
tillbringar Andreas Bergh just nu sina da-
gar som pappaledig med ettåriga dottern 
Amanda, medan sambon Pernilla Johansson 
är på jobbet på Svenska Handelskammaren.

andreas bergH doktorerade i national-
ekonomi vid Lunds universitet 2003. Sedan 
dess har han hunnit gästforska på Harvard 
och genomfört flera bokprojekt och of-
fentliga utredningsuppdrag. Han delar se-
dan några år sin tid mellan Lunds univer-
sitet och Institutet för näringslivsforskning 
i Stockholm.

Som välfärdsforskare har han bland an-
nat studerat globaliseringens effekt på fat-
tiga länder och den är positiv, säger han. 
Miljontals människor har lyfts ur fattigdom 
och fått det bättre. 

Med globaliseringen följer ökad rörlig-

het av både människor och kapital. Många 
människor flyr också från krig. I dessa da-
gar då Sverigedemokraterna fört upp migra-
tions- och flyktingpolitiken överst på dagord-
ningen vill Andreas Bergh flytta fokus. Ökad 
invandring är inte oproblematisk och är i dag 
en kostnad för den offentliga sektorn, om 
än relativt liten, menar han. Men kostnaden 
skulle alltså snabbt kunna vändas till vinst.

– Lösningen är fler jobb. De uppstår om 
vi lättar på regelverken.

andreas bergH är LiberaL men inte för 
en ohämmad marknadsekonomi. Han för-
svarar välfärdsstaten – bra sjukvård, skola 
och omsorg för alla – uppbackad av okor-
rumperade, transparenta myndigheter. Om 
detta skriver han i ”Den kapitalistiska väl-
färdsstaten” som kom på engelska tidiga-
re i år. 

Boken fick en hel del internationell upp-
märksamhet, delvis för att den kom sam-
tidigt med fransmannen Thomas Pikettys 
”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet” 
tror Andreas Bergh själv. Piketty lyfter fram 
konflikten mellan arbete och kapital. Väl-
ståndet sipprar inte ner till de fattiga, sä-
ger Piketty, som ser en framtid där klyftorna 
ökar och rikedomarna koncentreras ytterli-
gare till en liten kapitalistelit. För att mot-
verka det vill fransmannen införa en global 
kapitalskatt. 

Andreas Bergh menar att det finns en 
alternativ väg. Han pekar på Sverige som 
under 1900-talet lyckades överbrygga kon-
flikten mellan arbete och kapital genom att 
ge företagen goda villkor men samtidigt ta 
ut höga skatter. 

andreas bergH om…

… ämnet nationaLekonomi
– Har med rätta blivit ifrågasatt för 
bristande verklighetsförankring, 
men har bättrat sig och bygger 
numera alltmer på empiriska un-
dersökningar.

… arbete
– Hela diskussionen om arbetstid är 
konstig. Vi arbetar bara tio procent 
av vår livstid. Problemet är att arbe-
tet är koncentrerat till relativt få år 
mitt i livet, samtidigt som vi blir allt 
äldre. Det är dock upp till var och 
en hur man gör. Vi kan arbeta min-
dre, med lägre materiell standard, 
och många gör det. Själv tycker jag 
att tanken med friårsreformen inte 
var så dum.

… Lunds universitet

– Det är underbart att vara del av 
en så stor, fungerande, fritänkande 
forskningsrörelse. Samtidigt är det 
hemskt att krav på utvärderingar, 
dokumentation och mätbarhet 
ökar så kraftigt. Det är viktigt att 
mäta resultat, men idag mäts allt, 
in absurdum. Många tvingas för-
hålla sig distanserat och ironiskt till 
administrationen och sina chefer 
för att värna sin akademiska frihet. 

… roLLen som debattör 

oCH forskare

– Jag upplever ingen konflikt 
eftersom jag numera mest uttalar 
mig som forskare. Visst påverkar 
mina värderingar vad jag forskar 
om, men jag har också ändrat åsikt 
i politiska och ideologiska frågor på 
basis av egen och andras forskning. 
Jag har exempelvis inte alltid kallat 
mig feminist.

 

– Den kapitalistiska välfärdsstaten förut-
sätter skatteintäkter, vilket i sin tur kräver 
framgångsrika företag som skapar arbets-
tillfällen så att folk kan tjäna pengar och be-
tala skatt. 

Sverige skiljer sig från övriga världen på 

Förespråkar 
en kapitalistisk 
välfärdsstat

nationalekonom engagerad debattör

t

FOrSKArrÖSTEr I SAMHäLLSDEBATTEn
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några andra viktiga punkter, fortsätter An-
dreas Bergh. Vi har en generösare flykting-
politik än de flesta andra länder, men är 
sämre på att få de nyanlända i arbete. In-
komstklyftorna ökar i världens rika länder 
och även i Sverige, men är fortfarande rela-
tivt små i internationell jämförelse. 

– De här sakerna hänger ihop, och vi be-
höver hantera dem på ett nytt sätt. Om vi vå-
gade tillåta att en större del av arbetsmark-
naden än i dag saknade kollektivavtal och 
accepterade större löneskillnader så skulle 
det skapas en mängd nya jobb inom tjänste-
sektorn, för både svenskar och invandrare. 
Sämre betalda jobb, men jobb för männ-
iskor utan utbildning och som inte talar så 
bra svenska.

många i sverige är skeptiska till ett av-
reglerat tjänstesamhälle. Det finns en stark 
facklig tradition och ett motstånd mot allt-
för stora löneskillnader. Det finns dessutom 
tecken på att inkomströrligheten uppåt i 
Sverige har minskat, vilket Andreas Bergh 
uppmärksammat i artiklar. Människor med 

lägst inkomster riskerar att fastna i relativ 
fattigdom. Detta är problematiskt, men kan 
åtgärdas, menar han:

– Vi behöver inte göra som vare sig USA 
eller Kanada – vi kan skapa en modell som 
passar oss. Det viktiga är att det finns enk-
la jobb och att människor kan ta sig vidare. 
Bästa sättet att få ett bättre jobb är att redan 
ha ett. Socialbidrag har inte den effekten –
där kan man tala om inlåsning.

faCket oCH koLLektivavtaLen är alltså 
bromsklossar, i Andreas Berghs analys. Han 
är besviken på dem som inte vill erkänna att 
facket är en intresseorganisation som inte 
längre bevakar de svagastes intressen och 
att arbetsmarknadens regelverk blivit ett 
hinder för dem som står utanför.

Det här avspeglas i en rad motsägelser. 
Samhället säger att man vill satsa på invand-
rare som entreprenörer, men gör det samti-
digt svårt för dem. Andreas Bergh gick i ta-
ket när Malmö stad offentliggjorde kraven 
på dem som ska få driva ”rullande matbilar” 
– så kallade food trucks. 

– Food trucks är perfekta instegsjobb för 
människor som är nya i landet. Men Malmö 
stad kräver en avgift på 50.000 och att ma-
ten görs på ekologiska och närproducerade 
råvaror. Det är krav som är svåra att uppfyl-
la för t.ex. flyktingar som nyss kommit till 
landet. Det som kunde varit deras trumf på 
hand, kontakter med landsmän och möjlig-
het att importera billiga råvaror, sätter man 
stopp för. 

men ökad invandring väcker inte bara 
frågor av ekonomisk art. Det finns en oro 
för motsättningar och rasism, mindre tillit 
och ökad brottslighet.

– Jag tycker att farhågorna ska tas på all-
var, men är inte säker på att de är förankra-
de i verkligheten. när det gäller rasismen så 
minskar den i Sverige och tilliten i samhället 
är fortsatt stark, det visar forskningen. Hur 
brottsligheten utvecklas och vad den beror 
på är däremot svårare att säkerställa.

Själv tror han på ett brokigt samhälle, 
präglat av mångfald och olikhet – det är på 
platser där man har en sådan mångfald som 
ekonomi och kultur blomstrar.

Att tala om integration och om samhäl-

let som en smältdegel leder delvis tanken 
fel, fortsätter han, och tror det är bättre om 
de olika kulturella uttrycken får leva bred-
vid varandra. Som de exempelvis gör i de 
stora västerländska städernas China towns 
eller i Malmös rosengård dit han ofta går 
med dottern – handlar, äter och besöker oli-
ka lekplatser. 

– Det vi behöver enas om är att respek-
tera mänskliga rättigheter och följa lagen. 
Ska det lyckas måste vi ta ett eget ansvar – i 
det stora och, kanske ännu viktigare, i det 
lilla… Vi behöver ständigt öppet diskutera 
var gränserna går för vad vi kan acceptera. 
Ska man få bära slöja, kan man tillåta kvinn-
lig omskärelse, ska människor av samma kön 
få gifta sig…

– Vi kan alla påverka samhället genom 
att stå upp för våra åsikter. Våga säga emot 
när vi möter rasism eller våga ifrågasätta när 
vi träffar någon som är aktiv i facket. Man 
behöver inte gå i den där trevlighets- och 
konsensusfällan hela tiden utan kan faktiskt 
ställa obekväma motfrågor. Det går utmärkt 
att börja med det enkla ”Varför?”.

 text: britta CoLLberg
foto: gunnar menander

andreas bergH

•	 Forskare	och	föreläsare	i	natio-
nalekonomi vid Lunds universitet, 
välfärdsforskare vid Institutet för 
näringslivsforskning.

•	 Registrerad	men	passiv	medlem	i	
centern, folkpartiet och miljöpar-
tiet. Därtill feminist.

•	 Ledarsideskrönikör	i	obundet	
moderata Svenska Dagbladet.

•	 Bloggare,	twittrare,	författare.	
”Det är självklart för mig att 
delta i samhällsdebatten, sitta 
med i paneler och ställa upp i 
intervjuer. Genom bloggen kan 
jag komplettera och nyansera om 
jag känner mig felciterad.”

•	 Sambo	med	Pernilla,	pappa	till	
Amanda, 1 år.

•	 Född	i	Malmö	1973,	uppvuxen	i	
ett radhus i Oxie. Pappa var mu-
siklärare, mamma förskollärare.

•	 Bor	i	Vasastan	i	Stockholm	och	
Västra hamnen i Malmö.

t

Andreas Bergh med dottern Amanda. 
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spanskprofessorn inger enkvist har 
skrivit en mängd böcker om skolan 
och om pedagogik. nu ser hon det 
som en värnplikt att ta aktiv del i 
samtalet om skolan. 

men hon deltar också i annan 
samhällsdebatt. senast i språktid-
ningen om den katalanska själv-
ständighetsrörelsen. nyligen fick 
hon Cervantesinstitutets interkultu-
rella pris för sin insats som för-
medlande länk mellan den spansk-
talande världen och sverige. 

när LUM träffar Inger Enkvist på hennes 
arbetsrum på Avdelningen för spanska är 
hon just i färd med att skriva ännu en de-
battartikel om den svenska skolan. Vid en 
snabbkoll i universitetets pressdatabas får 
man närmare 600 olika träffar när man sö-
ker på hennes namn i kombination med or-
det skola. Och då är de internationella träf-
farna utelämnade. 

inger enkvist Har visserLigen skrivit 
många böcker om pedagogik och skola, 
men är också expert på spansk och latina-
merikansk litteratur. Juan Goytisolo och Ma-
rio Vargas Llosa är två författare som har 
följt henne genom åren och hon har precis 
kommit ut med en boken ”Att förstå Vargas 
Llosa” där hon beskriver vilka komponen-
ter som den peruanske författaren använ-
der sig av för att skriva en roman. 

– Man kan säga att det är en receptbok 
för att få nobelpris, säger hon och berättar 
att hon just nu är inne i en hektisk period 
när det gäller utgivning av böcker. En grupp 
mexikanska universitetslärare har bett hen-
ne att skriva en lärobok i pedagogik i en stor 
satsning på att höja läraryrkets status i Mex-

iko. Hon har också precis blivit ombedd att 
skriva en kursbok till litteraturutbildningen 
på Universidad Complutense i Madrid.

– Det är roligt att de har hittat mig och 
att få genomslag i den spanskspråkiga värl-
den, säger Inger Enkvist. 

men i sverige utanför den akademiska 
världen är hon framför allt känd som skol-
debattör. Den artikel hon nyss skickat iväg 
när LUM träffar henne handlar om hur sko-
lan fortfarande kämpar med vad Inger En-
kvist menar är felaktiga idéer om inlärning, 
och att dessa varit förhärskande i svensk 
lärarutbildning ända sedan 60-talet. En av 
dessa idéer är att verklig förståelse av ett 
ämne skulle hindras av faktainlärning, att 

elever själva bör upptäcka hur världen är be-
skaffad istället för att undervisas om den. 

– Detta är en felaktig uppfattning som 
skadar svensk skola, sammanfattar Inger En-
kvist. Bara den som redan har mycket kun-
skap kan sätta samman den på ett sätt så 
att grupparbeten och sökande efter infor-
mation leder till att man förstår något nytt.

en tid efter Lum-intervJun publice-
rar en av Sveriges stora dagstidningar yt-
terligare ett inlägg i skoldebatten av Inger 
Enkvist. Den här gången berättar hon om 
resultaten från fem nya lic-avhandlingar, 
skrivna av gymnasielärare som gått univer-
sitetets forskarskola i spanska. Samtliga re-
sultat pekade i samma riktning, nämligen 

– Värnplikt att ta aktiv del 
i samtalet om skolan

Spanskprofessor outröttlig debattör om utbildningsfrågor 

Spanskprofessorn Inger Enkvist engagerar sig både i frågor med anknytning till sitt ämne och 
som rör skolfrågor. 

t

FOrSKArrÖSTEr I SAMHäLLSDEBATTEn
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att  undervisningsmetoderna inte är så av-
görande som man kan tro. Ordningsfrågor 
eller snarare oordningsfrågor i form av sen 
ankomst, småprat och mobiltelefoni hade 
stor negativ inverkan på elevernas resultat. 

– En stor del av elevernas framgång be-
ror på om eleverna själva går in för att lära 
sig ämnet eller inte, summerar Inger Enkvist. 
även lärarnas ämneskunskap är viktig. 

utbiLdning i aLL ära – men är inte lic-ut-
bildning i överkant för lärare som ska under-
visa gymnasielever i språk?

Inte alls, menar Inger Enkvist. Genom att 
låta lärarna lica inspirerar man dem och ger 
dem ytterligare karriärvägar. Dessutom har 
deras forskning gynnat eleverna eftersom 

inger enkvist 

född: 1947 i Värmland

arbete: Professor i spanska. Har 
arbetat både som högstadie- och 
gymnasielärare. Disputerade 1986.

famiLJ: Man, två barn och flera 
barnbarn.

bästa med universitetet: Att 
få lära sig nytt hela tiden och att 
få utveckla sitt tänkande. Att på 
sin arbetsplats möta andra som är 
ivriga att lära nytt.

sämsta med universitetet: By-
råkratiseringen, ett rejält hot mot 
arbetslusten. 

brinner för: Utbildning. ”Språk, 
litteratur, historia och filosofi är 
medel för att förstå vår värld och 
kunna resonera om vår gemensam-
ma framtid.”

den har kretsat kring bästa formen för in-
lärning av spanska. 

men inger enkvist debatterar inte bara 
skola. I höstas skrev hon en artikel i Språk-
tidningen om de katalanska nationalisternas 
önskan att skilja Katalonien från Spanien. 
Hon menar att språket har använts som häv-
stång i de katalanska nationalisternas kamp 
och att det är en relativt liten klick som an-
vänder sig av identitetspolitik för att främja 
sina egna intressen. 

– Jag skrev artikeln om Katalonien för att 
jag ville erbjuda en fördjupad syn på frågan, 
baserad på läsning av historia, litteraturhis-
toria och framför allt kunskaper om hur ut-
bildningsväsendet använts av nationalister-
na, säger Inger Enkvist. I det här fallet har de 
frågor som jag ömmar mest för – utbildning, 
språk, humaniora i allmänhet – använts för 
ett snävt partipolitiskt syfte.

debattartikeLn väCkte Heta känsLor 

i Språktidningen där flera läsare upprördes 
av något som de menade var en partsinlaga. 
De ställde sig också frågande till varför Inger 
Enkvist såsom professor i språk ger sig in i en 
så politisk debatt som den om Kataloniens 
självständighet.

Själv anser Inger Enkvist att det ligger 
i hennes uppdrag från skattebetalarna att 
följa utvecklingen i spanskspråkiga länder 
och förmedla kunskap om dessa i Sverige. 
nyligen prisades hon också just för att hon 
agerar länk mellan Sverige och den spansk-
språkiga världen. I våras fick hon Cervantes-
institutets interkulturella pris som utdelades 
av ingen mindre än den författare som hon 
följt under hela sitt akademiska liv, Mario 
Vargas Llosa.

text: uLrika oredsson
foto: gunnar menander

”Debattartikeln väckte heta känslor i 
Språktidningen där flera läsare upprördes av 
något som de menade var en partsinlaga”

t
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Sociologen Roland Paul-
sen har blivit något av 
ett frontnamn för den 
arbetskritiska rörelsen. 
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Han vill väcka vår längtan efter ett 
liv där allt inte handlar om löne-
arbete. 

– om jag hade medborgarlön 
skulle jag göra samma sak som nu – 
läsa, skriva och också ta ett tag med 
skurborsten ibland, det gör livet 
mer verkligt. andra skulle kanske 
spela dataspel vilket så klart vore 
helt okej, säger sociologen roland 
paulsen, som blivit något av ett 
frontnamn för den arbetskritiska 
rörelsen. 

roland Paulsen kom från Uppsala till Lund 
för knappt två år sedan. Han trivs med forsk-
ningsmiljön och den mindre staden. Arbets-
platsen på Företagsekonomiska institutio-
nen ligger på cykelavstånd från lägenheten 
i centrum, där han bor med hustrun Anna 
Lindqvist, forskare i psykologi. 

roland Paulsen hade nyligen disputerat 
på en avhandling om maskning på jobbet 
när han fick tjänst i Lund, men det som gjort 
honom allmänt känd är en bok han skrev 
dessförinnan: ”Arbetssamhället – Hur arbe-
tet överlevde teknologin”.

– Jag jobbade extra som spärrvakt men 
hade för litet att göra. Då bestämde jag mig 
för att skriva om hur allt fler jobb rationali-
seras bort genom teknikutvecklingen, men 
hur man samtidigt uppfinner en massa nya, 
ofta meningslösa jobb för att hålla tillväxt-
hjulen igång. 

Doktorsavhandlingen handlar också om 
arbete och bygger på intervjuer med drygt 
fyrtio tjänstemän, privat- och offentlig-
anställda. 

– Det visade sig att de flesta sysslade 
med annat än sina arbetsuppgifter under 
så mycket som halva arbetsdagen. De sur-
fade på nätet, skötte privata ärenden, sov 
eller komponerade musik. Jag kallar det 
”tomt arbete”.

Tjänstemän är mindre kontrollerade och 
kan lättare maska än de som arbetar på gol-
vet. Men internationella studier visar att i 
snitt cirka två timmar varje arbetsdag går till 
tomt arbete, berättar roland Paulsen. 

Det som särskilt väckte hans intresse i in-
tervjuerna var att det tomma arbetet ofta 
inte beror på att människor är lata utan på 
att de saknar meningsfulla uppgifter. 

– Arbetssamhällets stora problem är inte 
bristen på jobb utan att vi täcker upp för de 
jobb som ständigt bortrationaliseras med i 
huvudsak meningslösa jobb. Det rör sig om 
en djup samhällskris, men vi pratar inte om 
den, eftersom den är av själslig art, säger 
han. 

roLand pauLsen stäLLer upp i debatter 
och intervjuer, håller föredrag och skriver ar-
tiklar för att väcka liv i frågan om en allmän 
arbetstidsförkortning. 

– Det är en svår kamp för hela västvärl-
den är organiserad kring lönearbetet. Att 
arbeta är det normala, och att ta avstånd 
från lönearbetet upplevs som direkt hotfullt.

Största hindret är att lönearbete blivit 
vårt enda verktyg för att fördela tillgångar i 
samhället, fortsätter han. 

– Jag förstår dem som säger att vi måste 
skapa nya jobb för att få ett skatteunderlag 
så att vi kan finansiera välfärden. Det är ju 
så vi har byggt upp det. Men arbete är inget 

roLand pauLsen om…

… arbetet som forskare
– Mitt arbete är inte nödvändigt för 
samhället – i alla fall inte på kort 
sikt. Ändå har jag konstigt nog mer 
betalt än en sjuksköterska, vars 
arbete är mycket nödvändigare.

… akademin

– Det bästa är frihetsgraden. Har 
man disciplin att säga nej till vissa 
saker kan man överleva som intel-
lektuell och det finns nästan ingen 
gräns för vad man kan hitta på. Jag 
tycker man ska gå utanför det egna 
lilla området, sticka näsan i sådant 
som andra inte redan känner till och 
föra ut det i samhället och inte bara 
skriva vetenskapliga artiklar som 
ingen läser… 

– Det sämsta är publicerings- och 
citeringshysterin, den stora adminis-
trationsapparaten och hierarkin 
som kan locka dig att börja klättra 
för att få symbolisk makt. Då har 
du förlorat din frihet som forskare. 
Jag och Mats Alvesson skriver just 
nu om ”citeringsinflationen” och 
hur forskare satt i system att citera 
varandra för att förbättra sina cv:n.

… ideoLogisk Hemvist 
– Jag är feminist och väntar på att 
feminister ska engagera sig mer i 
kritiken av arbetssamhället. 

– Jag kallar mig inte marxist, 
även om jag håller med om delar 
av analysen. Marxister tenderar att 
bli ortodoxa och sekteristiska inte 
minst inom akademin.

– Jag är engagerad i miljöfrågor 
men avhåller mig från att tala om 
jordens undergång. Jag menar att 
vi absolut har val och kan påverka 
utvecklingen. Dessutom sitter vi 
inte i samma båt. Det är de fattiga 
i kustområdena som drabbas först. 
Om jorden går under kommer de 
sista miljardärerna säkert att ha 
räddat sig undan i specialbyggda 
rymdsonder...

Debatterar för att 
väcka liv i frågan om 
arbetstidsförkortning

t

Arbetskritisk sociolog syns ofta i media
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bra fördelningsverktyg; om det viktiga är att 
sätta pengar i rullning blir arbetets substans 
sekundär. Det leder bland annat till att de 
som gör minst nytta faktiskt ofta är de som 
tjänar mest.

de senaste fyrtio åren har produktivite-
ten ökat kraftigt i Sverige och vinsterna ra-
kat i höjden. Trots det låg reallönerna stilla 
1976–1996 och inte förrän i mitten av nittio-
talet började de stiga något. Åtta timmars 
arbetsdag tycks huggen i sten. 

Vinsterna samlas istället hos en liten elit. 
En procent av Sveriges befolkning äger, in-
klusive kapital i andra länder, 40 procent av 
tillgångarna. 

– Marknadsekonomin fungerar som en 

dogm som vi kapitulerat inför. Vi gnäller 
över bonussystemen, men ser det som na-
turligt att de rika berikar sig. Om man för-
söker hindra det flyr kapitalisterna och Sve-
rige tappar i global konkurrenskraft, tror vi.

Men globaliseringen är inte en anonym 
kraft, menar roland Paulsen. 

– Vi kan påverka vilken slags globalise-
ring vi vill ha och exempelvis välja att be-
skatta omsättning och kapital för att finan-
siera välfärden. Varför ska ett företag som 
ersätter en revisor med ett databaserat re-
visionssystem plötsligt betala mindre skatt?

den ständigt växande kakan räcker 
alltså till om vi fördelar den annorlunda och 
vi har råd med välfärden även om vi job-
bar mindre, menar roland Paulsen. Men det 
finns starka ekonomiska krafter som motar-
betar en sådan lösning. 

Enligt Karl Marx blev människan aliene-
rad när hon hamnade vid det löpande ban-
det. roland Paulsen pekar på hur menings-
löst arbete i dag gör människor främmande 
för sig själva och till och med deprimerade. 
Samtidigt stämplas arbetslöshet som något 

närmast kriminellt. I en ny bok – ”Vi bara ly-
der”– skriver han om förnedringen av de ar-
betslösa, om Arbetsförmedlingens kontroll-
fokus och om låtsasjobb.

– Det ifrågasätts inte vad vi arbetar med 
– det är att vi lönearbetar som är det viktiga. 
Lönearbetet har fått en nästan religiös sta-
tus. Vi ska jobba åtta timmar om dagen, till 
varje pris, och därtill allt högre upp i åren… 

att HåLLa fast vid den här arbetsnormen 
blir ännu mer absurt när ytterligare många 
jobb kommer att försvinna i takt med den 
digitala utvecklingen, menar han.

Men behöver vi inte lönearbetet för ge-
menskapens skull?

– Det är ett vanligt argument som byg-

ger på förljugen arbetsromantik. Forsk-
ningen visar att bara en tredjedel trivs så 
bra på sina jobb att de skulle kunna tänka 
sig att fortsätta med dem även om de blev 
ekonomiskt oberoende. Övriga skulle säga 
upp sig.

Hur ska då arbetssamhället nedmonteras? 
roland Paulsen ser gärna en lösning med 
basinkomst, men mer realistiskt är en lag-
stadgad rätt till kortare arbetstid.

– Under 1900-talet har vi kortat arbets-
tiden successivt och så sent som på sjuttio-
talet var alla partier, utom moderaterna, 
överens om att det var ett naturligt inslag 
i ett samhälle som ständigt gör sig allt min-
dre beroende av mänskligt arbete. Sedan 
dess har produktiviteten i Sverige fördubb-
lats och ändå framstår en så blygsam re-
form som sex timmars arbetsdag som to-
talt orealistisk. 

ett annat försLag är att bygga ut de så 
kallade ”allmänningarna”.

– Man kan utöka avgiftsfria tjänster och 
förmåner. Vi har redan sjukvård, bibliotek 

roLand pauLsen

•	 Född	1981	i	Dalarna,	upp-
vuxen på ett lantbruk. ”Gården 
gick i konkurs i 90-talskrisen. 
Föräldrarna separerade. Pappa 
omskolade sig till kock, mamma 
blev administratör på Svenska 
filminstitutet SF”. 

•	 Gift	med	Anna	Lindqvist,	fors-
kare i psykologi.

•	 Doktor	i	sociologi	på	en	inter-
nationellt uppmärksammad 
avhandling om ”tomt arbete”. 
Den publicerades nyligen på 
Cambridge University Press. 
Forskare på Företagsekono-
miska institutionen.

•	 Aktiv	samhällsdebattör	och	
frontnamn i den arbetskritiska 
rörelsen. Förespråkar skatt på 
omsättning och kapital, basin-
komst för alla och lagstadgad 
rätt till kortare arbetstid.

•	 Aktuell	med	en	ny	bok	i	vår:	”Vi	
bara lyder”. En studie av Arbets-
förmedlingen ”som förväntas 
ha en lösning på allt och egent-
ligen borde heta Arbetslöshets-
kontrollen”. Boken är också 
underlag för en dockteaterpjäs 
med premiär i Malmö till våren, 
regisserad av Erik Holmström 
som bland annat satt upp den 
omtalade föreställningen 
SCUM-manifestet.

t

”Det är en svår kamp för hela västvärlden är 
organiserad kring lönearbetet. Att arbeta är det 
normala, och att ta avstånd från lönearbetet 
upplevs som direkt hotfullt.”

och fri utbildning och kan plussa på med 
kollektivtrafik och boende. Då blir människ-
or mindre beroende av att lönearbeta. 

Men det handlar också om ett skifte i 
synsätt. 

– Jag tror på att väcka en längtan efter 
något annat. Om du tänker på sommarlo-
vet när du var liten – känslan av att inte leva 
under ett ok. Där finns kanske ett minne att 
återknyta till som kan visa att det är möjligt 
att leva på ett annat sätt. 

text: britta CoLLberg
foto: gunnar menander
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Forska på vårdcentralen!

Jan	Sundquist	är	chef	för	Centrum	för	primärvårdsforskning,	som	på	sex	år	vuxit	till	en	enhet	med	ett	70-tal	personer.

– På sjukhusen har det ju alltid funnits forskning. Men nu när patienterna 
i stor utsträckning flyttat ut till primärvården måste även vårdcentralernas 
personal uppmuntras till att forska!

Det anser Jan Sundquist, professor i allmänmedicin i Malmö. Han leder 
enheten Centrum för primärvårdsforskning, CPF, som har just detta syfte.
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Professor	Kristina	Sundquist	forskar	bland	
annat om sambandet mellan diabetes och 
olika typer av bostadsområden.

CPF startades 2008 och har sedan dess växt 
i rasande fart. Det omfattar nu ett 70-tal 
personer på hel- eller deltid, från professo-
rer till doktorander, statistiker och laborato-
riepersonal (se faktaruta).

Bakom tillkomsten av CPF ligger för uni-
versitetets del en utredning inom Medicin-
ska fakulteten i början av 2000-talet. Den 
kom fram till att LU var starkt på medicinsk 
grundforskning och sjukhusanknuten forsk-
ning, men inte på primärvårdsanknuten 
forskning. region Skåne, en viktig finansiär 
till CPF, fann också att den sortens forsk-
ning borde stärkas nu när vårdcentralernas 
ansvar ökat.

de seniora forskarna på CPF har varit 
duktiga på att dra in externa medel – pro-
fessor Kristina Sundquist fick t.ex. i somras 
16 miljoner kronor av amerikanska national 
Institutes of Health för att i samarbete med 
Stanford förska om hjärt-kärlsjukdomar i oli-
ka typer av bostadsområden. Andra, mer 
nyblivna forskare kan i stället få stöd direkt 
av CPF.

– Vi använder vårt anslag från region 
Skåne bland annat till att ge vårdcentraler-
nas personal utrymme att forska. Vi har sär-
skilda möten för ”prova på-forskning” dit 
man kan komma med sina idéer. Tror vi på 
idéerna försöker vi se till att personen i fråga 
kan få en dag i veckan fri till forskning. Om 
projektet är bra kan detta leda till en dokto-
randtjänst, förklarar Jan Sundquist. 

de större forskningsproJekten vid 
CPF täcker hela skalan från stora register-
studier ner till jämförelser av mindre grup-
per av patienter som behandlats med olika 
metoder. Ett exempel på den första typen 
av studie är en där CPF, Stanford och Virgi-
nia Commonwealth University ska samkö-
ra svenska register över dödlighet, sjuklig-
het, brottslighet, bostadsområden m.m. för 
att få mer kunskap om sambanden mellan 
missbruk, psykiatriska sjukdomar, arv och 
miljö.

Ett exempel på den andra sortens studie 
är studien av mindfulness (se också ”CPF 
i media”). Där blev patienter från 16 olika 
vårdcentraler, som sökt för depression och 
ångest, behandlade med antingen kognitiv 
beteendeterapi eller mindfulness. Patienter-
na följdes upp med både enkäter och prov-
tagningar.

Ett annat exempel är projektet FIrST, 
som omfattar 25 offentliga och privata vård-
centraler i regionen. Det går ut på att hitta 
personer med förmaksflimmer och ge dem 
den anti-blodproppsbehandling de kan be-
höva. Det finns anledning att tro att många 
människor med förmaksflimmer – särskilt 

Centrum för primärvårdsforskning

•		Centrum	för	primärvårdsforskning,	CPF,	startade	2008.	Verksamheten	finansie-
ras av Region Skåne och Lunds universitet. 

•		CPF	omfattar	idag	fyra	professorer	i	allmänmedicin,	tre	lektorer	och	fem	forsk-
ningsledare. Tre professorer i resp. socialmedicin, folkhälsa och ekonomi ingår 
också i CPF. CPF har även ett 30-tal forskare och annan personal, samt ett 30-tal 
doktorander.

•		År	2014	publicerade	CPF:s	forskare	över	132	artiklar	i	vetenskapliga	tidskrifter	
•	 Nio	skånska	vårdcentraler	är	”Allmänmedicinska	kunskapscentra”	knutna	till	

CPF. Där finns särskilda koordinatorer som ska uppmuntra och stötta forskning 
inom primärvården.

kvinnor och äldre över 80 år – idag inte får 
sådan medicinering, som skulle kunna före-
bygga många fall av stroke.

Cpf är ensamt i sitt sLag i Sverige och 
nästan också internationellt sett: det finns 
bara en liknande forskningsenhet på Har-
vard samt en som snart startar i Stanford. 
Det unika ligger i både CPF:s inriktning och 
dess omfattning. 

– Vi är till exempel den enda allmänmedi-
cinska institution i världen som har ett eget 
molekylärmedicinskt laboratorium. Det gör 
att vi kan undersöka hälso- och sjukdoms-
anknutna ämnen i blodet hos våra försöks-
deltagare utan att behöva köa hos utom-
stående laboratorier. Vi har också en egen 
biobanksavdelning där vi förvarar proverna 
från våra studier, säger Jan Sundquist.

primärvården Har inte aLLtid arbetat i 
medvind de senaste åren. Många vårdcen-
traler har haft svårt att få tag på läkare, vilket 
lett till onda cirklar då arbetsbelastningen 
ökat på den anställda personalen.

– Jag tycker nog ändå att intresset för 
primärvårdens frågor ökat på senare år. Och 
ett större fokus på forskning är absolut ett 
sätt att höja intresset för yrket. Det blir ju 
mycket roligare att arbeta som allmänmedi-
cinare om man har en chans att forska inom 
sin tjänst, samtidigt som forskningen höjer 
kvaliteten på vården och gynnar både pa-
tienterna och samhället som helhet.

text: ingeLa bJörCk 
foto: gunnar menander

t



LUM nr 1 | 2015     21

Susanna Calling 
 arbetar vid Bok-
skogens vårdcen-
tral i Bara, och för-
söker uppmuntra 
personalen både 
där och vid andra 
vårdcentraler att 
forska.

susanna Calling är snart färdig 
distriktsläkare på bokskogens 
vårdcentral i bara samt forskare på 
deltid. Hon har dessutom i uppgift 
att uppmuntra personalen på sin 
egen och andra vårdcentraler att 
forska, för att öka kunskapen om 
primärvårdens patienter.

– På sjukhusen har det ju alltid pågått inte 
bara vård utan också forskning. Mycket av 
dagens medicinska kunskaper bygger där-
för på data om sjukhusens patienter. Men 
primärvårdens patienter har ju delvis andra 

förhållanden, säger Susanna Calling. 
En skillnad är förstås att de inlagda pa-

tienterna helt enkelt är sjukare. En annan 
är att sjukhuspatienterna i stor utsträckning 
definieras efter organ: hjärtpatienter för sig, 
njurpatienter för sig osv., med motsvarande 
uppdelning inom forskningen.

på vårdCentraLen däremot ser man en 
bredare bild av patienten. Primärvårdens 
personal vet inte bara att fru Svensson har 
hjärtproblem, utan känner också till hen-
nes tidigare sjukdomar och hennes medi-
cinering. Genom många års kontakter kän-

ner de kanske också till allt annat som kan 
påverka fru Svenssons hälsa, som bostad, 
arbete, familj och livsstil – sådant som sjuk-
husens läkare sällan har inblick i.

Många bredare, mindre ”organrelate-
rade” frågor passar därför bra att ta upp 
inom primärvårdsforskningen. Susanna Cal-
ling ger några exempel på olika projekt:

– Jag känner en psykolog som vill stude-
ra livskvaliteten efter rökstopp, och en sjuk-
sköterska som undersöker hur olika personer 
påverkas av ett rökavvänjningsprogram. An-
dra projekt handlar om att följa upp patien-
ter som genomgått fetmaoperationer, se hur 

Primärvårdsforskning 
ger bredare bild av patienterna

t

PrIMärVÅrDSFOrSKnInG
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man bäst behandlar ryggsmärtor, och hur 
man bör tolka riktlinjerna för vården av KOL-
patienter så att den blir så bra som möjligt.

som en av forskningskoordinatorerna vid 
Centrum för primärvårdsforskning ska hon 
hålla kontakt med all forskningsintresserad 
personal inom sitt tilldelade område. Detta 
omfattar inte bara den egna vårdcentralen 
– en av de nio så kallade Allmänmedicin-
ska kunskapscentra som är knutna till CPF 
– utan också ett större nätverk av både of-
fentliga och privata vårdcentraler. Kontak-
terna innebär mejl, besök och t.o.m. särskil-
da seminarier.

– Vi har en aktivitet kallad ”Beställ ett se-
minarium”. Det innebär att en vårdcentral 
får önska sig ett seminarium skräddarsytt 
efter sina aktuella behov. nyligen var vi till 
exempel i Åhus och talade om övervikt och 
fysisk aktivitet, berättar Susanna Calling.

Hon tyCker sådana seminarier är ett 
bra sätt att koppla ihop akademin och vår-
den. De ger möjlighet till forskarna att föra 
ut den senaste kunskapen, och till vårdens 
personal att berätta om sina erfarenheter 
och tankar. Dessa kan inte sällan ge uppslag 
till ny forskning.

– Många av dem jag möter säger att de 
länge burit på idéer till små eller stora forsk-
ningsprojekt, men inte vetat hur de skulle 
gå vidare. Vi kan fungera som bollplank i 
diskussionen. Ibland kan vi också stötta 
de forskningsintresserade personerna rent 
praktiskt, så att de får tid att genomföra sina 
projekt, säger Susanna Calling.

text: ingeLa bJörCk
foto: gunnar menander

Lägre CanCerrisk utan mJöLk. 
Risken att få cancer i lungor, bröst och 
äggstockar är lägre för personer med 
laktosintolerans. Deras familjemed-
lemmar hade däremot ingen minskad 
risk, vilket tyder på att riskminskning-
en har med kosten och inte med arvet 
att göra. Att mjölkkonsumtion ökar 
risken för cancer kan man dock inte 
säga utifrån denna studie, framhåller 
Jianguang Ji från CPF: den minskade 
cancerrisken skulle också kunna bero 
på att laktosintoleranta personer får 
i sig skyddande ämnen från växtba-
serade drycker, eller har ett lägre och 
därmed nyttigare totalt kaloriintag. 

för tidig födseL ökar bLod-
proppsrisken. Det är väl känt att 
barn födda före vecka 37 inte sällan 
får komplikationer i bl.a. hjärta och 
lungor. Bengt Zöller från CPF har 
nu visat att de också – jämfört med 
barn födda i normal tid – har en ökad 
risk för blodpropp i venerna även i 
tonåren och som unga vuxna. Den 
absoluta risken är dock liten, efter-
som blodpropp är en ovanlig sjukdom 
bland yngre personer.

arvets betydeLse för CanCer. 
Risken att få bröstcancer, prostata-
cancer och tarmcancer har mycket 
med ärftlighet att göra, visade Bengt 
Zöller i en annan studie. Han stude-
rade svenskfödda adopterade per-
soner och deras biologiska föräldrar 
respektive deras adoptivföräldrar. Om 
någon av de biologiska föräldrarna 
hade en av dessa tre cancersjukdo-
mar ökade cancerrisken också för 
deras son eller dotter, medan risken 
däremot inte ökade om någon av 
adoptivförälderna hade cancer.

Stort mediegenomslag 
för primärvårdsforskning 
i takt med att arbetet vid Centrum för primärvårdsforskning tagit 
fart har också forskningsnyheterna börjat komma allt tätare. Här 
är några av de forskningsrön som uppmärksammats i media det 
gångna året:

mindfuLness-beHandLing ger 
bra effekter. Det visade Jan Sund-
quist	i	en	studie	som	jämförde	å	ena	
sidan gruppbehandling med mindful-
ness, å andra sidan enskild kognitiv 
beteendeterapi. Alla patienter var 
personer som behandlades för de-
pression och ångest inom primärvår-
den. Gruppbehandling med utbildade 
mindfulness-instruktörer skulle därför 
kunna bli ett alternativ till individuell 
psykoterapi.

t

Susanna Calling.
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listan.

Hur kan snart färdiga doktorander planera 
sin post-doc-tillvaro? På ett seminarium 
härförleden gavs goda råd från både natio-
nella forskningsfinansiärer och erfarna fors-
kare och post-docar. Här listar forsknings-
koordinator Carin Nilsson från Centrum 
för miljö- och klimatforskning några tips 
från seminariepanelen.

Tips till post-docar
var ute i god tid! nätverka redan un-
der doktorandtiden. Det är bra att ha några 
 månader på sig att skriva sin ansökan, och 

kanske låta kollegor läsa och kommentera.

Ha koLL på vad som är den senaste 

trenden inom ditt forskningsområde. 
Det samma gäller vad som är på gång när det 

gäller utlysningar. Läs forskningsfinansiärernas strate-
gier, samt lyssna på konferenser! Fråga dig om du kan 
kombinera din forskning med en ny metod. Eller kan-
ske testa ett nytt angreppssätt?

 det är viktigt att visa upp sin sJäLv-

ständigHet! Använd inte din handledares 
grupp, utan sök dig till nya grupperingar. Visa 

att du står på egna ben.

var tydLig när du skriver din ansökan. 

Tänk på att den utvärderas av forskare eller 
experter, som kan annat än du. Skriv pedago-

giskt och hoppa inte över det självklara. Läs bedöm-
ningskriterierna noga och adressera dem!

intervJua dem på institutionen som redan 
har varit iväg på post-doc.

Seminariet ordnades av CEC, Centrum för miljö- 
och klimatforskning, i samarbete med forskarskolan 
 ClimBEco och LU Forskningsservice. Mer information 
finns på CECs hemsida, www.cec.lu.se

1

2

3

4

5

Forskningskoordinator Carin Nilsson 
listar fem tips till blivande post-docs. 
foto: gunnar menander
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mediCin. förr var ryggmärgsskada 
något som sjukvården hade svårt 
att klara av och risken att dö för 
tidigt var stor. numera är överlev-
naden nästan som i befolkningen 
för övrigt och många kan fortsätta 
att arbeta även efter sin skada.

i den största svenska studien hit-
tills undersöker forskare från Lunds 
universitet hur de som levt länge 
och åldrats med sin ryggmärgs-
skada mår. syftet är att rehabilite-
ringen ska bli så bra som möjligt.

– Idag har vi inte tillräckligt med kunskap 
för att veta hur rehabiliteringen bäst ska 
utformas i ett livsperspektiv, säger Sophie 
Jörgensen som är ST-läkare och doktorand 
inom gruppen rehabiliteringsmedicin och 
Centre for Ageing and Supportive Enviro-
ments (CASE) vid Lunds universitet. 

Förutom det ”normala åldrandet” har 
tidigare forskning visat att personer med 
ryggmärgsskada drabbas tidigare av vissa 
åldersrelaterade sjukdomar som till exem-
pel hjärt-kärlsjukdom. 

– Eftersom den här gruppen redan har 
en begränsad reservkapacitet till följd av 
den neurologiska skadan kan även relativt 
små förändringar i deras hälsa få betydan-
de konsekvenser i vardagslivet, säger Sophie 
Jörgensen. Därför är det viktigt att studera 
olika aspekter av åldrande och hälsa för att 
kunna stötta dessa personer till ett så rikt 
och aktivt liv som möjligt.

Vilka konsekvenser en ryggmärgsskada 
får varierar mycket. Skillnaderna i vilka be-
svär man har och hur man upplever sin livs-
kvalitet kan vara stora. Förlamningen vid en 
ryggmärgsskada riskerar också att öka stilla-
sittandet som på senare år setts som ett allt 
allvarligare hälsoproblem.

Ryggmärgskada inget hinder 
för en god ålderdom  

forskning.

– Våra preliminära resultat visar att 
många i vår studie faktiskt mår ganska bra 
trots sin ryggmärgsskada, säger Sophie Jör-
gensen. Ungefär en tredjedel arbetar och är 
aktiva i sin vardag.

Den grupp personer med ryggmärgsska-
da som Sophie Jörgensen och hennes kol-
lega Lizette norin, arbetsterapeut vid Lunds 
universitet, har studerat är över femtio år 
och bor i södra Sverige. Alla har levt med sin 
ryggmärgsskada i minst tio år, och många 
betydligt längre.

SASCIS (Swedish Aging with a Spinal 
Cord Injury Study), som studien kallas, är 
den första svenska studien som ger en hel-
täckande bild av en åldrande befolkning 
som levt länge med ryggmärgsskada. De 
resultat som hittills finns klara tyder på att 
varken ålder eller hur allvarlig ryggmärgs-
skadan var påverkade hur nöjd man var med 
sin livssituation. I stället var det andra fak-
torer som till exempel om man levde ensam 
eller inte som påverkade mest.

 nu pågår arbete med att analysera alla 
data från studien och tanken är att forsk-
ningen ska mynna ut i bättre råd om reha-
bilitering vid ryggmärgsskada.  

nina nordH

ryggmärgsskada 

En ryggmärgsskada innebär ett 
förlamningstillstånd och känselstör-
ningar i ben och/eller armar genom 
att nervbanorna i ryggmärgen har 
skadats. Den som drabbats får ofta 
även problem att kontrollera blåsa 
och tarm, och smärttillstånd är också 
vanligt förekommande. Orsaken kan 
vara antingen en olycka eller någon 
form av sjukdom som t.ex. tumörer 
eller infektioner, diskbråck m.m. 
Det finns mellan sex- och tiotusen 
ryggmärgsskadade i Sverige idag 
och årligen drabbas cirka 250 perso-
ner. 80 procent av dem som fått en 
ryggmärgsskada genom olycka är 
yngre män.

Källa: Hjärnfonden

att åLdras 
med funktionsnedsättning

Idag lever många med en neurolo-
gisk funktionsnedsättning betydligt 
längre än tidigare. Samtidigt finns 
en ökad risk att tidigare drabbas av 
olika åldersrelaterade sjukdomar 
som hjärt-kärlsjukdom, bland annat 
genom för mycket stillasittande. 

Vid Lunds universitet pågår nu 
flera större studier om att åldras 
med funktionsnedsättning. Frågor 
som forskarna söker svar på är hur 
individen påverkas i ett livsperspek-
tiv av att åldras med en funktions-
nedsättning? Och vad innebär detta 
för sjukvården och äldreomsorgen 
– finns kunskapen att ta hand om 
äldre med olika former av funktions-
nedsättningar?

Läs mer: www.vetenskaphalsa.
se/att-aldras-med-funktionsnedsatt-
ning/

Sophie Jör-
gensen är 
doktorand 
inom grup-
pen Reha-
biliterings-
medicin.
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kuLtur. vad händer med den sa-
miska musiken och kulturen när de-
lar av den går på export till asien? 
och hur ser kulturöverföring mellan 
generationer av samer ut?

det är frågor som ylva Hofvan-
der trulsson ska ägna sig åt de tre 
kommande åren inom ramen för ett 
projekt i utbildningsvetenskap som 
fått fyra och en halv miljon kronor 
av vetenskapsrådet. 

Ylva Hofvander Trulsson har sin forskar-
tjänst vid Musikhögskolan i Malmö, och har 
under lång tid forskat om olika minoritets-
gruppers villkor. Hon är utbildad flöjtist och 
inledde sin yrkeskarriär som instrumental-
lärare i Malmö och Lund. Då började hon 
intressera sig för de få invandrarfamiljer som 
satte sina barn i musikaliskt lärande på fri-
tiden. Detta ledde henne så småningom till 
en avhandling om ”klassåterresor” som i sin 
tur ledde henne till en postdoc i Cambridge, 
där man forskar mycket om klass.  

 Hon kom tillbaka från England för-
ra året och gästforskar nu också vid hög-
skolan i Hedmark i norge. I sitt kommande 
projekt ska Ylva Hofvander Trulsson jämföra 

två samerika kommuner i Sverige med två 
i norge där man har en lite annan same-
politik än här. 

– Den är till synes mer sameinkluderan-
de, tycker Ylva Hofvander Trulsson och be-

rättar att det finns en särskild högskola för 
samer och att renskötseln är en näring för 
alla i norge, och inte som i Sverige bara för 
samer – och därmed har högre status.  

inför sin ansökan till Vetenskapsrådet 
intervjuade hon 20 samer och en del kul-
turchefer i samerika kommuner. 

– Det ser ut att finnas utvecklingsmöjlig-
heter för att synliggöra och stärka den sa-
miska kulturen. Den äldre generationen har 
i många fall erfarenheter av trakasserier och 
det finns de som skäms över att vara samer. 
Men hos den yngre generationen är det an-
norlunda. De känner sig mer socialt accepte-
rade och många vill bevara sin kultur, säger 
Ylva Hofvander Trulsson. 

den samiska kuLturen har på senare tid 
fått en rejäl skjuts av bland andra artisten 
Sofia Jannok, vars musik är en blandning 
av visa, pop, jazz och jojk. Hon har fått ett 
stort internationellt genomslag och uppträtt 
i exempelvis Shanghai och Peking. Ylva Hof-
vander Trulsson kommer i sin studie även att 
undersöka hur samisk kultur påverkas av att 
gå på export.

– Parallellt pågår nu den digitala revolu-
tionen, och vad händer när man tar en fisk 
ur en samefjord och sätter ner den Gula flo-
den? Om kulturen blir en handelsvara som 
måste marknadsanpassas för att slå i Asien?

Hon jämför med maorikulturen som fått 
ett kraftigt uppsving på nya Zeeland till 
mångas glädje, men som av andra kritiseras 
för att den nu formas om av media och mu-
sik- och nöjesbranschen till något som har 
ganska lite gemensamt med den ursprung-
liga maorikulturen. 

 maria LindH

Studerar samisk kultur 
på frammarsch

artis

Projektet heter ARTIS, ”ARTs agency and social mobility: Intergeneratio-
nal transmission of Sami culture in family, educational and community 
settings”. Ylva Hofvander Trulsson är huvudforskare med 80 procent av 
sin tjänst finansierad av VR. Göran Folkestad, professor i musikpedagogik 
är medforskare på 25 procent. Till projektet hör också två andra seniora 
forskare, professor Pamela Burnard vid universitetet i Cambridge samt 
professor Petter Dyndahl vid högskolan i Hedmark i Norge. 

Ylva Hof-
vander 
Trulsson stu-
derar sa-
misk 
kultur. foto: 
maria lindh

Sofia Jannok framträder på den svenska paviljongen vid världsutställningen i Shanghai 2010. 
foto: tobias andersson åkerblom
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forskning.

geografi. tack vare den nya kart-
tjänsten get kan nu alla anställda 
och studenter vid Lunds universi-
tet få gratis tillgång till en enorm 
mängd geografiska data, så kallade 
geodata, som kan användas både i 
forskning och undervisning.

– Väldigt mycket data har någon typ av geo-
grafisk anknytning. Därför har kopplingen 
till geografiska data blivit alltmer intressant 
inom många olika ämnesområden, säger Ka-
rin Larsson på GIS-centrum vid Institutionen 
för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

Men Karin Larsson konstaterar också att 
det fortfarande finns många forskare och lä-
rare som inte har fått upp ögonen för möj-
ligheten med geodata, och än mindre kän-
ner de till den nya kostnadsfria tjänsten GET.

GET är en webbtjänst som tillhandahål-
ler geodata från många olika myndigheters 
egna databaser. Där finns allt från Lant-
mäteriets översiktskarta, terrängkarta och 

fastighetskarta till sjökort, flygbilder, berg-
grundskartor, vegetationskartor, väg- och 
järnvägsdata, befolkningsstatistik, laser-
data, etc. 

GIS-centrum har en samordnande roll för 
geografiska data vid Lunds universitet, och 
därför vill Karin Larsson gärna slå ett slag 
för GET eftersom den utgör en ny, helt gra-
tis möjlighet för alla anställda och studenter 
vid svenska lärosäten. Tidigare har forskare 
och lärare vid lärosätena behövt betala för 
att få tillgång till de data som myndigheter-
na producerar.

Det nya avtalet ger också enskilda fors-
kare möjlighet att sätta upp egna interak-
tiva kartor med sina forskningsdata inlagda 
ovanpå Lantmäteriets kartor. Detta kan, ut-
över forskarens eget behov, också bidra till 
den tredje uppgiften genom att kartorna på 
ett visuellt sätt kan tydliggöra för allmänhe-
ten vad forskarna har producerat för resul-
tat, menar Karin Larsson.

text & foto: Lena bJörk bLixt

Geodatabas ger nya möjligheter

kartverktyg. dataguru är ett 
verktyg som gör forskares kart-
data tillgängliga. tack vare det nya 
verktyget finns det nu möjlighet 
för universitetets forskare att både 
sprida sina egna och hitta andras 
forskningsdata av rumslig karaktär. 
verktyget kan också vara av värde 
som open data-strategi i kommande 
ansökningar om forskningsmedel.

Forskaren Veiko Lehsten har på uppdrag av 
de strategiska forskningsområdena BECC 
och MErGE tagit fram ett verktyg för sprid-
ning av sådana forskningsdata som kan pre-
senteras i form av kartor. I det webbaserade 
verktyget kan forskarna publicera sina data 

Nytt verktyg sprider forskares kartdata

fotnot. Laserdata är en form av tredimen-
sionell bild av Sveriges topografi. Upplös-
ningen är två gånger två meter jämfört med 
vanliga höjddata som har ett betydligt gröv-
re rutnät på 50 meter. Nästan hela Sveriges 
yta har nu laserskannats på uppdrag av re-
geringen. Klimatförändringar och risken för 
översvämningar är ett bakomliggande skäl.

så att dessa görs tillgängliga för andra fors-
kare, allt i enlighet med de ökande kraven 
på open data i samband med vetenskapliga 
publiceringar. Samtidigt utgör det nya verk-
tyget en service åt forskare som letar efter 
rumsliga data från andra forskningsprojekt.

– Många forskningsprojekt producerar 
kartor av olika slag, men efter projektets 
slut går ofta kartorna förlorade, säger Vei-
ko Lehsten, anställd vid Institutionen för na-
turgeografi och ekosystemvetenskap.

Veiko Lehsten konstaterar att verktyget 
kan vara intressant för forskare inom många 
olika områden, inte bara naturvetenskapli-
ga. Kopplingen mellan exempelvis klimatda-
ta och ekonomiska data, eller klimatdata och 
medicinska data, är i högsta grad relevant, 

menar Lehsten. Överhuvudtaget är de tvär-
vetenskapliga perspektiven av intresse inom 
både BECC och MErGE, betonar han.

I DataGUrU kan forskare alltså få hjälp 
med att såväl lagra och arkivera egna data 
som att söka fram andras data, och i det-
ta sammanhang finns ingen geografisk be-
gränsning – data kan vara kopplad till platser 
i hela världen. Veiko Lehsten understryker att 
det inte rör sig om statiska kartor utan om 
rumsliga data som kan representera olika tid-
punkter beroende på vilka data man sållar 
ut. Man kan söka fram de data som man är 
intresserad av utifrån en rad olika parame-
trar, exempelvis temperatur, i ett visst geo-
grafiskt område och för en viss tidsperiod.

– Verktyget kan användas av forskare som 

Snart har hela Sveriges yta laserskannats, 
vilket skapar möjlighet till mer högupplös-
ta höjdmodeller och topografiska kartor. Här 
syns Kullahalvön i nordvästra Skåne, hämtad 
från GET. © Lantmäteriet I2014/00579
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get

GET är en distributionstjänst för 
geodata. Följande myndigheter 
ingår: Lantmäteriet, Statistiska 
centralbyrån, Naturvårdsverket, 
SGU, Sjöfartsverket. Trafikverket 
har redan en egen teknisk lösning 
och ingår därför inte i GET, men alla 
anställda och studenter vid lärosä-
tena kan tack vare det nya avtalet 
få gratis inloggning även dit. SMHI 
levererar också sina data själva, utan 
inloggningskrav.
 
Värdskapet för GET ligger hos SLU, 
som har fått Vetenskapsrådets 
uppdrag att utveckla och förvalta 
tjänsten. Enklast når man GET via 
http://maps.slu.se. Man loggar in 
med sin Lucat- eller Stil-identitet 
efter att ha valt lärosätestillhörighet 
i rullistan. Se även information på 
denna webbplats: www.geodata.
se. Där hittar man det diarienummer 
som måste anges vid publicering av 
geodata från GET (skriv ”tecknade 
avtal” i webbplatsens sökfält).

arbetsforskning. sociologen Chris 
mathieu och hans kollegor arbeta-
de dygnet runt i över en månad för 
att kunna söka ett stort eu-anslag. 
de passerade nålsögat för Horizon 
2020:s samhällsvetenskapliga utlys-
ning och fick 25 miljoner kronor. nu 
ska de undersöka vilka mekanismer 
som leder till både fler och bättre 
arbeten i europa.

Tillsammans med ekonomer och statsvetare 
men framförallt med sociologer ska Chris  
Mathieu leda projektet ”Quality of jobs and 
innovation led employment outcomes”. I ett 
första steg ska de se i vilken grad  innova-
tioner och arbetskvalitet leder till nya jobb. 
Därefter undersöker de om de nybildade 
jobben leder till social inkludering eller till 
ökad ojämlikhet. 

– Social inkludering är en viktig frå-
ga inom EU, säger Chris Mathieu. Med en 
25-procentig arbetslöshet i vissa länder är 
man rädd för ökad polarisering. Man vill inte 
ha samma utveckling som i USA.

Chris Mathieu syftar på de dåligt betal-
da lågstatusjobb som bidrar till att konser-
vera en underklass då de varken leder till 
särskilt mycket pengar eller till personlig ut-
veckling. är man bara intresserad av full sys-
selsättning spelar inte kvaliteten på de jobb 
som skapas någon roll, menar han. Därför 
är man inom EU intresserad av ”job quality”, 
något som Chris Mathieu och hans nätverk 
har studerat i flera år.

när det blev klart att forskning kring ”job 
quality” fanns med i de digra riktlinjer som 
omgav EU-utlysningen Horizon 2020 be-
stämde Chris Mathieu och hans forskarnät-
verk sig för att göra ett försök. 

Men utan universitetets avdelning för 
forskningsservice vet han inte om de hade 
rott det hela iland.

– Vi fick ett fantastiskt stöd därifrån, sä-
ger Chris Mathieu.

Bland annat fick de tipset att försöka få 

söker data inom ett område som de inte 
själva är experter på, säger Veiko Lehsten.

Han påpekar också att det nya verk-
tyget kan vara av värde i forskarnas kom-
mande ansökningar till bl.a. Vetenskaps-
rådet genom att man redan i ansökan 
påvisar att det aktuella forskningsprojek-
tet har en strategi och ett verktyg för sprid-
ning av kommande forskningsdata. nu 
hoppas Lehsten att detta nya system för 
att arkivera och tillgängliggöra forskarnas 
rumsliga data i framtiden ska kunna ingå 
i universitetets övergripande strategi för 
spridning av forskningsdata. Han vet dock 
inte vem på universitetscentral nivå som 
ansvarar för dessa frågor och vill därför 
gärna skicka med en efterlysning via LUM.

Lena bJörk bLixt

fotnot. DataGURU nås via dataguru.na-
teko.lu.se.

Hårt jobb bakom stort 
EU-anslag till arbetsforskning

med sig de absolut bästa forskarna och insti-
tutionerna på området. Detta var viktigare 
än att eftersträva en jämn fördelning med 
partners från hela den europeiska kontinen-
ten. I praktiken kom detta att innebära att 
nätverket framförallt är förankrat i nord-
västeuropa, med undantag av Spanien och 
Ungern.

Forskningsservice spelade också en av-
görande för att projektägarskapet skulle 
förläggas till just Lund, tror Chris Mathieu. 
De övriga projektmedarbetarna fick för-
troende för vad de uppfattade som svensk 
”ordning och reda”.

Men det tog mycket tid att söka ansla-
get. En dryg månad före sista ansöknings-
datum arbetade Chris Mathieu och två kol-
legor dygnet runt. Han tillägger dock att 
det inte räcker med att lägga ner mycket 
tid på en ansökan. Utan det nätverk som 
han byggt upp under lång tid hade det inte 
lyckats tror han. 

nu i efterhand tycker han att det hade 
varit värt arbetet även om de inte fått peng-
arna.

– Det var oerhört lärorikt och det svetsa-
de samman oss i forskarnätverket. Det fanns 
ett väldigt driv i gruppen och man sporrades 
av att det kändes som ett viktigt projekt. 

uLrika oredsson

fotnot: ”Quality of jobs and innovation led 
employment outcomes” är ett treårigt pro-
jekt och inkluderar ca 25 forskare från Sveri-
ge, Holland, Storbritannien, Tyskland, Frank-
rike, Ungern och Spanien.

Sociolo-
gen Chris 
Mathieu.
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Sedan 80-talet har de gamla klassiska professionerna – läkare, jurister, 
ingenjörer, professorer – tappat mark. Deras inflytande i samhället 
har minskat och på deras arbetsplatser styr managementexperter och 
ekonomer. Hur har det blivit så? 

Professorn i sociologi Thomas Brante har studerat professionernas 
utveckling; deras förändrade arbetsvillkor och förändrade samhälle-
liga status, och vad som händer när professionerna blir allt fler och 
flera yrkesgrupper mutar in sig som experter på samma område.

  Vilka ska 
styra proffsen?

Managementexperter vs. klassiska professioner 1–0
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I somras bjöds Thomas Brante, såsom en 
av Sveriges ledande professionsforska-
re in till ett rundabordssamtal med bli-
vande statsministern Stefan Löfven. 

Under rubriken ”Låt proffsen vara proffs” 
ville Löfven diskutera styrning av professi-
onell verksamhet. närmare bestämt hand-
lade det om den konflikt som finns mellan 
kollegial styrning och det resultatstyrda sys-
temet new Public Management, som kän-
netecknas av att allt ska effektiveras, mätas, 
utvärderas och dokumenteras enligt model-
ler från företagsvärlden. 

Konflikten har blivit särskilt tydlig inom 
sjukvården där läkare och sjuksköterskor ra-
sar över ökad top-downstyrning och ”klå-
fingriga managementkonsulter”. Vårdproff-
sen menar att ”organisationsproffsen” inte 
förstår sig på vården när de gör besparing-
ar. Inom universitetsvärlden har lärare och 
forskare startat Professionsförbundet i ett 
försök att mobilisera mot samma upplevda 
klåfingrighet. 

– Det vi ser är en uppvisning i hur det kan 
gå när olika professioner gör anspråk på att 
styra inom samma område, säger Thomas 
Brante och berättar att de klassiska professi-
onerna, som läkare, lärare, ingenjörer, juris-
ter, professorer och lektorer, började tappa 
mark redan i början av 80-talet. 

– I 68-rörelsens spår minskade tilltron 
till auktoriteter. Det fanns en kritik mot vad 
som uppfattades vara elitism från de pro-
fessionellas sida och man ifrågasatte om de 
verkligen satte egenintresset åt sidan och 
styrde sin verksamhet med det allmänna 
bästa framför ögonen.

samtidigt växte sig den nyliberala ideo-
login starkare vilket ledde till att ekonomer 
och managers fick ökat inflytande. 

Att en ny profession dyker upp och väx-
er sig stark är inget nytt. Så brukar ske vid 
nya vetenskapliga landvinningar eller vid ny-
uppkomna samhällsbehov. Exempelvis upp-
stod yrken som statstjänstemän och office-
rare när nationalstaten växte sig stark under 
1600-talet, civilingenjörsyrket blev viktigt i 
och med den industriella revolutionen, och 
när välfärdsstaten tillkom under 1900-talet 
fick yrken inom utbildning, sjukvård, social 
trygghet och administration ett uppsving. 

– I takt med att samhället blir mer kom-
plext gör alltfler yrken anspråk på att vara 
professioner, säger Thomas Brante och 
nämner interaktionsdesigners och coacher 
som några av de nyligen tillkomna yrkena på 
arbetsmarknaden.

vad är det då som skiljer en profession 
från andra yrken? 

Ett kriterium är att yrkesutövningen ska 
vila på vetenskaplig grund. Thomas Brante 
har undersökt i vilken grad olika yrken är ba-
serade på vetenskaplig kunskap. Listan top-
pas av läkarna som uppger att de ständigt 
måste hålla sig à jour med de senaste forsk-
ningsrönen. Ganska långt ner på listan ham-
nar lärare och socionomer som tycker att la-
gar och den egna erfarenheten är viktigast 
för att de ska kunna utföra sina arbeten (se 
diagrammet). 

– 1977 förlades utbildningarna för socio-
nomer, lärare och sjuksköterskor till högsko-
lan. Man ville professionalisera yrkena ge-
nom att ge dem en vetenskaplig grund. Trots 
mycket forskning kan man ännu inte sägas 
ha gjort några upptäckter som på ett revolu-
tionerande sätt ändrat deras yrkesutövning, 
säger Thomas Brante. Dessa yrken klassifi-
ceras ibland som semiprofessioner just för 
att det inte finns någon gemensam, allmänt 
accepterad och vetenskapligt belagd modell 
för hur de ska utövas på bästa sätt. 

Ett annat kännetecken på en profession 
är att den gör anspråk på autonomi samt 

Managementexperter vs. klassiska professioner 1–0
yrkes- och kunskapsmonopol inom ett spe-
cifikt område. Ibland kan det uppstå kon-
troverser om vilken profession som äger ett 
visst problem, särskilt tydligt blir detta när 
professionerna ökar i antal. Ett exempel är 
styrningen av sjukvården, ett annat gäller 
psykiska störningar som exempelvis ADHD. 
Störningen har länge getts olika förkla-
ringsmodeller inom psykologin, psykiatrin, 

Svarsfördelning på frågan ”Mitt yrke baseras i mycket hög grad på vetenskaplig kunskap” (%)

t

professioners utveCkLing

1550-taLet oCH framåt: Statstjäns-
temän och officerare i samband med 
nationalstatens framväxt.

1750-taLet oCH framåt: Arki-
tekt, musiker, konstnär i samband 
med ökad efterfrågan på kompetens 
inom konstarterna.

1850-taLet oCH framåt: Ingen-
jörsyrket utvecklades i samband med 
att industrialismen tog fart.

1930-taLet oCH framåt: Yrken 
inom utbildning, sjukvård, social 
trygghet och administration utveck-
lades i takt med välfärdsstaten-

1980 oCH framåt: Den nyliberala 
staten krävde ekonomer, manage-
ment- och finanskonsulter.

1995 oCH framåt: Globalise-
ringen för med sig att de överstat-
liga tjänstemännen ökar i antal och 
inflytande.
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minerade alla samhällssektorer. 
– Ett samhälle bör bestå av relativt au-

tonoma sektorer med utrymme att utveck-
la sina egna potentialer. Historien visar att 
det skapas motsättningar i samhällen där en 
logik ska gälla alla sektorer. Professionerna 
kan ses som smörjoljan i samhällsmaskine-
riet och behöver kunna verka utifrån sina 
egna speciella villkor. 

Själv tror han att ett samhälle mår bäst 
av en balans mellan flera logiker och styr-
system, och tycker att den senaste tidens 
protester och skriverier, samt att statsminis-
tern själv kallar till rundabordssamtal för att 
sätta sig in i och försöka lösa konflikterna, 
bådar gott. 

text: uLrika oredsson
foto: gunnar menander

fotnot. Thomas Brante har nyligen utkom-
mit med en bok med titeln ”Den professi-
onella logiken. Hur vetenskap och praktik 
förenas i det moderna kunskapssamhället” 
(Liber förlag 2014). 

  

Professor 
Thomas 
Brante på 
sitt arbets-
rum.

t  sociologin och inom socialt arbete. Idag är 
det neuropsykiatrin som bjuder på den mest 
vedertagna förklaringen.

men Hur kan man då vara säker på att 
strävan efter autonomi inte bara handlar om 
att tillskansa sig själv en maktposition?

Enligt Thomas Brante finns det två mot-
satta synsätt på professioner och profes-
sionella, som han kallar det naiva och det 
cyniska perspektivet. Enligt de naiva styrs 
professionellas verksamhet av en yrkese-
tik som betonar osjälviskt arbete för klien-
ter och för samhällets bästa. Cynikerna där-
emot menar att det snarare handlar om att 
muta in och äga ett visst kunskapsområde, 
och att hänvisningar till etik, nödvändighe-
ten av autonomi med mera främst är ideolo-
giska rökridåer för att stärka den egna grup-
pens intressen och inflytande.

– new Public Management är ett uttryck 
för det cyniska synsättet på professioner, 
säger Thomas Brante. Managementproff-

sens intåg inom sjukvården har också att 
göra med att det finns en misstro mot att 
läkarna bara skulle ha effektivitet, välvilja 
och det allmännas bästa för ögonen när det 
handlar om hur sjukvården ska organiseras.

Samma misstro finns inom universitets-
världen. Kollegial styrning, autonomi och 
förtroende som hittills varit ledstjärnor inom 
akademin har fått ge vika för detaljerad lin-
jestyrning och kontroll i enlighet med fö-
retagarmodellen som resulterat i krav på 
mätbarhet, återkoppling, dokumentation, 
transparens. 

tHomas brante menar att olika sektorer 
av samhället följer sin egen logik, eller ra-
tionalitet. Marknaden följer sin logik, byrå-
kratin följer sin och professionerna sin. Lo-
giken för en sektor, som marknaden, bör 
inte ha makt att undergräva logiken för en 
annan sektor, som skola och universitet, me-
nar han, och exemplifierar med det gamla 
Sovjetsamhället där en politisk doktrin do-
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ner i regionen, så vi har bra möjligheter att 
hjälpa studenterna, säger Anna Lindberg.

Sedan förra året arbetar hon bara halvtid 
för SASnET. Mycket av den övriga tiden går 
åt till det hon kallar lokala utvecklingspro-
jekt i både Kerala och hemorten Borrby på 
Österlen. I Kerala handlar det om att skapa 
en utveckling för byn Odayam, på Österlen 
om att förbättra mottagandet av de flyk-
tingar som kommer dit. Lilla Borrby har idag 
en stödförening med hela 850 medlemmar 
som ordnar svenskundervisning och andra 
aktiviteter för de nykomna.

– Jag tror faktiskt att det arbetet bidrar 
minst lika mycket till en positiv utveckling 
som att skriva vetenskapliga artiklar i ut-
vecklingsfrågor, säger hon.

text & foto: ingeLa bJörCk

anna Lindberg

famiLJ: Man och två vuxna barn
fritid: Yoga (som räddat Anna 
Lindberg från svåra smärtor efter en 
nack operation) och lokala utveck-
lingsprojekt i Kerala och på Österlen
bäst med indien: Människornas 
leenden
sämst med indien: Föroreningarna

Kerala i Indien är basen för Anna 
Lindbergs forskning. Men hennes 
hus där är numera bostad inte bara 
för henne själv utan även för många 
förtjusta utländska besökare. Anna 
Lindberg har nämligen, utan att 
egentligen ha planerat det, blivit 
före ståndare både för Sydasien-
nätverket SASNET, och för ett litet 
indiskt pensionat.

Forskar och driver indiskt pensionat
Anna Lindberg tar emot LUM i pensionatet, 
som ligger utanför den lilla kustbyn Odayam 
i sydvästra Indien. Det är en paradisisk miljö 
med palmer, bananträd, blommande bus-
kar, fåglar, enorma fjärilar och Indiska ocea-
nens bränningar som en ständig ljudkuliss. 

– Jag hamnade här när jag skulle göra 
ett fältarbete i Odayam. Miljön och männis-
korna här var så fantastiska att jag ständigt 
återkommer, berättar hon.

Då, några år in på 2000-talet, hade Anna 
Lindberg redan varit mycket i Kerala, bland 
annat för att skriva en avhandling om de 
kvinnliga arbetarna inom cashewnötindu-
strin. Studierna av kvinnornas villkor inom 
industrin ledde vidare till bl.a. studier av 
migration och äktenskapsfrågor i Kerala. 
Att de också skulle leda till pensionatsverk-
samhet var däremot aldrig påtänkt.

– nej, det var verkligen inte meningen! 
Och om jag vetat hur mycket krångel och 
pappersarbete som skulle krävas hade jag 
nog aldrig gett mig in I det företaget, sä-
ger hon.

bakgrunden var att Anna Lindberg och 
några indiska väninnor från olika frivillig-
organisationer länge letat efter ett ställe 
där de kunde både bo och hålla möten och 
kurser. när de fick erbjudande om att överta 

The First Place, det bed and breakfast-ställe 
där hon själv brukat bo i Odayam, slog de till.

De första åren var The First Place också 
framför allt en bas för forskning och mö-
tesverksamhet. Men sedan började tidigare 
B&B-gäster höra av sig, liksom bekanta från 
Sverige som hört talas om stället. Då blev 
The First Place återigen också ett pensionat, 
öppet två–tre månader om året och skött av 
odayambon Faizal med stöd av Anna Lind-
berg och de indiska väninnorna. Förutom 
boende erbjuds yogalektioner varje morgon 
samt goda vegetariska luncher.

anna Lindbergs dröm är att Kerala ock-
så på sikt ska kunna bli en indisk bas för 
SASnET:s arbete. Ett SASnET Study Centre, 
uppbyggt i samarbete med universitet i Ke-
rala, skulle kunna ge svenska studenter och 
forskare unika ingångar i det indiska sam-
hället, menar hon.

SASnET står för Swedish South Asian 
Studies network och var ursprungligen ett 
nationellt nätverk för svenska sydasienfors-
kare. numera är Lunds universitet ensamt 
ansvarigt för nätverket, vars syfte främst är 
att stödja forskare och studenter från Lund. 

– Vi har just nu sju studenter ute på fält-
arbeten i Sydasien. SASnET har ju gott om 
kontakter med universitet och organisatio-

The First Place har fått sitt namn för att stället är just det: det första pensionatet vid den lilla 
väg som leder ner till stranden Odayam Beach. 

 folk.
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två röster om kursen

CeesJan meeuwis, pilot kLm 
och säkerhetsledare:
– Det finns ett gap mellan akademi 
och praktik som behöver överbryg-
gas. Mycket av flygindustrins riktlin-
jer är 30–40 år gamla och har inte 
uppdaterats till de senaste forsk-
ningsresultaten. Den här kursen gör 
mig tryggare i min argumentation 
och yrkesroll.

Holger becht, säkerhetskonsult 
från brisbane, australien:
– Den här kursen väcker mer frågor 
än svar. Det är frustrerande men 
bra. Eftersom vi säljer säkerhetslös-
ningar för stora företag är det lätt 
att fastna i tekniken. Den mänskliga 
faktorn är viktigare och mer oför-
utsägbar än jag tidigare trodde, det 
inser jag nu.

utbildning.

uppdragsutbiLdning. en holländsk 
pilot, en säkerhetschef från aus-
tralien, en haveriutredare från 
danmark och tolv andra som jobbar 
med säkerhet i högrisksektorer 
sammanstrålade en vecka före jul i 
Lund för att vässa sitt kritiska tän-
kande. de läser alla distanskursen 
”msc in Human factors and system 
safety” och nu var det dags att träf-
fas på riktigt.

Det är onsdag morgon och i föreläsningssa-
len på Pufendorfinstitutet råder koncentre-
rad stämning. Etnologiprofessor James M. 
nyce från Ball State University i USA håller i 
en workshop som ska förbereda studenter-
na inför deras uppsatsskrivande. Underlaget 
är fältanteckningar från ett av professor ny-
ces egna, pågående studier och onekligen 
något udda – varför en rumänsk präst tycks 

börjat avsluta livet för äldre kvinnor genom 
att bjuda dem på förgiftat kaffe. 

Påståenden prövas, förkastas och om-
formuleras. Att ingen av kursdeltagarna är 
närmare bekant med bylivet i rumänien, el-
ler att bylivet i rumänien tycks ha lite att 
göra med säkerhet i högrisksektorer, spe-
lar mindre roll. Det viktigaste är att öva upp 
förmågan att analysera ett datamaterial, 
att balansera ett inifrån- med ett utifrån-
perspektiv och få på sig de vetenskapliga 
glasögonen. 

– Våra kursdeltagare är mycket erfarna i 
sina yrkesroller och har ofta en lång karriär 
bakom sig. Men många är nybörjare när det 
kommer till att närma sig problem utifrån ett 
vetenskapligt förhållningssätt, säger Johan 
Bergström, lektor vid LTH och kursledare, 
under kaffepausen. Han menar att beho-
vet är stort.

– Högriskmiljöerna är mer komplexa idag 

än tidigare. när vi analyser olyckor ser vi att 
man i många branscher ofta faller för för-
enklade efterhandsförklaringar. Vi vill istäl-
let lära studenterna att ställa frågor på ett 
sätt som fungerar för deras verklighet, sä-
ger han. 

Hela veckan är därför en duvning i den 
konsten. 

– Erfarenhetsutbyte kursdeltagarna emel-
lan är också viktigt, påpekar Johan Berg-
ström som berättar att det inte är ovanligt 
att kursdeltagare rekryterar varandra efteråt. 

Han får medhåll av kursdeltagaren Bar-
bara Czerkawski, cancerläkare från Kanada, 
som står bredvid Johan Bergström.

– Det här multidisciplinära upplägget 
är väldigt givande. Vi i sjukvården kan bli 
mycket bättre på att lära från exempelvis 
industrin. Att ställa diagnos handlar om så 
mycket mer än att läsa av provsvar. Det vet 
man ju, men sjukvården tycks tro att man 
kan bygga bort den mänskliga faktorn, det 
kan man inte, man måste förhålla sig till den. 
Varje gång jag åker härifrån är jag jätteinspi-
rerad, säger hon. 

text & foto: kristina Lindgärde 

Utspridda riskkursare 
samlades i Lund

Human faCtors and system safety 

På Lunds universitet finns en mångårig tradition av tvärvetenskaplig risk- och 
säkerhetsforskning som omsätts i utbildning. Ett exempel är masterkursen 
”Human Factors and System Safety” som vänder sig till yrkesverksamma som 
på olika sätt jobbar med säkerhet inom högrisksektorer. Kursen är på två år, på 
halvfart och mestadels på distans. Teoretiska studier följs av eget projektarbete 
som ”brukar ge väldigt intressant insiderinformation” enligt kursansvarige 
Johan Bergström. Utbildningen initierades år 2006 av Sidney Dekker, tidigare 
professor vid Trafikflyghögskolan. Kursen är för övrigt LU:s enda masterkurs 
som också ges som en uppdragsutbildning. 

Deltagarna i distanskursen samlades på Pufendorfinstitutet i Lund. 



LUM nr 1 | 2015     33

studentrepresentation. det går 
stundtals lite trögt att hitta studen-
ter som vill vara med i de universi-
tetsorgan som beslutar om anställ-
ningar och befordringar av lärare 
på LtH. synd, tycker olle Holst, pro-
fessor i bioteknik och ordförande i 
LtH:s lärarförslagsnämnder.

– studenterna ställer andra frå-
gor och ser ämnet från en annan ho-
risont. beslutsunderlaget blir bättre 
tack vare dem, säger olle Holst. 

En ytterligare fördel är att studenterna kan 
gräva i vissa frågor på ett sätt som lärarna 
inte alltid kan. Exempelvis kan de stämma 
av med studieråden. 

Love Sjögren och rasmus Kjellén sitter 
i rekryteringsnämnden respektive karri-
ärnämnden vid LTH och tycker att ”extra-
knäcket” är både kul och givande.

– Förutom att jag får inblick i all möjlig 
intressant forskning som jag inte hade en 
aning om, så kan jag verkligen bidra och på-
verka. Inte minst när det gäller pedagogik är 
mitt studentperspektiv genuint efterfrågat 
och det är kul. Man vill ju få hit de bästa lä-
rarna, säger Love Sjögren som pluggar data-
teknik andra året.  

Han får medHåLL av rasmus Kjellén, tred-
jeårsstudent i elektroteknik, och han bör 
veta. Som tidigare ordförande för Tekno-
logkåren har han suttit i beslutsorgan som 
måhända låter lite glassigare på ett CV, ex-
empelvis LTH:s styrelse och Sveriges fören-
ade studentkårer SFS. Trots det håller han 
uppdraget i karriärnämnden högst.

– Det är mer lärorikt att vara med i en 
karriärnämnd. Sitter du exempelvis i LTH:s 
styrelse måste man ha så väldigt stor kun-
skap och insikt i verksamheten för att fak-
tiskt göra nytta, säger han.

Mötestiden ligger i genomsnitt på en 

halvdag per månad och ägnas mest åt att 
nagelfara utlysningar, lyssna och utvärdera 
provföreläsningar samt intervjua kandida-
ter. Därtill tillkommer all inläsning. En enda 
ansökan kan vara på 400–500 sidor!

– Men då läser man ju inte allt. Man mås-
te vara en hyfsat god läsare och veta hur 
man sållar, konstaterar Love Sjögren.

kerstin torfgård jobbar på personal-
avdelningen och har haft kontakt med 
många studenter i dessa och andra nämn-
der genom åren. Hon får ofta höra av stu-
denterna när de avslutar sina uppdrag att 
de lärt sig väldigt mycket.

– Detta är ju kunskap de kan ha nytta av 
när de sedan ska anställa på företag. Dessut-
om får de gå på flera utbildningar som vi hål-
ler för nämnden, t.ex. om kompetensbaserad 
rekrytering. De suger åt sig allt! säger hon.

när Love Sjögren och rasmus Kjellén för-
söker övertyga sina kompisar att också hop-
pa på ett sådant här uppdrag, möts de ofta 
av reaktioner av slaget ”det verkar lite läs-
kigt” alternativt ”det kan inte lilla jag”. 

Kul och lärorikt att sitta i nämnder 
tycker studentrepresentanter

studentrepresentation

Enligt Högskoleförordningen har 
”studenter rätt att vara repre-
senterade när beslut fattas eller 
beredning sker som har betydelse 
för utbildningen eller studenternas 
situation”. Följaktligen är studenter 
vid Lunds universitet representerade 
i beredande och beslutande organ, 
både i form av ledamöter och supp-
leanter, som normalt kallas när de 
ordinarie inte kan. Arvodering sker 
enligt fakultetens föreskrifter. 

Rekryteringsnämnden vid LTH 
bereder ärenden som avser rekry-
tering av lärare medan karriär-
nämnden vid LTH bereder ärenden 
som avser befordran av lärare samt 
antagning av docenter. 

– De känner sig nog underlägsna mot 
professorer. Men det finns ingen rangord-
ning, alla blir lika mycket lyssnade på.  

text & foto: kristina Lindgärde

Love Sjögren (längst till vänster) vid ett möte med lärarförslagsnämnden. Olle Holst syns som 
trea från vänster.
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HEnrIK WEnAnDEr

fri rörlighet i norden
(Juristförlaget)

De nordiska länderna har ett brett politiskt och rättsligt samarbete, 
och det är också idag många som pendlar, flyttar eller gör affärer 
över gränserna. Men det finns ändå juridiska svårigheter, ofta kall-
lade gränshinder, i samband med olika regler för t.ex. skatter, so-
ciala förmåner och yrkeskvalifikationer. Henrik Wenander tar i sin 
bok upp exempel från olika områden som visar varför gränshinder 
uppstår och hur de skulle kunna åtgärdas.

SArA nAUrIn (rED.)
today’s great explorers
Centre for Environmental and Climate research, LU

Skriften presenterar de 12 strategiska forskningsområden vid LU 
som fick anslag år 2009: vad de inriktats på, hur de arbetat, hur de 
lyckats och vad som väntar i framtiden. De tolv områdena hand-
lar om medicin (epidemiologi, diabetes, neurovetenskap, stam-
celler och cancer), miljö (klimatforskning och ekosystem) samt 
nanovetenskap, mellanösternstudier, IT-kommunikation, hållbar-
hetsforskning och e-vetenskaper.

Vad betyder
”animal turn”? 
– Uttrycket syftar på en förändring i 
det vetenskapliga intresset för djur, 
där man fokuserar mer på hur män-
niskors och djurs liv är sammanvävda. 
Detta nya synsätt finns representerat 
både hos humanister, samhällsvetare 
och naturvetare.

– Boken är ett resultat av ett 
Pufendorfprojekt som samlat 
LU-forskare från olika discipliner. 
Artiklarna handlar bl.a. om mejeri-
industrins facebooksidor om lyckliga 
kor, förhistoriska gravsättningar av 
människor och djur, och noveller av 
Lo-Johansson om illa behandlade kor 
och oxar.

– Mitt eget bidrag tar upp rela-
tionerna mellan ägare, 
gäster och hästar på 
hästgårdar. Ägarna har 
startat verksamheten 
bland annat för att de 
älskar hästar, men dju-
ren är samtidigt deras 
arbetsverktyg, vilket 
kan leda till väldigt 
kluvna känslor.

ErIKA AnDErSSOn 
CEDErHOLM, AMELIE BJÖrCK, 

KrISTInA JEnnBErT OCH 
Ann-SOFIE LÖnnGrEn (rED).

exploring the animal turn
(Pufendorfinstitutet) 

Erika Andersson Cederholm, 
forskare i sociologi

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK

SVEn BJErSTEDT, BJÖrn MAGnUSSOn STAAF, 
FrEDrIK TErSMEDEn
Lund just då!
(Föreningen Gamla Lund)

Denna årsbok från Föreningen Gamla Lund utgår från en parodisk 
lundaguide från år 1890, som återges i faksimil i boken. Denna 
innehåller också kapitel om 1800-talets lundakarnevaler, om Lunds 
stadsbild år 1890 samt om dem som skrivit den satiriska lilla guiden 
(bland dem Axel Wallengren alias Falstaff, fakir). De tre författarna 
till årsboken är lektor vid Teaterhögskolan, docent i museologi res-
pektive arkivarie vid LU.

SVAnTE nOrDIn
sven stolpe – blåsten av ett temperament
(Atlantis)

Sven Stolpe är en av Sveriges genom tiderna mest produktiva för-
fattare, som skrivit både romaner, essäer, litteraturhistoria och bio-
grafier. Men han var också en omstridd person som ofta gick mot 
strömmen. Svante nordins bok är den första heltäckande biografin 
över Sven Stolpe, och bygger på både brev, dagböcker, publicerade 
verk och dokument som nyligen blivit tillgängliga.
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O fta tänker jag, som är arkitekt i grunden, på hur 
givande det är att samarbeta med människor 
som har en annan bakgrund än jag själv. Visst 
är det utmanande på många sätt, men samti-

digt mycket roligare och mer lärorikt. På vår avdelning, En-
ergi och byggnadsdesign på LTH, blandar vi därför också se-
dan länge medarbetare med olika kompetens istället för att 
samla lika bär. Både på hemmaplan och internationellt sam-
verkar vi mellan olika discipliner.

Forskningen handlar om hur man kan bygga hus som är 
energieffektiva och har så låg 
miljö påverkan som möjligt. Jag 
försöker hela tiden nå lite läng-
re och tänja på gränsen för det 
möjliga. Kanske finns bra lös-
ningar för hur man bygger ener-
gieffektivt när det gäller enskilda 
hus – men hur skalar vi upp det 
och kopplar kunskaperna till hela 
samhällets energisystem? Hur 
kan vi utnyttja solenergi i högre 
grad än idag? Och de som ska 
bo och jobba i husen – hur ser vi till att de får sina behov till-
godosedda utan att behöva bli tekniknördar? 

även om vi forskare samarbetar över disciplingränser 
kan vi inte sitta på vår kammare och fundera ut svaren – det 
behövs också en dialog med branschen och verkligheten. 
Samverkan med kommuner och byggbransch är därför både 
naturlig och nödvändig för oss. Den ger inblick i verkliga fall 
och processer och vilka problem byggare och beslutsfattare 
tampas med. Vi får själva chans att testa lösningar och verk-
tyg som vi forskat fram och att få respons på dem. Allra ro-
ligast är när vi kommer med tidigt i planeringen för byggna-
der eller hela kvarter där spjutspetsteknik och nya lösningar 
prövas och sedan kan följa upp hur det gick.

Vi kan inte sitta på vår kammare och fundera ut svaren, även 
om vi arbetar över disciplingränser. Det krävs också en dialog 
med branschen, skriver Maria Wall, universitetslektor som 
forskar och undervisar om energieffektivt byggande.

Enstaka goda exempel på miljöriktigt byggande är en bör-
jan, men räcker alltså inte till. Om vi vill uppnå nya rutiner för 
all nybyggnation och för energieffektivisering av äldre bygg-
nader måste kunskaperna spridas brett. Samverkan med bran-
schen är en viktig pusselbit men en annan – särskilt på lång 
sikt – är utbildning. 

under 90- oCH börJan av 2000-taLet ringde man ofta från 
branschen och bad oss om råd om hur man skulle bygga ener-
gieffektivt. Det fanns ett växande behov av kompetens i takt 

med att samhället skärpte sina 
miljökrav. Vi forskare enga-
gerade oss som rådgivare och 
konsulter i mån av tid, men 
samtidigt erbjöd vi nästan ing-
en undervisning inom det här 
ämnesområdet till blivande in-
genjörer och arkitekter. 

Jag kände att det vore ett 
bättre utnyttjande av resur-
ser och en sundare framtids-

investering om vi fick en ordentlig utbildning inom området så 
att studenterna sedan kunde sprida kunskaperna vidare. Med 
stöd från branschen drev jag därför fram en ny internationell 
masterutbildning i Energi- och miljöeffektiva byggnader. Den 
startade 2012 vid Campus Helsingborg och vänder sig till stu-
denter med en bakgrund i arkitektur eller byggteknik. Den för-
sta årskullen har precis tagit examen och verkar ha lätt att få 
kvalificerade jobb. Den här utbildningen är en dröm som gått i 
uppfyllelse för mig. Den skapar den balans och symbios mellan 
forskning, undervisning och samverkan med näringslivet som 
jag menar är nödvändig för att åstadkomma en förändring. 

maria WaLL
UnIVErSITETSLEKTOr

EnErGI OCH BYGGnADSDESIGn 

En dröm har gått i uppfyllelse

”Vi forskare engagerade oss som 
rådgivare och konsulter i mån 
av tid, men samtidigt erbjöd vi 
nästan ingen undervisning inom 
det här ämnesområdet till blivande 
ingenjörer och arkitekter.”

gästtyckaren.
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Lunds universitet har fått en ny 
skörd av hedersdoktorer. samhälls-
vetare, teknologer, jurister, huma-
nister, teologer och naturvetare har 
presenterat sina hedersdoktorer 
för 2015. de promoveras i samband 
med doktorspromotionen den 29 
maj.

Juridiska fakulteten

rosemary rayfuse är professor vid Uni-
versity of new South Wales, Sydney, och 
forskar och undervisar inom folkrätt och 
mer specifikt inom havsrätt och interna-
tionell miljörätt. Hennes forskning har sär-
skilt fokuserat på internationell styrning och 
reglering av haven, fiske och skydd av den 
marina miljön i områden utanför nationell 
jurisdiktion, och normativa effekter av kli-
matförändringarna på internationell rätt. 

anders kruse har varit verksam vid bland 
annat Arbetsmarknadsverket och Utrikes-
departementet. Han har varit chef för UD:s 
rättssekretariat för EU-frågor och därmed 
ansvarig för den nationella lagstiftningen 
avseende  EU-fördrag, handel, internatio-
nella sanktioner och vapenexport. Han har 
också medverkat i förhandlingar om inter-
nationella sanktioner vid bl.a. Fn.

Humanistiska fakulteten

pia bennike är osteolog och är en pionjär 
när det gäller att studera stenåldersmännis-
kans sjukdomar i Skandinavien via skelett-
material. Hon är lektor emeriti vid rättsme-
dicinska institutet och extern lektor vid Saxo 
Instituttet, Köpenhamns universitet. Benni-
kes solida forskargärning berör humant ske-
lettmaterial, DnA-analyser av stenålderske-
lett samt studier av migration i förhistorisk 
tid baserat på strontiumisotoper.

oda WisCHmeyer är en evangelisk-luth-
ersk teolog och professor emerita i nya 

Testamentets exegetik vid universitetet i Er-
langen-nürnberg. För Lund har Oda Wisch-
meyer under en följd av år varit en stor till-
gång, dels som en effektiv och konstruktiv 
panelordförande vid rQ08. Som ledamot av 
HT-fakulteternas Scientific Advisory Board 
2009–2014 har hon gjort extraordinära in-
satser.

manfred pienemann är en av världens 
ledande andraspråksforskare. Han är pro-
fessor vid universitetet i Paderborn i Tysk-
land och medverkade under 1980-talet i 
det banbrytande ZISA-projektet, vilket lade 
grunden till dagens forskning om utveck-
lingsstadier i andraspråksinlärning. 

LTH

martin gren, en av 
grundarna av Axis, är 
ett föredöme som en-
treprenör och ledare. 
Han har till exempel 
erbjudit talrika tek-
nologer kvalificeran-
de och stimulerande 
examensarbeten som 
i många fall även fortsatt i anställning, säger 
Per Foreby, IT-chef på LTH och en av dem 
som föreslagit Martin Gren.

CoLin CarLiLe har hjälpt LTH att utveckla 
sin verksamhet så att den blivit bättre an-
passad för att stödja de nya anläggningar-
na ESS och Max IV. Han är expert på hur 
man använder neutronstrålar för att stude-
ra egenskaper hos fasta och flytande mate-
rial – vardagens material. Professor Carlile 
har haft ett avgörande inflytande för att få 
ESS till Lund. 

Liesbet van der perre, vid universitetet i 
Leuven i Belgien, utses för sitt engagemang 
inom trådlös kommunikation som haft stor 
betydelse för LTH. Exempelvis har hon ingått 
i flera EU-projekt där LTH deltagit och varit 

viktig som exempelvis vetenskaplig rådgiva-
re samt tagit emot flera doktorander.

Naturvetenskapliga fakulteten

karen Luise knudsen är en världsledande 
mikropaleontolog och kvartärgeolog, spe-
cialiserad på ett slags mikroorganismer på 
havsbottnar, så kallade foraminiferer. Dessa 
organismer är mikroskopiskt små amöbor 
med skal, och de är utmärkta historieberät-
tare om forna tiders havsmiljöer. Karen Lu-
ise Knudsen har studerat nordatlanten och 
den klimat- och miljöutveckling som skett 
där under de senaste 130 000 åren. Hon 
är universitetslektor emerita vid Århus uni-
versitet och har lett en rad stora internatio-
nella projekt. 

yesHayaHu taLmon är professor och en 
internationellt erkänd kemist vid Technion-
institutet i Haifa, Israel. Han forskar inom 
materialvetenskap. Talmon har utvecklat en 
mikroskopiteknik som kallas cryo-TEM, vil-
ken används på mjuka material och inne-
bär att proverna som analyseras är frysta på 
ett välkontrollerat sätt. Genom Talmon kom 
denna teknik till Lund och Kemicentrum i 
början av 1990-talet.

Samhällsvetenskapliga   
fakulteten

viLHeLm ekensteen har en lång karriär 
bakom sig som funktionshinderaktivist, de-
battör, teoretiker och expert i statliga ut-
redningar. I debattboken ”På folkhemmets 
bakgård” från 1968 utmanade han för för-
sta gången politiken, som han menade 
byggde på välgörenhet och välvillig paterna-
lism gentemot personer med funktionsned-
sättning. Hans kritik rörde allt från bristen på 
tillgänglighet till vårdpersonals och chefers 
auktoritära attityder. Han skrev drabbande 
om dem som ”med ett leende av godhet er-
bjuder oss en tillvaro som de aldrig skulle ac-
ceptera för egen del”. Vilhelm Ekensteen har 

Hedersdoktorer 2015



LUM nr 1 | 2015     37

på gång.

disputationer.

6 februari Ced-seminiarium: vad bety-
der högskolans förändringar för forskar-
utbildningen? Kl 13.15–16.00 M313, CED, 
MnO-huset, Sölvegatan 16, Lund.

10 februari konferens. bayes@
Lund2015 – a mini-conference on bayesi-
an methods at Lund university. Info: www.
lucs.lu.se/bayes-at-lund-2015/ Kl 13.15-17.30 
Ekonomicentrum, rum EC3:108, Tycho Brahes 
väg 1, Lund.

10 februari Lunds senior universitet. 
Årsmöte. Professor Håkan Wallander profes-
sor i mark ekologi: ”Jord – funderingar kring 
grunden för vår tillvaro”. Kl 14.00–15.00 
Pingstkyrkans stora sal, Stora Södergatan 25, 
Lund.

10 februari Lunds filosoficirkel. Ma-
rina Svensson: ”kina uppkopplad och ned-
kopplad: internet och sociala medier i en 
auktoritär stat”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.

11 februari föredrag ”gånggrifter 
och antropologisk forskning”, Torbjörn 
Ahlström, professor i historisk osteologi vid 
Lunds universitet. Kl 18.00–19.30 på Historis-
ka museet, Krafts torg 1, Lund.

11 februari föredrag. ”öresundsre-
gionen – dröm och vardag”. Orvar Löfgren, 
professor em. i etnologi vid Lunds universitet, 
synar vad som blev av drömmen om Öresunds-
regionen. Kl 17.00–18.00 Helsingborgs stads-
bibliotek, Bollbrogatan 1, Helsingborg.

11 februari seminarium. vilka möjlig-
heter finns för lokala svenska företag som 
vill göra affärer med afrikanska företag? 
Erfarenheter från ett antal Skånebaserade fö-
retag samt information om Afrikas ekonomiska 
utveckling från Ellen Hillbom, LU. Språk: Engel-
ska. Kl 17.00–19.15, med efterföljande middag. 
Betahuset, rum Knut Wicksell, Ideon, Scheele-

6 februari 

Caroline montelius i biomedicin med in-
riktning nutrition och metabolism: ”Thyla-
koid membranes from green plants affect ap-
petite and promote body weight loss”. Kl 9.00 
i LUX hörsal nedre, Helgonavägen 3, Lund. 

sara rattik i biomedicin med inriktning 
experimentell kardiovaskulär: ”regulatory 
immune responses and repair mechanisms in 
atherosclerosis”.  Kl 9.00 Kvinnoklinikens aula, 
Skånes Universitetssjukhus, Malmö. 

Carl Löndahl i informationsteori: 
”Some notes on code-based cryptography”. 

vägen 17, Lund. Arr: Kungl. Ingenjörsveten-
skapsakademien. Anmälan och info: http://iva.
se/seminarium/skane-in-africa---how-to-do-
business-in-an-emerging-market/ Sista anmäl-
ningsdag: 6 februari 2015.

13 februari seminarium. ”Writing the 
History of the Life sciences with experi-
mental systems”, Hans-Jörg rheinberger 
från Max Planck Institute for the History of Sci-
ence. Kl 13.00–15.00 Pufendorfinstitutet, 2:a 
vån, Lund. Info: eva.persson@pi.lu.se

17 februari Lunds filosoficirkel. Dick 
Harrison: ”från fornstora dar till mång-
facetterat världskrig. den föränderliga 
historien om trettioåriga kriget”. Kl 19.30, 
Palaestra, Lund.

20 februari symposium. ”educa-
tion, prevention and supervision: How to 
 avoid scientific euphemism, misconduct 
and humbug”. Kl 13.00–16.00 Belfragesalen, 
BMC, Lund. Info: mats.johansson@med.lu.se.

24 februari Lunds filosoficirkel. niklas 
Bernsand: ”ukraina som ideologisk projek-
tionsyta”. Kl 19.30 på Palaestra, Lund.

24 februari Lunds senioruniversitet. 
Journalisten Per Svensson: ”vasakärven och 
järnröret: om den långa bruna skuggan 
från Lund”. Kl 14.00–15.00 Pingstkyrkans 
stora sal, Stora Södergatan 25, Lund.

26 februari vetenskapsteater: grän-
ser – Himmel eller helvete”. Kl 19.00, Ma-
gle Stora Kyrkogata 4 i Lund. Info: http://
kunskapskabaren.se/lund-i-fokus/ eller mia.
krokstade@cors.lu.se

3 mars Lunds filosoficirkel. Sten Stym-
ne: ”ekoodling eller gmo? Jordbrukets ut-
veckling i europa styrs idag av demagogi 
och pseudovetenskap”. Kl 19.30 på Palaes-
tra, Lund.

Kl 10.15 i hörsal E:1406, E-huset, Ole römers 
väg 3, LTH. 

Johanna månsson i psykologi: ”Born 
near the limit of viability – developmental out-
comes 2,5 years later”. Kl 10.00, Kulturens au-
ditorium, Tegnérsplatsen, Lund. 

Jenny Hubertsson i klinisk medicin 
med inriktning försäkringsmedicin: ”Sick 
leave in osteoarthritis and other musculoske-
letal disorders”. Kl 13.00 Belfragesalen, BMC 
D15, Klinikgatan 32, Lund.  

Wenxin Zhang: ”The role of biogeophy-
sical feedbacks and their impacts in the arctic 
and boreal climate”. Kl 10.00. Världen audito-

också engagerat sig i debatten om fos-
terdiagnostik och drivit frågor om per-
sonlig assistans och LSS-reformen. ”Det 
är ingen överdrift att säga att han har 
revolutionerat svensk funktionshinder-
politik”, står i motiveringen till hans ut-
nämning. Dessutom har hans verksam-
het i Lund bidragit till ”att göra Lund till 
ett centrum för intellektuellt arbete kring 
funktionshinder och funktionshinderpo-
litik”.

uLLa CarLsson, 

Göteborgs univer-
sitet  är ”den en-
skilda person som 
betytt mest för 
svensk och nordisk 
medieforskning”, 
skriver Samhällsve-
tenskapliga fakul-
teten i motiveringen. Hon har byggt upp 
och ansvarat för nOrDICOM (nordic In-
formation Centre for Media and Com-
munication research) som bland annat 
ger ut den årliga mediebarometern, där 
man kan följa svenska folkets mediean-
vändning. Under 2015 blir Ulla Carlsson 
ny innehavare av UnESCO-professuren 
för yttrandefrihet, medieutveckling och 
internationell politik. 

Teologiska fakulteten 

per åkerLund 
har i mer än 35 år 
har gett ut böcker 
av svenska teolo-
ger, inte minst från 
Lundafakulteten, 
och aktivt spårat 
upp och föresla-
git vilken teolo-
gisk litteratur som 
bör översättas till svenska. Han har på så 
sätt bidragit inte bara till bokproduktion 
i snäv mening utan till att bredda förstå-
elsen för andra religiösa traditioner i his-
toria och i nutid. Tack vare Per Åkerlund 
finns det på svenska ett för nordiska för-
hållanden osedvanligt brett urval av så-
väl äldre som aktuell teologisk litteratur.
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rium, Geocentrum I, Sölvegatan 10, Lund. 
ahmed abdel-baki: ”Homogeneous 

and heterogeneous cluster-based catalysts for 
asymmetric reactions”. Kl 9.15 hall B, Kemi-
centrum, Lund. 

terje sund: ”Powered mobility devices in 
an nordic context: service delibery, effective-
ness and methodological development”. Kl 
13.00 Health Sciences Centre, hall H01, Bara-
vägen 3, Lund.

9 februari 

khuanpiroon ratanasopa i tillämpad bio-
kemi: ”Human fetal hemoglobin – biochemi-

cal characterization and recombinant produc-
tion”. Kl10.15 hörsal B, Kemicentrum, LTH, 
Lund.

12 februari

maryam Latifian: ”nutrient recovery from 
waste streams through struvite formation”. 
Kl 10.30. Kemicentrum, hall B, Getingevägen 
60, Lund.

13 februari

katarzyna dymek i  livsmedelsteknologi: 
”Impregnation of leaf tissues and its conse-

quences on metabolism and freezing – study 
on vacuum impregnation and pulsed electric 
field treatment”. 

olof mundt-petersen i byggnads-
fysik: ”Moisture safety in wood frame buil-
dings. Blind evaluation of the hygrothermal 
calculation tool WUFI using field measure-
ments and determination of factors affecting 
the moisture safety”. Kl 10.15 i Kårhusets 
hörsal, John Ericsson väg 3, Lund. 

bo Zhou: ”Advanced laser-based mulite-
scalar imaging for flame structure visualiza-
tion towards a deepened understanding of 
premixed turbulent combustion”. Kl 10.15. 
Fysiska institutionen, rydbergsalen, Lund.

Följande disputationer   
har ägt rum:

korosh Hekmat i klinisk medicin med in-
riktning reumatologi: ”Patient reported 
outcome and orthopedic surgery in rheuma-
toid arthritis”. 

angelica palm i biomedicin med in-
riktning virologi: ”HIV disease progression. 
Impact of HIV-1 inter-subbtype recombina-
tion and association with HIV-2 evolution”. 

terje sund i hälsovetenskap med in-
riktning funktionshinder och rehabilite-
ring: ”Powered mobility devices in an nordic 
context: service delivery, effectiveness and 
methodological development”. 

farshid Jalalvand i laboratoriemedicin 
med inriktning medicinsk mikrobiologi: 
”The colonization strategies of nontypeable 
haemophilus influenzae – bacterial coloniza-
tion factors and vaccine development”. 

susann reinbothe i laboratorieme-
dicin med inriktning molekylär medicin: 
”Erythropoietin rereptor in growth control 
and anti-estrogen resistance o restrogen re-
ceptor positive breast cancer”. 

stefan broselid i biomedicin med in-
riktning molekylär farmakologi: ”The 
GPr30 signalosome: A novel mechanism of 
regulating cAMP signaling and receptor traf-
ficking”. 

kishan bellamkonda i laboratorieme-
dicin med inriktning cellpatologi: ”The 
role of inflammatory lipid mediators on colon 
cancer initiating cells (CICs). 

maria Lithner i vårdvetenskap med 
inriktning omvårdnad: ”Let me be part of 
the plan – experiences of information and in-
formation needs after colorectal cancer sur-
gery”. 

anna thuring i klinisk medicin med 
inriktning obstetrik och gynekologi: 
”Audio spectrum analysis of umbilical artery 
doppler ultrasound signals”. 

GYLLENSTIERNSKA
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utmärkeLse i. per-anders abrahamsson, 
professor och chef för Urologiska kliniken i Mal-
mö har tilldelats Schlomo raz Aaward av Confe-
deración Americana de Urólogica – den högsta 
utmärkelsen, som utdelades av Amerikas störs-
ta urologorganisation vid årsmötet i Punta del 
Este, Uruguay i november i fjor.
 
utmärkeLse ii. per tune-
stål, professor i förbrän-
ningsmotorer, har fått utmär-
kelsen ”2014 SAE Excellence 
in Oral Presentation Award” 
på konferensen ”SAE 2014 
International Powertrain, Fu-
els & Lubricants Meeting” för 
sin presentation ”An In-Cycle 
based nOx reduction Strategy using Direct In-
jection of AdBlue”.  

ansLag. Christer 
Löfstedt, professor vid Bio-
logiska institutionen, har till-
sammans med forskare från 
SLU fått 32 miljoner kronor av 
Stiftelsen för Strategisk Forsk-
ning för ett projekt om fram-
tidens oljeväxter. Löfstedt får 
cirka 5 miljoner kronor för sin 
del som handlar om produktio-
nen av insektsferomoner i oljeväxter. 

beLöning. tönu pullerits, professor vid Ke-
miska institutionen, har av Kungliga Veten-
skapsakademien tilldelats Lindbomska belö-

hänt.
samuel adamsson eryd i klinisk 

medicin med inriktning epidemiologi: 
”novel risk factors for atrial fibrillation in 
an urban population”. 

peter Jørgsholm i handkirurgi: Scap-
hoid fractures – epidemiologi, diagnosis 
and treatment”. 

Hannes Hartman i klinisk medicin 
med inriktning experimentell kirurgi: 
Trypsinogen and neutrphil activation in 
acute pancreatitis”. 

rikard Wellander i fysik: ”Multi-di-
mensional quantitative laser-based diag-
nostics-development and practial applica-
tions”.  

majed sammak i kraftverksteknik: 
”Conceptual design of semi-closed oxy-fu-
el combustion combined cycle (SCOS-CC). 

kerstin gidlöf i kognitionsveten-
skap: ”Visual attention during decision- 
making in natural environments”. 

susann reinbothe i laboratorieme-
dicin med inriktning molekylär medi-
cin: ”Erythropoietin receptor in growth 
control and anti-estrogen resistance of es-
trogen receptor positive breast cancer”. 

nora Weber i teknisk mikrobiologi: 
”Biocatalytic transamination with recombi-
nant saccharomyces cerevisiae: Challenges 
and opportunities”. 

erik nordin i aerosolteknik: ”Cha-
racteristics of fresh and aged carbona-
ceous aerosol from anthropogenic cobus-
tion sources”. 

Henriette frees esholdt i sociolo-
gi: ”når humor, leg og lyst er på spil – so-
cial interaktion på en multietnisk arbejds-
plads”. 

arvid erlandsson i psykologi: ”Un-
derlying psychological mechanisms of hel-
ping effects: Examining the when x why of 
charitable giving”. 

Jonna pettersson i statsvetenskap: 
”Incalculable community”. 

susanna magnusson i medie- och 
kommunikationsvetenskap: ”Att sä-
kerställa att vi är välkomna. Om organi-
sationers strategiska kommunikation och 
förtroendeskapande arbete i det mångkul-
turella samhället”. 

farshid Jalalvand: ”The colonization 
strategies of nontypeable haemophilus in-
fluenzae – bacterial colonization factors 
and vaccine development”. 

ewa bukowska-faniband: ”On the 
role of penicillin-binding protein Spo VD in 
endospore cortex assembly”. 

anders floderus: ”Luminosity deter-
mination and searches for supersymmetric 
sleptons and gauginos at the ATLAS expe-
riment”. 

ningen 2015 på 20.000 kronor. Motiveringen 
lyder: ”för framgångsrik forskning rörande 
fenomen i fotosyntetiska pigment och halvle-
darkvantprickar”. 

årets Lundensare. 
björn Larsson, författare 
och professor i franska har 
utnämnts till ”Årets lunden-
sare” av Grandiosa sällska-
pet i Lund. De tycker bl.a. 
att han har satt Lund på 
den internationella kartan, 
och förutom äran fick han 
ett konstverk av bengt böck-
man.

Logistikpris. Dokto-
rand sebastian pashaei 
och professor Jan olhager 
har fått  ”2014 Harry Boer 
Highly Commended Award” 
för rapporten ”The impact 
of global operations on pro-
duct architecture” som pre-
senterades vid årskonferen-
sen för European Operations 
Management Association 
(EurOMA), Palermo, Italien.

ny Ledamot. Henrik 
smith, professor i biodiver-
sitet, har valts in i Kungliga 
Skogs- och Lantbruksaka-
demien. 

Drygt två miljoner kronor extra. Det satsar 
ribbingska Minnesfonden i Lund på forsk-
ning inriktad mot äldrevård och gerontolo-
gi. Satsningen gäller för 2015 och kommer 
sedan att upprepas ytterligare tre år.

– Vi delar ut mer pengar än vi brukar 
eftersom vi har fått en extra donation, be-
rättar Karin Sandberg, ordförande för rib-
bingska Minnesfonden.

Urvalet av forskningsfrågor är brett. Allt 
från äldrekollot som fenomen till fysisk ak-
tivitet vid lindrig kognitiv svikt. Det största 
bidraget, 1,4 miljoner kronor, går till ett 
pågående projekt om stroke och ska bidra 
till finansieringen av två doktorander. Pro-
jektet leds av professor Susanne Iwarsson, 
föreståndare för CASE som är ett tvärve-

tenskapligt centrum för äldreforskning vid 
Lunds universitet. ribbingska Minnesfon-
den stödjer även konferensresor och inköp 
av teknisk utrustning. Sista ansökningsda-
gen för nästa omgång är den 30 oktober, 
2015. Mer info: www.ribbingska.se

text & foto: erik skogH

Karin 
Sand-
berg.

extra pengar till äldreforskning att söka

Per Tunestål.

Christer 
Löfstedt.

Jan Olhager.

Henrik Smith.

Björn Larsson.
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Hallå Emil Eriksson…
… VD på Lunds universitets studentkon-
sultbolag Lunicore som ökade sin omsätt-
ning med 45 procent förra året, vilket 
innebär att man numera förmodligen är 
Nordens största studentdrivna konsultbolag. 

Varför ska studenter 
extraknäcka som konsulter?
– För att de får en chans att omsätta sina 
teoretiska kunskaper i praktiken redan 
under studietiden, se sin kunskap kom-
ma till nytta och dessutom få lön. På kö-
pet får de öva presentationsteknik, leve-
ranskvalitet, affärsmässighet och massa 
annat som hör arbetslivet till men som 
man sällan tränar under utbildningen. 
Många upptäcker också nya intressen 
och talanger som kan påverka framtida 
yrkesval. Exempelvis har vi just nu en bio-
teknikstudent som blivit jätteintresserad 
av och duktig på marknadsanalyser efter 
att ha jobbat ihop med ekonomer.

ni jobbar alltså i grupp?
– Ja, nästan alltid. Vi handplockar inför var-
je uppdrag. Det finns ju minst sagt många 
talanger att välja ifrån. Det kan vara en da-
tateknik-student som jobbar med en stra-
tegisk kommunikatör, en ekonom och en 
samhällsvetare som är bra på metod. De 
flesta är från LTH och Ekonomihögskolan, 
men vi jobbar på att bredda oss.

vad kan det handla om för upp-
drag?

– Det kan vara ett företag som vill lansera 
en ny produkt och se hur stor marknaden 
är i USA. Eller ett företag som vill växa och 
behöver hjälp med sin logistik. Eller en 
kommun som vill bygga ett databassys-
tem och matcha arbetslösa mot tillgäng-
liga jobb på arbetsmarknaden. Det är väl-
digt brett eftersom vi har konsulter från 
18 olika utbildningar. 

blir inte konsultbyråerna sura för 
att ni snor deras uppdrag?
– nej, för det gör vi knappt. Eftersom 
vi har så hög personalomsättning samt 
att detta är ett extrajobb, mäktar vi inte 
med de där riktigt stora uppdragen. Om-
sättningen ligger runt fem miljoner men 
motsvarade hundra uppdrag! Överlag 
ser jag Lunicore som ett komplement, 
också till examensarbetena som ger 
större fördjupning men kräver en hel del 
handledningstid av arbetsgivarna. Här 
tar vi hela projektledaransvaret. Men det 
är klart, samma person kan ju kosta fem 
gånger mer ett halvår senare… Men då 
är de å andra sidan inte helt gröna, tack 
vare oss!

Hur lyckades ni växa så mycket förra 
året?
– Vi har blivit dubbelt så många som job-
bar med försäljning. Varje dag besöker 
vi två företag. Och så har vi blivit bättre 
på att rekrytera kompetenta konsulter, så 
många kunder är återkommande efter-
som de är nöjda. 

det här låter som ett fenomen som 
är här för att stanna?
– Ja, det tror jag. Det är ju rätt svårt att få 
in den där första foten på arbetsmarkna-
den trots att det finns massor av hungriga 
och högpresterande studenter som bara 
suktar efter erfarenhet. Trainee-platser-
na, som kanske är mest släkt med oss, 
är ju inte så många. Studenkonsult-bolag 
finns numera vid nästan alla stora svenska 
universitet och handelshögskolor, också 
i utlandet, även om förekomsten varierar 
med arbetsmarknadsstödet. Vi funderar 
på att söka medlemskap i en europeisk 
organisation för att lära av studentkon-
sulter i andra länder.

kristina Lindgärde


