
Hopp för unga med Parkinsons

Nya ingångar till utbildning

Ledarskap på gott och ont

Tidsresan

Lunds universitets magasin | nr 4 | 2014

sLäkten besökte anfaders verk



2                          LUM nr 4 | 2014



LUM nr 4 | 2014     3

Här styrs 
undervisningen 
av bönetiderna

  3

t

övre raden: Vardagsbilder i Abu Dahbi.
Irén Tiberg utanför Sheikh Zayed Grand Mos-
que i Abu Dhabi. nedre raden: Systrarna 
Nabras och Salamah Al Qahtani, tycker att 
de har fått en mycket bättre struktur i mötet 
med diabetespatienter genom utbildningen. 
Sheikh Zayed Grand Mosque i Abu Dhabi.

Det har sina sidor att bedriva 
uppdragsutbildning i ett land som 
Förenade Arabemiraten. Kultur-
krockar kring hur utbildningen 
ska byggas upp liksom ett starkt 
begränsat socialt liv, är något av det 
som Irén Tiberg och hennes kol-
legor stöter på i samband med den 
diabetesutbildning de nu ger. 
    – Men bilden av landet har 
förändrats i positiv riktning under 
min tid här, säger hon.

Det är fredag i Abu Dhabi och studenter-
na på Fatima College of Health Science, ska 
ha sin första muntliga examen. när de har 
genomfört sin ettåriga diplomutbildning, 
kommer de att ha en bättre beredskap att 
ta emot det starkt ökande antal diabetespa-
tienter i Förenade Arabemiraten (UAE). runt 
en fjärdedel av befolkningen tros lida av 
sjukdomen jämför med Sveriges endast fem 
procent. På lunchrasten skyndar de manli-
ga studenterna iväg för den obligatoriska 
bönestunden i moskén. De kommer att bli 
sena till eftermiddagspasset, men det är ing-
enting som deras examinatorer, Irén Tiberg 
och hennes kolleger, verkar oroa sig över.

– Flexibilitet har varit ett centralt begrepp 
i arbetet runt utbildningen. Vi anpassar un-
dervisningen efter bönetiderna som i sin tur 
styrs av solen. Eftersom utbildningen är ny 
så har det blivit att vi har fått förändra den 
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t flera gånger under resans gång, förklarar 
hon. 

Irén Tiberg är diabetessjuksköterska, fors-
kare och lärare på Institutionen för hälsove-
tenskaper. Sedan januari befinner hon sig i 
Abu Dhabi, där hon utbildar sjuksköterskor 
och läkare i personcentrerad diabetesvård. 
Irén Tibergs bild av landet har förändrats i 
positiv riktning under hennes tid där – hon 
tycker det känns som en uppriktig och trygg 
miljö, där man i det stora hela kan lita på 
vad folk säger. 

– Jag klär mig lite annorlunda mot vad 
jag gör hemma. Här har jag långärmat och 
vida byxor och är mer strikt i undervisnings-
situationer. I övrigt känner jag mig faktiskt 
ganska fri här. 

men det är svårt att rör sig fritt – stora 
delar av året är det för varmt att vistas utom-
hus vilket gör det nästan omöjligt att pro-
menera. Det sociala livet är starkt begränsat, 
det är svårt att hinna etablera privata kon-
takter och lärarteamet är ofta hänvisade till 
varandra. Det finns också en del pedagogis-
ka utmaningar. Även om studenterna är po-
sitiva och har stor respekt, ödmjukhet och 
engagemang så är de vana vid en hierarkisk 
katederundervisning och tycker det är svårt 
att självständigt och kritiskt granska texter.

– De är vana vid att föreläsaren sitter 
inne med ”sanningen” och har tidigare fått 
mycket av sin kunskap genom att i kör upp-
repa vad denna sagt. nu ska de plötsligt in-
teragera på ett helt annat sätt med studie-
kamrater och lärare.

kuLturkrockar har också uppstått i or-
ganisationen runt uppbyggnaden av utbild-
ningen, beslutsvägar har tagit tid att lära sig 
och förstå vilket har inneburit en del förse-
ningar i projektet. 

– Som svensk är man van att gå till den 
person som ska utföra jobbet, men här mås-
te man gå hela vägen upp i hierarkin. Hittar 
man bara rätt väg så går allt otroligt fort. 

Två av studenterna, systrarna nabras och 

Salamah Al Qahtani, säger till LUM att de 
tycker att de har fått en mycket bättre struk-
tur i mötet med diabetespatienter genom 
utbildningen. 

Irén Tiberg understryker hur väl bemötta 
de har blivit – alla har varit mycket tillmö-
tesgående och hjälpsamma. Hon har också 
fått en enorm respekt för hur samhället har 
byggts upp och utvecklats på så kort tid, 
från att fram till slutet av 60-talet ha be-
stått av beduiner och nomadfolk, till det vi 
ser idag. 

– Att vara här är oerhört lärorikt, både 
på ett professionellt och på ett personligt 
plan – erfarenheter som jag kommer att 
bära med mig när jag återvänder till Lunds 
universitet, säger Irén Tiberg.

text och foto: åsa hansdotter

uppdragsutbiLdning 
inom diabetes
Utbildningen heter Advanced 
Level Diploma Diabetes Education 
and Clinical Care och är en ettårig 
uppdragsutbildning som bedrivs i 
Abu Dhabi samt i Al Ain för läkare 
och sjuksköterskor med minst tre års 
klinisk erfarenhet.

Uppdragsutbildningen ges 
för första gången i UAE genom 
samverkan mellan Lunds universi-
tet, Malmö högskola samt Region 
Skånes vårdexportbolag Skåne Care. 
Fyra svenska lärare finns på plats, 
två från Lunds universitet och två 
från Malmö högskola. 

Kvinna på promenad 
i Abu Dahbi.
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Tillbaka till dåtiden
I början på 1880-talet monterade Frans Hörndahl klockan i universitetshuset 

där den har tickat på sedan dess. nyligen kom hans ättlingar på besök och fick en 
unik visning bakom urtavlan. 

Prefektvardag med toppar och dalar
nu startar LUM en serie om det akademiska ledarskapets vardag. Först ut är 

Christer Löfstedt, prefekt på Biologiska institutionen. Han tycker att det är viktigt 
att hålla forskningen igång vid sidan av ”värnplikten” som prefekt.

Global blandekonomi inom utbildningen
Den globala utbildningsmarknaden har gjort Lunds universitet till mer av en 

blandekonomi med både avgiftsstudenter och fler uppdragsutbildningar vid sidan 
om den statligt finansierade utbildningen. Detta genererar frågor om risken för 
positiv särbehandling av dem som kan betala för sig.

Transplantation av nervceller ger hopp 
Lunds universitet var tidigt ute med försök att transplantera nya nervceller 

till Parkinson-patienters hjärna. Försöken har legat nere ett tag men ska nu tas upp 
igen. Och på sikt kan det kanske räcka att föra in nya gener, som kan omprogram-
mera redan existerande celler i hjärnan.

Päronformade atomkärnor i topp
Päronformade atomkärnor kan avslöja ledtrådar till varför universum består 

av mer materia än antimateria. Fysikprofessor Joakim Cederkälls forskning om så-
dana atomkärnor har nu hamnat på tio-i-topplistan för 2013 års genombrott inom 
fysikämnet.
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aktuellt.

Krav på uppehållstillstånd 
kan försena storrekrytering
rekrytering. migrationsverket 
räknar doktorander som studenter 
vilket innebär att de inte uppfyller 
kraven för arbetstillstånd. detta 
ställer till det för personalvetare 
christine holander som just nu är 
mitt uppe i arbetet med att rekry-
tera tolv internationella nanodok-
torander.

– vi erbjuder ju anställningar – 
men ändå måste de ha uppehålls-
tillstånd som innebär längre vänte-
tider än arbetstillstånd, säger hon.

LUM har tidigare skrivit om det stora EU-
projektet som förlagts till nanometerkon-
sortiet. 29 miljoner kronor ska användas till 
att anställa tolv doktorander, de flesta utan-
för EU –  och man vill ha de bästa!   

– Det rör sig om talanger som kan välja 
mellan flera erbjudanden och inte gärna bör 
hållas på halster i fem månader, som är den 
uppskattade tiden för ett uppehållstillstånd, 
säger Christine Holander på LTH:s personal-
avdelning.

även arbetstiLLstånd kan ta sin tid och 
för att minimera administrativt trassel i sam-
band med rekrytering av internationella 
forskare har Lunds universitet nyligen upp-
handlat ett så kallat relocationföretag bland 
annat med syftet att snabba upp handlägg-
ningstiderna för arbetstillstånd. Via en cer-
tifiering från Migrationsverket tar företaget 
hand om det mesta av pappersarbetet varpå 
handläggningstiden kortas från flera måna-
der till bara fem dagar. Vad man inte visste 
var att doktorander inte omfattas av certi-
fieringen…

För uppehållstillstånd, som studenter 
 istället ska ha, certifierar Migrationsverket 

informationen på ett sådant sätt så att det 
för Migrationsverket bara återstår att sät-
ta sin OK-stämpel på ansökan. Men någon 
tidsgaranti kan inte lämnas.

christine hoLander efterlyser nu erfa-
renheter från andra administratörer inom 
universitetet som rekryterat utländska dok-
torander och vet hur ansökningsprocessen 
för uppehållstillstånd kan snabbas upp.

– Specialistkompetens saknas centralt ef-
tersom doktorandrekryteringar inom åtmins-
tone LTH brukar skötas på institutionsnivå.  
Kanske finns det någon på exempelvis Ke-
micentrum som är fena på detta, säger hon.

text & foto: kristina Lindgärde

inga externa personer eller företag. 
Detta innebär att Christine Holander nu 

har hamnat i en Moment 22- situation. 
– För att söka uppehållstillstånd måste 

det finnas ett anställningsbeslut. För att skri-
va ett anställningsbeslut måste personen 
vara antagen. För att vara antagen måste 
det finnas en studieplan. För att skriva en 
studieplan måste personen vara på plats. 
Det är inte helt lätt att manövrera i regler 
och dokument när man försöker hjälpa dok-
toranderna, säger Christine Holander.

för att komma vidare, har hon trots allt 
valt att anlita det upphandlade relocation-
företaget, så att det kan samla och paketera 

Personalvetare 
Christine Holan-
der är just nu mitt 
uppe i arbetet 
med att rekrytera 
tolv internationel-
la nanodoktoran-
der, vilket visat sig 
vara krångligare 
än beräknat.

Krångligare än planerat att anställa internationella doktorander
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hbtQ-Lu

HBTQ-LU har funnits sedan slutet av 
2012 och vänder sig till anställda vid 
Lunds universitet och samlar fors-
kare, lärare, doktorander, teknisk 
och administrativ personal inom alla 
fakulteter och verksamheter.

Hbtq-nätverket tänker sig att 
IDAHOT-dagen ska bli en årligen 
återkommande inspirations-och 
kunskapsdag. I övrigt arbetar nät-
verket bland annat med att skapa 
sociala mötesplatser för universi-
tetets anställda hbtq-personer och 
med att förändra arbetsmiljön till 
det bättre. Exempel på förändringar 
som diskuteras är fler kategorier 
av kön än han och hon i LU:s olika 
register, och omklädningsrum som 
passar alla, även transpersoner.

Hbtq står för homo, bi, trans och 
queer.

Universitetshuset
hissar regnbågsflagg 
LikabehandLing. att tycka att 
det gör det samma om någon är 
homosexuell eller inte räcker inte. 
för att en verksamhet ska kunna 
bli icke-diskriminerande på riktigt 
krävs kunskaper om hur hetero- och 
tvåkönsnormer fungerar. 

detta är en central utgångspunkt 
när Lunds universitet firar idahot-
dagen den 16 maj. samma dag 
hissas även regnbågsflaggan på 
universitetshuset.

Det är andra året som ”International Day 
Against Homophobia and Transphobia” 
uppmärksammas genom en temadag, som 
denna gång har titeln ”när kom du ut som 
hetero? Och andra viktiga frågor”. Det exak-
ta datumet är egentligen 17 maj, eftersom 
det var denna dag som WHO tog bort ho-
mosexualitet från listan över psykiska sjuk-
domar. Detta skedde först 1990 och sedan 
2004 firas IDAHOT-dagen runt om i världen.

– regnbågsflaggan kommer att hissas på 
Universitetshuset av vicerektor nils Daniel-
sen och av representanter för de anställdas 
och studenternas hbtq-nätverk. Det blir en 
symbol för den samverkan som finns. Vi har 
haft ett väldigt bra samarbete med universi-
tetsledningen, säger Camilla Lekebjer, som 
ingår i HBTQ-LU, de anställdas hbtq-nätverk.

dagen inLeds med en workshop för an-
ställda under ledning av Adrian repka, som 
bland annat arbetar med normkritisk orga-
nisationsutveckling. Förhoppningen är att 
många med personalansvar kommer, efter-
som det är viktigt att ha ordentliga kunska-
per innan man kan uppnå en förändring. 
Många konkreta exempel hämtade ur verk-
ligheten utlovas.

– Att göra ingenting är inte neutralt. Om 
man inte synar utgångspunkter och för-
väntningar kan man räkna med att man är 
ganska normativ och exkluderande, säger 
Lene Bryngemark i HBTQ-LU.

Andra delen av dagen blir ett inspira-
tionstorg med mingel och bland annat sex-
ualpolitisk poesi med nino Mick, mästare 
i Poetry slam 2013, och normkritiska per-
spektiv på klientorienterade utbildningar 
med psykolog Sara nilsson Lööv.

– Det är två huvudteman under dagen. 
Dels arbetsmiljö och studentmiljö, dels ut-
bildningsinnehåll och kunskapsproduktion. 
För LU är det en jättestor möjlighet att på-
verka framtidens jurister, politiker, chefer, 
vårdpersonal och andra grupper i samhäl-
let. Det vore förfärligt om de kom ut i arbets-
livet utan ens grundläggande kunskaper om 
vad hetero- och könsidentitetsnormer har 
för effekter, säger Camilla Lekebjer.

Lene bryngemark lägger till att LU också 
har chans att komplettera bilden av ett tra-
ditionstyngt, och därför kanske konserva-
tivt, lärosäte genom att medvetet göra det 
attraktivt för hbtq-personer.

Läs mer om IDAHOT-dagen på www.
lu.se/hbtq

text & foto: 

Jonas andersson

Camilla Lekebjer och Lene Bryngemark i HBTQ-LU. 
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EU-medlemskapet vinst för LU

aktuellt.

– har kammat hem 2,2 miljarder kronor de senaste fjorton åren

eu. stipendier från eu har också 
starkt främjat Lunds universitets ut-
byte med omvärlden. sammanlagt 
närmare 18.000 studenter, forskare 
och annan personal har genom 
eu-stipendier kommit till Lunds 
universitet eller rest ut till  länder i 
europa eller tredje land de senaste 
fjorton åren. de inresande har varit 
i majoritet, men på senare tid har 
intresset för att åka ut ökat bland 
svenskar.

Hugo Bragioni på sektionen Externa relatio-
ner har för LUMs räkning plockat fram data 

på utbytena inom samarbets- och mobili-
tetsprogrammen Erasmus, Erasmus Mundus 
samt Tempus. 

när det gäller utbytesstudenter inom 
Europa tog Lunds universitet emot närma-
re 11.500 Erasmus-studenter mellan 1999 
och 2013. Under samma period åkte när-
mare 5000 Lundastudenter ut på Erasmus-
stipendier och uppåt 900 lärare från Lunds 
universitet reste på Europa-utbyten.

programmet erasmus mundus omfat-
tar utbildningssamarbeten med länder ock-
så utanför Europa. Under åren 2005–2013 
har 350 studenter från Lund deltagit i så 

eu. känslorna inför eu är delade och 
ovissheten stor om hur många som 
kommer att gå till urnorna när det 
är val till eu-parlamentet 25 maj. 
för Lunds universitet har dock det 
svenska eu-medlemskapet innebu-
rit ett rejält tillskott. Lund är ett av 
de svenska universitet som kammat 
hem flest forskningsmiljoner. 

EU:s tre senaste ramprogram för forskning 
omfattar fjorton år, från 1999 till 2013. 
Under den perioden har Lunds universitet 
hittills fått sammanlagt cirka 248 miljoner 
euro, det vill säga drygt 2,2 miljarder svens-
ka kronor. Det är mer än vad det kostade 
att bygga Turning Torso (1,8 miljarder) men 
mindre än vad MAX IV kommer att kosta 
(3 miljarder).

– Lunds universitet är en av Sveriges 
största aktörer inom EU:s ramprogram 
och de är vår näst största enskilda externa 
forskningsfinansieringskälla, säger Mag-
nus Edblad, på universitetets Forsknings-
service som hjälper forskare söka anslag 
från EU.

Ännu viktigare än forskningsmiljonerna 
är kanske den mängd kontakter med fors-

kallade joint programmes som getts i sam-
arbete med andra universitet.

Lunds universitet har under flera år delta-
git i och också koordinerat flera stor utbytes- 
och samarbetsprogram inom Erasmus Mun-
dus. Universitetet har varit involverat i hela 51 
projekt varav 13 som koordinator för projekt 
med t.ex. Mellanöstern, Kina och Indien. Se-
dan 2008 har universitetet tagit emot 700 
studenter och lärare (en majoritet är mas-
terstudenter och doktorander) från länder 
utanför Europa. närmare hundra studenter 
och lärare från Lund har kunnat resa ut till 
tredje land inom ramen för de här EU-pro-
grammen.

18.000 EU-stipendier har främjat utbyte

fo
to

: s
h

u
t

te
r

st
o

c
k



LUM nr 4 | 2014     9

Sedan år 2000 har Lunds universi-
tet också varit engagerat i närmare ett 
trettio tal projekt inom det så kallade 
Tempus-programmet. Tempus stödjer 
modernisering och reformer inom högre 
utbildning i länder i närområdet till Eu-
ropeiska unionen.  Tempusprojekten har 
också omfattat arbete med lärare i van-
liga skolor, med företag, projekt inom 
ramen för ”kunskapstriangeln” (under-
visning, forskning och innovation) och 
utbildning av offentliga tjänstemän.

 Samarbetena har handlat om allt 
från energihushållning till karriärrådgiv-
ning. Lunds universitet har varit engage-
rad i Tempus-projekt i bl.a. Centralasien, 
ryssland, Ukraina, Syrien, flera länder på 
Balkan och i Egypten.

britta coLLberg

kare, företag och andra organisationer i 
utlandet som EU-samarbetena resulte-
rat i, fortsätter han. I det femte rampro-
grammet som pågick 1999–2003 ingick 
Lunds universitet i sammanlagt 207 pro-
jekt, i det sjätte ramprogrammet i 244 
projekt och i det senaste – det sjunde – är 
universitetet med i 310 projekt.

hur bLir det med Lunds universitets 
engagemang i europeiska projekt fram-
över? 

– Ja, nu gäller att hitta partners och 
ansöka om medel inom det nya rampro-
grammet Horizon 2020 som har stark be-
toning på samarbete mellan akademi och 
omvärld och på innovation, det vill säga 
hur man nyttiggör forskningsrön, säger 
Magnus Edblad.

Lunds universitet har just antagit en 
särskild handläggningsordning för pro-
jekt som drivs inom Horizon 2020; här 
regleras vem som har rätt att underteck-
na olika typer av avtal etc. Handlägg-
ningsordningen finns att hitta i universi-
tetets regelverk.

britta coLLberg

utbiLdning. totalt 73.522 perso-
ner har anmält sig till minst en 
utbildning med start till hösten 
vid Lunds universitet. Jämfört 
med föregående hösttermin är 
detta en ökning med cirka fem 
procent.

Den 16 april var sista dagen att anmäla 
sig till höstens kurser och program. när 
anmälan stängde hade 73.522 perso-
ner sökt något utbildningsalternativ vid 
Lunds universitet. Av dessa hade 31.591 
personer Lunds universitet som sitt för-
stahandsval.

Söktrycket är stort i hela landet. Till 
samtliga universitet och högskolor in-
kom 390.970 anmälningar, vilket är en 
ökning på 2,5 % jämfört med förra årets 
rekordnotering på 381.471.

– Det är väldigt roligt att Lunds uni-
versitet är ett eftertraktat lärosäte. Sam-
tidigt är det bekymmersamt att reger-
ingen valt att skära ner på platser inom 
högre utbildning.  Det är inte bara inom 
lärarutbildningen som det behövs fler 
platser utan vi har flaggat för att vi sak-
nar 2.000 studieplatser. Men trots att 
rekordmånga vill studera och lågkon-
junkturen håller i sig utökar regeringen 
inte antalet platser och det gör att vi får 
avvisa många duktiga studenter. Detta 
är olyckligt inte minst med tanke på att 
högre utbildning är en god arbetsmark-
nadspolitisk åtgärd, säger prorektor Eva 
Wiberg.  

I år söker för första gången personer 
med det nya gymnasiebetyget. 

– Hur detta kommer att påverka an-
tagningspoängen på program och kur-
ser vet vi först efter urvalet, säger Eva 
Wiberg.  

Följande fem program vid Lunds uni-
versitet har flest sökande till hösttermi-
nen 2014: juristprogrammet (6.879 sö-
kande, varav 1.927 förstahandssökande), 
ekonomie kandidatprogrammet (5.861 
sökande, varav 1.518 förstahandssökan-
de), läkarprogrammet (5.820 sökande, 
varav 1.276 förstahandssökande), psy-
kologprogrammet (4.324 sökande, varav 
901 förstahandssökande), socionompro-
grammet (3.619 sökande, varav 514 för-
stahandssökande)

Juristprogrammet är det tredje mest 
sökta programmet i Sverige, och även 
ekonomie kandidatprogrammet och lä-
karprogrammet ingår bland de tio mest 
sökta programmen i Sverige. 

Allt fler vill plugga 
vid Lunds universitet

Juristprogrammet lockar flest sökande. 
foto: mikael risedal
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aktuellt.

skoLsamverkan. Lekplatsfysik. fysik 
i karuseller på Liseberg. en data-
bas med 6.500 svar på fysikfrågor. 
filmade experiment som uppskattas 
av lärare över hela landet. 

det är några av alla satsningar 
som nationellt resurscentrum för fy-
sik gör. nedläggningshotet verkar nu 
vara avvärjt – åtminstone detta år.

I år firar nationellt resurscentrum för fysik 
tjugo år. resurscentrumet är placerat vid 
Lunds universitet och har till uppgift att ut-
göra ett klassrumsnära stöd för lärare i hela 
Sverige, från förskolenivå till gymnasium. 
Motsvarande nationella resurscentrum finns 
inom biologi, kemi och teknik vid tre andra 
lärosäten.

– Det var skönt att vi slapp fira 20-årsjubi-
leum med gravöl, säger fysikprofessor Ann-
Marie Pendrill, föreståndare för centrumet i 
Lund sedan 2009.

nyLigen arrangerade fysikcentrumet en 
jubileumskonferens för att både blicka bakåt 
på den gångna verksamheten och framåt 
mot nya utmaningar. Inbjudna var både tidi-
gare medarbetare samt personer som arbe-
tar med skolsamverkan och didaktisk forsk-
ning, men också lärare och skolledare från 
södra Sverige.

resurscentrumet har en lång rad lärar-
kurser och lärarinspirerande satsningar på 
sin meritlista. Exempelvis den mångåriga 
frågelådan som Peter Ekström sköter, an-
ställd på 20 procent vid centrumet. Sam-
manlagt finns nu på frågelådans webbsida 
svar på 6.500 frågor inom fysikämnet, sök-
bara i en databas.

På fysikcentrumets webbplats kan man 
även hitta ett stort antal filmade fysikexpe-
riment som kan genomföras med enkel ut-
rustning ute på skolorna.

– Dessa experiment ger tips och instruk-
tioner till lärarna. De är mycket uppskattade, 
säger Ann-Marie Pendrill.

ett annat proJekt är fysikexperiment 
i berg- och dalbanor och karuseller på Li-
seberg och Gröna Lund. Förra året deltog 
4.000 elever, tillsammans med sina lärare, i 
dessa experiment. Det nationella resurscen-
trumet i fysik har för några år sedan även 
utvecklat konceptet lekplatsfysik. Man har 
tagit fram material för workshops om lek-
platsfysik, vilket nu används av flera lärarut-
bildningar och science centers.

– Lekplatsen är faktiskt förskolans läran-

demiljö, säger Ann-Marie Pendrill.
Fysikcentrumet medverkar också vid 

inspirationsdagar för lärare, konferenser, 
nO-biennaler, etc. Även genom Facebook-
grupper får lärare kontinuerligt stöd och 
möjlighet att också inspirera varandra. Men 
hela förra året hängde nedläggningshotet 
tungt över verksamheten, efter regerings-
beslut om att de fyra nationella resurscen-
trumen skulle ersättas av ett ämnesdidak-
tiskt centrum i Linköping. Efter kraftiga 
protester och debattinlägg kom i mars dock 
ett nytt besked om fortsatt statligt stöd, i 
alla fall för 2014. I spetsen för motstånds-
rörelsen gick Bo-Anders Jönsson, prodekan 

Nedläggningshot tillfälligt avvärjt 
för nationellt fysikcentrum 

Marie Pendrill är föreståndare för  Nationellt resurscentrum för fysik  i Lund. foto: maja kristin 
nylander
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ann-marie pendrill om den vikti-
gaste insatsen för att öka ungas 
intresse för naturvetenskap:
”Lärare – inte bara förstelärare – 
måste få mer än 13 minuter per 
lektion till för- och efterarbete. 
Forskning visar att unga ofta är 
intresserade av naturvetenskap, men 
inte alltid av den naturvetenskap 
de möter i skolan. Lärarna är den 
allra viktigaste faktorn. Men under 
senare år har lärarna fått allt mindre 
möjlighet att hålla kontakt med na-
turvetenskap. De måste få möjlighet 
till tid att förbereda undervisning, 
diskutera med kolleger och ibland 
få inspireras av forskare som brin-
ner för sina ämnen. Skolan måste 
få arbetsro, och lärarna måste få 
möjlighet att vara de professionella, 
engagerade lärare de vill vara.”

Miljöpolicy för LU
förväntas senare i år
miLJöfrågor. Lunds universitet 
har även under 2013 saknat en 
fastställd miljöpolicy.

det har inte gjorts någon 
miljöutredning, universitetet har 
inga gällande miljö- eller hållbar-
hetsmål, och någon handlings-
plan på miljöområdet finns inte.

Det framgår av den redovisning av miljö-
ledningsarbetet 2013 som universitetet 
är skyldigt att lämna in till naturvårds-
verket.

Avsaknaden av policydokument inne-
bär visserligen inte att det inte finns nå-
got miljöarbete alls vid LU. Miljö- och 
hållbarhetsaspekter tas in på olika sätt i 
utbildning och forskning. En hel del verk-

samheter har 
fått LU:s så kall-
lade ”miljödip-
lomering”, och 
Media-Tryck har 
till och med fått 
den mer avan-
cerade miljöcer-
tifieringen. 

Bristen på ett 
centralt miljö-
ledningssystem 

gör det dock svårt att arbeta på ett sys-
tematiskt sätt med planering och upp-
följning, menar miljöchef Claes nilén. 

– I näringslivet är det självklart att 
en verksamhet av den här storleken 
har ett systematiskt miljöledningsarbe-
te med rätt resurser! Det brukar också 
finnas någon person i ledningen som 
har ansvar för hållbarhetsfrågorna, sä-
ger han. 

Claes nilén framhåller att flera svens-
ka högskolor satsat på att bli miljöcer-
tifierade, vilket innebär att följa den in-
ternationella standarden ISO 14000 och 
få sitt arbete kontrollerat av externa re-
visorer. Även utomlands talas det idag 
mycket om värdet av att ha ett ”sus-
tainable campus”, hållbart universitets-
område.

förvaLtningschef Susanne Kristens-
son håller med om att ett bra miljöar-
bete kan vara 
en konkurrens-
fördel, och att 
den nuvaran-
de bristen på 
styrdokument 
inom  miljöom-
rådet inte kan 
fortsätta.

– Vi har nyli-
gen gett bygg-
nadschefen Åsa 
Bergenudd i uppdrag att utarbeta för-
slag till policy och handlingsplan. Policyn 
ska sedan tas av styrelsen och handlings-
planen ska tas av rektor. Förhoppningsvis 
kan detta bli klart redan i år, säger hon.

susanne kristensson understryker 
att policy och plan ska utformas i nära 
dialog med sektioner och fakulteter, ef-
tersom det är deras personal som kom-
mer att få göra det arbete man beslutar 
om. Prislappen ska också vara överkom-
lig. någon ISO 14000-certifiering kom-
mer inte att utredas på detta stadium.

ingeLa bJörck

för utbildning vid naturvetenskapliga fakul-
teten.

– Det var ett viktigt och bra beslut. Det 
betyder jättemycket för lärarna ute på sko-
lorna att denna praktiknära verksamhet be-
varas, säger han.

bo-anders Jönssons bedömning är att 
de fyra resurscentrumen får fortsätta även 
efter 2014, med Linköping som samordna-
re. Han konstaterar att många aktörer, på 
flera plan, måste hjälpas åt att lyfta intres-
set för naturvetenskap och teknik hos barn 
och ungdomar. 

– Min vision är att resurscentrum för fy-
sik tillsammans med bland annat Vattenhal-
len Science Center och MAX IV blir viktiga 
hörnstenar i satsningen på skolsamverkan 
och lärarfortbildning inom naturvetenskap 
och teknik i Sydsverige, säger han.

Lena bJörk bLixt

fotnot. Ann-Marie Pendrill är gästprofessor 
i Hedda Anderssons namn, med inriktning 
mot naturvetenskapernas didaktik, särskilt 
fysik. Hon är föreståndare vid Nationellt re-
surscentrum för fysik, placerat vid Naturve-
tenskapliga fakulteten, samt även professor i 
fysik vid Göteborgs universitet.

Claes Nilén. 
foto: mikael pertmann

Susanne Kristensson. 
foto: kennet ruona



12                          LUM nr 4 | 2014

F rans Hörndahl var farfar till sysko-
nen Ingrid och Torsten som samlat 
sina familjer till en visning av uret. 

– Under alla år har vi pratat om 
att titta på urverket bakom klockan – och nu 
äntligen får vi chansen berättar Ingrid Wen-
nebo (född Hörndahl), som bor i Stockholm.

Lite närmare har Torsten Hörndahl till 
universitetshuset. Han bor i Lund och det 
var hans son Ulf som fick kontakt med hu-
sets vaktmästare Claes Lawett och Lars-Gö-
ran Stjärnfeldt som sköter klockan. De ord-
nade familjevisningen en måndagsmorgon 
i slutet av mars. Familjerna tillsammans med 
urmakare Conny Kervall och den universi-
tetshistoriskt kunnige arkivarien Fred-

rik Ters meden samlades i atriet 
och precis när Claes Lawett sa 

”nu går vi upp och tittar på klockan” – så 
slog den nio slag. Med en ganska hård me-
tallisk klang.

– Man ska ju tänka på att det förr i ti-
den var undervisning och föreläsningar i 
det här huset och då skulle klockan höras 
ordentligt så studenterna kom i tid till sina 
lektionssalar, förklarade Fredrik Tersmeden. 
Och som den universitetsklocka det är så 
slår den även ”akademisk kvart” – det vill 
säga kvart över heltimman. 

Många tunga trappsteg senare så är hela 
sällskapet högst upp och vaktmästarna lå-
ser upp dörren där urverket gömmer sig. 

Det är frestande att skriva att här har tiden 
stått stilla – men det är ju just det 

som den inte har gjort. Här ser 
man baksidan på 

själva urtavlan som man ser framsidan på 
från universitetsplatsen. Den anrike urma-
karens namn står med tydliga svarta bok-
stäver längst ner på urtavlan.

– namnet är felstavat, påpekar Torsten 
Hörndahl som saknar det andra h:et i sin 
farfars efternamn.

Fredrik Tersmeden förklarar att det inte 
var så noga med stavningen i slutet av 
1800-talet.

– namnen kunde vara stavade på ena vi-
set i kyrkoböckerna och på andra viset i an-
dra sammanhang. Det var först när namn-
lagen kom i början på 1900-talet som 
stavningen började spela roll.

Under urtavlan i det lilla klockrummet vi-
sar sig då det unika – själva gångsystemet, 
det som rör sig och får det att ticka och 

håller pendeln i rörelse. Det blir snabbt 

– Detta ur ska ni vara väldigt stolta över, sa urmakare Conny Kervall till den stora 
familjeskara som samlats högst upp i universitetshuset för att titta närmare på sin 
anfader Frans Hörndahls verk. Sedan 1880-talet har klockan på universitetshuset 
visat tiden för alla studenter, lärare och andra på universitetsplatsen.

Urkul på släktvisit

Här syns framsidan av klockan som 
samlade familjen Hörndahl samt till 
höger Claes Lawett, Fredrik Tersme-
den och Conny Kervall. 
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trångt kring det gamla urverket, alla vill tit-
ta och fotografera med sina mobilkameror. 
Till vänster längst in i hörnet hänger de två 
stora loden – på vardera 75 kilo som ger 
kraft till klockan. Här står också en smörj-
kanna från 1881.

även en inte så ur-kunnig person för-
står principerna för hur klockan fungerar. 
Urverket är både vackert och pedagogiskt. 
Conny Kervall, urmakaren som tagit tillfället 
i akt att vara med på visningen, tar till orda 
och berättar för familjerna att det idag är 
mycket ovanligt med ett urverk som detta.

– Många mekaniska tornur är ersatta 
med elmotorer. Detta gångsystem är av 
samma typ som det i Big Ben i London, kon-
struerat av Edmund Beckett Denison som 
senare blev adlad. 

Klockan är tillverkad av Tornbergs ur-
fabrik i Stockholm, får vi också veta, vilket 
innebär att Frans Hörnlundh varken kon-

struerat eller tillverkat det. Men fått upp-
draget, beställt och möjligen monterat det.

– Kanske fick han uppdraget av någon i 
Knutsgillet – för där var han med, funderar 
sonsonen Torsten. 

De som är mest bekanta med universi-
tetsuret är Lars-Göran Stjärnberg och Claes 
Lawett. De drar uret två gånger i veckan och 
det är mycket exakt.

– Ibland slår det på tio, femton sekun-
der. Aldrig mer. när det ska ställas om till 
vintertid måste vi stanna klockan. Men nu 
till sommartiden var det bara att flytta fram 
visarna, berättar de. 

Bara en gång har de missat att dra uret 
och då stannade det. Annars har det tickat 
på sedan början av 1880-talet – och lär så 
göra i många år till.

conny kervaLL menar att ett ur av den-
na kaliber kan gå hur länge som helst bara 
man sköter och servar det med jämna mel-

lanrum. Ibland krävs även en renovering och 
det gjordes för fyra, fem år sedan. 

På väg ner från klockrummet ut till uni-
versitetsplatsen säger Ingrid Wennebo att 
visningen infriade hennes förväntningar och 
det var väl värt att samla familjerna för detta 
tillfälle. Hon har många gamla fotografier på 
sin farfar och familjen som den såg ut då. 
Och idag togs en hel del nya…

text: maria Lindh

foto: gunnar menander

”Många mekaniska tornur är ersatta med 
elmotorer. Detta gångsystem är av samma 
typ som det i Big Ben i London.”

Torsten Hörndahl med sin son Ulf på plats i klockrummet dit det bildades kö. 

Urmakare Conny Kervall berättar att gång-
systemet är detsamma som i Big Ben.
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Toppar och dalar 
i prefektvardagen 
Strax före jul gick hans institution miste om en internationell toppfors-
kare, en satsning värd drygt hundra miljoner kronor. Någon månad senare 
rapporterade hans grupp ett stort genombrott inom feromonforskningen. 

Professor Christer Löfstedt, prefekt för Biologiska institutionen, en 
av universitetets största, är först ut i en artikelserie om det akademiska 
ledarskapets vardag – en tillvaro som går upp och ner.
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I Ekologihuset där Christer Löfstedt har 
sitt prefektrum och kansli känns det 
mentala avståndet längre än den fak-
tiska kilometer det är till det han kallar 

”stan” – Universitetshuset och den centrala 
administrationen – varifrån han mottar ”en 
massa påbud och utskick”.    

I anslutning ligger den korridor där han 
har sitt forskarrum och sin feromongrupp 
– en del av den nu 300 medarbetare stora 
Biologiska institutionen. 

– Jag var mycket kritisk till sammanslag-
ningen som ledde till denna storinstitution, 
säger han. Jag såg hur mycket arbete som 
krävdes för att bland annat undvika uppkom-
sten av småinstitutioner i den stora.  Sen var 
det ödets ironi att jag blev tillfrågad om att 
bli första prefekten och fick alltihopa i knät.

huruvida han kom som ett yrväder den 
där aprildagen för 35 år då han började som 
doktorand, får vara en öppen fråga. Under 
årens lopp har han gjort sig känd som en fri-
språkig kritiker av det mesta från jämställd-
hetsplaner till forskningspolitik, såväl på lo-
kal som central nivå. Begreppet ”det tysta 
universitetet” är främmande för honom, 
och han har en egen blogg, Spegellandet, 
där han utvecklar sina åsikter. 

– Men jag är en rätt snäll och verksam-
hetsorienterad person, säger han.

Han är heller inte sämre än att han kan 
ändra sig. För han verkar rätt nöjd med hur 
det blev med hans nu så stora institution.

– Vi är sex ganska löst sammansatta en-
heter och det är bra att gränserna inte är så 
cementerade. Samarbetet mellan forskar-
grupperna har ökat.

han tycker att institutionen är i största la-
get, men ser också effektivitetsvinster, viss 
stadga och möjlighet till prioriteringar som 
fördelar med storleken.

namnen på alla sina institutionskollegor 
kan han möjligen – men med ansiktena är 
det värre.

– Jag är dålig på att känna igen folk så 
jag hälsar på alla jag möter. Det blir hemskt 
mycket hej…

På institutionen är det mesta decentrali-
serat. någon auktoritär ledare vill han inte 
vara, och tycker inte heller att det behövs.

– De som jobbar här är vuxna människ-
or som i regel vet sitt eget bästa. Detta är 
också en elitistisk värld och det måste det 
vara om vi ska följa det som universitetsled-
ningen sagt att vi ska vara ett världsledande 
universitet. 

christer Löfstedt är nöJd med samar-
betet med sin fakultetsledning och tycker 
att prefektrådet fungerar bra. I rådet ingår 
också ett par prefekter med institutioner 
som är delade mellan naturvetarna och LTH.

– Men det är inga problem – de tänker 
som naturvetare, ler han. Våra fakulteter har 
olika uppgifter och kompletterar varandra.

Och hur tänker en naturvetare? 
– Vi är nyfikenhetsdrivna, analytiska och 

kritiska.
Han är själv en förespråkare för väl till-

tagna takhöjder och på frågan om hur hög 
den är på hans institution menar han att 
ordet är fritt.

– Därmed inte sagt att alla får som de vill. 
Och jag är inte så intresserad av att lyssna 
på en massa klagomål. Däremot på förslag 
till lösningar – är de bra försöker jag sedan 
jobba för att de ska kunna genomföras. 

Det ligger i linje med det som Christer 
Löfstedt ser som sin viktigaste uppgift som 
prefekt, att ge forskarna och lärarna så bra 
förhållanden som möjligt. Det gör han ge-
nom att ha fokus på kärnverksamheten.

– Det innebär bland annat att skydda 
verksamheten från ”det onda” som kom-
mer uppifrån i form av överdrivna regelverk 

christer Löfstedt

bor: På Galjevången i Lund
famiLJ: Hustru Kristina, läkare, och 
fyra döttrar, nästan helt utflugna 
intressen: Natur, mat och dryck, 
läsa och skriva, tennis, hemmasnick-
rande  
giLLar: Äkta människor med positiva 
attityder
ogiLLar: Orättvisa. När spelreglerna 
ändras under spelets gång
önskar av ny universitetsLedning: 
Fokus på kärnverksamheten, klara 
ekonomiska gränser mot MAX IV och 
ESS, ordning och reda och arbetsro  

t

det akademiska Ledarskapets vardag

På väg till sin forskargrupp träffar Christer Löfstedt docent Glenn Svensson som bär på två lådor 
med indiskt mjölmott. 
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och allehanda påbud. Det kommer mycket 
utskick om att man ska göra både det ena 
och andra. 

Christer Löfstedt exemplifierar med en 
17-sidig enkät som skulle fyllas i där all in-
frastruktur värd över en halv miljon skulle 
dokumenteras, hur den används och i vil-
ken omfattning. 

– Jag upplever det som att någon, som 
inte vet hur verksamheten fungerar, anser 
sig ha rätt till min tid – som om den vore gra-
tis. En sådan enkät garanterar bara en massa 
meningslöst, tidskrävande arbete och ett re-
sultat av låg kvalitet, suckar han. 

det är många frågor att hantera för en 
prefekt på en storinstitution, en blandning 
av stort och smått. Christer Löfstedt har 
ett särskilt flödesschema för inkommande 
ärenden på en stor tavla i sitt rum som han 
försöker följa.  

– Sånt som kan åtgärdas på under två 
minuter ska man ta med en gång, och det 
som med fördel kan delegeras ska skickas 
vidare. Man ska inte springa på alla bollar 
utan måste filtrera – och än har jag inte fått 
några repressalier, säger han. 

Christer Löfstedt ger sig också själv till-
räcklig tid för att hinna med sin forskning.   
nyligen gjorde feromongruppen, i vilken 
han ingår, ett genombrott. I 25 år har de 
letat efter gener som är inblandade i pro-
duktionen av dofter hos fjärilar. I ett pro-
jekt satte man tillsammans med kollegor i 
Alnarp in gener från olika organismer i en 
tobaksläkting. Växten producerade då fjä-
rilsdofter. Detta innebär att man nu kan an-
vända växter som fabriker för att produce-
ra feromoner, dofter som kan användas för 
miljövänlig kontroll av skadeinsekter.   

– Under senare tid har vi publicerat flera 
arbeten i nature, PnAS och nature Commu-
nications, så det är rätt så ofta som cham-
pagnekorkar far i luften. Och tårtor är också 
viktiga. I gruppen firar vi allt från lyckade bil-
besiktningar till nya barn och födelsedagar.

men strax före JuL var det inte lika mun-
tert på Biologiska institutionen. Då hoppade 
en internationell toppforskare i växtbiologi 
av från ett erbjudande att komma till Lund. 
Det var en satsning från Vetenskapsrådet 

värd drygt hundra miljoner kronor, men som 
gick förlorad i sista stund.  

– Det var ett misslyckande och innebar 
att en hel del arbete gjorts i onödan. Jag är, 
och var, kritisk till den typen av stora sats-
ningar på en enda person. Om vi istället 
hade fått en miljon kronor om året i tio år 
till våra tio bästa forskare är jag övertygad 
om att det hade gett större utväxling, säger 
Christer Löfstedt.

för tio år sedan var det också kärva tider 
för forskningen inom Christer Löfstedts om-
råde. Man gick ihop med kollegor i Alnarp om 
en Linnéansökan som inte fick stöd från fa-
kultetsledningen. Kollegorna i Alnarp gick vi-
dare utan Lundagruppen och fick pengarna.  

– Det var motigt, men det vände efter ett 
par betydelsefulla miljoner, nya goda med-
arbetare och den forskarskola i genomisk 
ekologi vi startade tack vare ett stort anslag. 

För fyra, fem år sedan fick feromongrup-
pen och Christer Löfstedt också flera egna 

större anslag – och så blev han tillfrågad om 
prefektskapet.

– Det har nu hänt ett par gånger att jag 
tagit på mig administrativa uppgifter, precis 
när jag fått stora forskningsanslag. Även på 
90-talet då jag blev avdelningsföreståndare 
och biträdande prefekt.  

Vad är det som lockar med dessa typer 
av uppdrag?

– Jag är en stark anhängare av det kol-
legiala ledarskapet och får man ett förtro-
ende från kollegorna så bör man ställa upp, 
säger han.

nu är han inne på sin andra prefektperi-
od och säger sig också vara för ett roterande 
ledarskap – så om ett och ett halvt år är han 
beredd att lämna ifrån sig prefektskapet. 

– Om det ledarskapsindustriella kom-
plexet tycker jag inte, så jag föregår gärna 
med gott exempel och återgår till kärnverk-
samheten när jag gjort min värnplikt. 

text: maria Lindh

foto: gunnar menander

t

”I gruppen firar vi allt från lyckade 
bilbesiktningar till nya barn och födelsedagar.”

Ett flödes-
schema hjäl-
per Christer 
Löfstedt att 
delegera och 
filtrera bland 
inkommande 
ärenden.

det akademiska Ledarskapets vardag
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listan.

Konferensen README i maj hoppas bli en mö-
tesplats för diskussioner om läsning. Medie- och 
kommunikationsvetaren Nils Holmberg, en av 
föreläsarna på README, listar fem saker som 
gör att man inte bör missa konferensen.

Fem anledningar att delta 
i läskonferensen README

få reda på ny forskning om Läsning i oLika 

medier. Läser vi olika på papper och på internet? Barn 
och ungdomar tillbringar mycket tid på internet. Fors-

karna studerar hur barn och unga läser på internet och hur ani-
merad internetreklam påverkar deras visuella uppmärksamhet 
i läsningen.

testa hur man Läser med humLabbs utrust-

ning. På konferensen finns det stationer där det ges 
möjlighet att själv testa den mätutrustning som fors-

kare använder när de undersöker läsprocessen. Genom att pro-
va t.ex. eye-tracking kan man själv se hur ens ögon rör sig ge-
nom en text. 

ta deL av nya metoder som stärker barns 

Läsförmåga. Det utvecklas många elektroniska läro-
medel som anpassar sig efter användarens kompetens. 

Dessa kan t.ex. hjälpa barn med särskilda läsproblem och de 
åskådliggör också läsprocessen för barnen själva, vilket hjälper 
dem att bli medvetna om och att kunna prata om sitt läsande.

deLta i spännande diskussioner. Blandningen av 
människor från olika branscher med olika kunskaper 
ger möjlighet att utbyta erfarenheter om framtidens 

forskning om läsandet. Vilken betydelse har ljudmiljön på läs-
ningen och inlärningen? Hur kommer framtidens bibliotek att 
fungera och varför då? Förändras våra beteenden med digita-
la medier?

utöka sitt kontaktnät inom Läsforskning, 

skoLa och näringsLiv. Ofta diskuterar grupper 
som berörs av läsfrågan var för sig. På README-konfe-

rensen får personer som är intresserade av läsfrågan möjlighet 
att träffa folk från andra branscher än sin egen. Det kan ge nya 
infallsvinklar i ämnet och ge öppningar för nya samarbeten och 
forskningsinitiativ.

text: giseLa Lindberg

foto: gunnar menander

1

2

3

4

5

Den 26 maj hålls den första README –konferensen – En 
konferens om läsning – i Stadshallen i Lund. Arrangör är 
Anagram i samarbete med Lunds universitet. Tanken är 
att konferensen ska bli årligen återkommande. Mer in-
formation om konferensen http://readmelund.com
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STUDIEPROGRAM

Den globala utbildningsmarknaden har gjort Lunds universitet till mer av en bland-
ekonomi med både avgiftsstudenter och fler uppdragsutbildningar vid sidan om det 
statliga utbildningsuppdraget. Utvecklingen rimmar med universitetets strategi – att 
vara ett internationellt universitet som samverkar nära med omvärlden. 

Men universitetet ställs också inför svåra val. När platserna inte räcker till på attraktiva 
utbildningar, ska de då säljas som uppdragsutbildningar till arbetsgivare, som därmed 
erbjuder sina anställda en ”gräddfil” förbi det vanliga antagningssystemet? 

– Vi borde diskutera dessa frågor mer. Skjuter vi upp debatten, så kommer andra att 
göra val som påverkar oss, menar Cecilia Lundberg, prodekan vid Medicinska fakulteten.

Bereden väg 
för marknaden

På senare år har 
flera nya vägar 
öppnats upp till 
universitetets ut-
bildningar vid sidan 
av den traditionella 
avgiftsfria vägen.
ill: petter lönegård



LUM nr 4 | 2014     19

”Marknadslogik” ger nya ingångar 
för den som kan betala
konkurrensen hårdnar om ”de 
bästa hjärnorna” men också om de 
studenter som kan betala. i globa-
liseringens kölvatten skapas nya 
ingångar till svenska universitet. 
en lagändring gör det möjligt att 
ge avgiftsstudenter en egen kvot 
och anta dem separat utan att de 
behöver konkurrera med övriga 
studenter. 

Lunds universitet vill inte tumma 
på meritkraven, samma ska gälla 
alla studenter. däremot föreslås 
att masterutbildningar med högt 
söktryck ska kunna ha separat 
antagning och egen ”avgiftskvot”. 
samtidigt utreds möjligheten att 
erbjuda avgiftsstudenter ett basår 
där de får chans att förbättra sin 
engelska.

Den statsfinansierade utbildningen står 
fortfarande för den helt överskuggande 
delen av verksamheten vid Lunds universi-
tet – förra året 28.000 avgiftsbefriade hel-
årsstudenter mot 644 avgiftsstudenter och 
1000 som deltog i universitetets uppdrags-
utbildningar. Men ”marknadsdelen” behö-
ver byggas ut för att universitetet ska kun-
na rekrytera fler utomeuropéiska studenter 
och också fullgöra sitt breda samverkans-
uppdrag. Samtidigt lyser debatten om mark-
nadsanpassningen, om konsekvenserna och 
vägvalen, med sin frånvaro, enligt vissa be-
dömare. 

de som varit mest kritiska är studenter-
na. Separat antagning av avgiftsstudenter, 
som regeringen i somras sa att man vill tillå-
ta, syftar bl.a. till att svenska universitet ska 
bli mer konkurrenskraftiga när det gäller att 
locka till sig de duktigaste avgiftsstudenter-
na. Genom att kunna ge snabbt besked när 
man får en ansökan ökar chansen att ”de 

bästa” inte söker sig vidare till universitet i 
andra länder utan verkligen väljer Sverige. 

kritiska svenska studenter har dock 
lyft fram en annan aspekt, nämligen att se-
parat antagning innebär att svenska och an-
dra europeiska studenter med höga betyg 
framöver riskerar att bli utan utbildnings-
plats på attraktiva utbildningar, samtidigt 
som avgiftsstudenter med sämre meriter 
kommer in på sin separata kvot. Det svens-
ka antagningssystemets rättvise- och likabe-
handlingsprinciper hotas av separat antag-
ning och hotet förstärks, menar man, av att 

många utbildningsprogram är ekonomiskt 
pressade och att statsanslagen till utbild-
ningen krympt relativt sett. Man kan inte 
bortse från risken att lärosäten ser mellan 
fingrarna och antar avgiftsstudenter med 
sämre meriter för intäkternas skull – avgifts-
studenter kan bli en 
kassako för utbild-
ningar i kris, har stu-
denter hävdat i den 
svenska debatten.

Så långt vill dock 
inte presidiet för 
Lunds Universitets 
Studentkårer LUS, 
Clara Lundblad och 
Edward Linderoth-
Olson, gå. 

– Separat antagning är orättvis och sät-
ter det ordinarie antagningssystemet ur spel 

– det är allvarligt nog, kommenterar LUS-
ordförande Clara Lundblad.

Vice ordförande Edward Linderoth-Ol-
son pekar på en annan framtida risk: 

– Om utbildningar dimensioneras efter 
avgiftsstudenternas behov, men om de se-
dan av något skäl inte fortsätter komma, så 
är risken att det blir den ordinarie utbild-
ningen som får ta över kostnaderna. Att skil-
ja verksamheterna åt rent ekonomiskt kom-
mer inte vara alldeles enkelt.

Många bedömare är ändå glada för det-
ta nya fönster som regeringen erbjuder med 
möjligheten till separat antagning och en 

egen kvot för avgiftsstudenter. Det behövs 
för att underlätta att få tillbaka de interna-
tionella studenter som försvann när avgifter 
infördes. Och bara med en bra internationell 
mix kan universiteten erbjuda alla studen-
ter en miljö som rustar dem för en globa-
liserad värld.

– Jag har svårt att se att svenska studen-
ter skulle ha något att förlora. Tvärtom är 
detta något alla vinner på, menar exempel-
vis Per Warfvinge, internationellt ansvarig 
vicerektor på LTH. Det är bra att vi kan vara 
tydliga med hur många platser respektive 
grupp konkurrerar om. 

genom den separata antagningen blir 
det uppenbart vilka platser som finansieras 
av staten och vilka som finansieras av avgif-
ter, säger även Tarmo Haavisto, chef för sek-
tionen Student och utbildning.

”Vi har, kan man lite förenklat säga, dels en 
statligt reglerad, transparent ”planekonomi”, 
dels en ”marknadsekonomi”, som på något 
vis förväntas dansa i samma takt.” 

Clara Lundblad.

bereden väg för marknaden

t
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högskolor att tumma på kraven, men för 
ett universitet med högt söktryck som Lunds 
är hon inte alls orolig.

– Jag skulle ibland faktiskt önska att 
marknadsincitament hade större inverkan, 
men det skulle nog ta hundra år innan ett 
marknadsekonomiskt tänkande slog ige-
nom vid Lunds universitet. Det viktiga i det 
här sammanhanget är dock att vi inte kom-
promissar om kvaliteten när vi rekryterar. 

Det förslag som hennes arbetsgrupp läg-
ger fram och Utbildningsnämnden tar ställ-
ning till senare i maj innebär att meriterna ska 
vara likvärdiga oavsett om man antas på ”av-
giftskvoten” eller vid ordinarie antagning. 

också kristina eneroth betonar hur 
viktigt det är att universitetet anpassar sig 
till nya villkor. Separat antagning av av-
giftsstudenter är en pusselbit, ett eventu-
ellt masterförberedande studieprogram en 
annan. 

– regeringens förslag att utländska stu-
denter ska kunna stanna längre i Sverige ef-
ter examen är ytterligare en viktig signal för 
att vi ska vara intressanta och för att landet 
ska kunna tillföras välbehövlig kompetens.

Vi är ännu bara i början av de förändring-
ar som globaliseringen – och även digitali-
seringen – för med sig inom högre utbild-

 – Men det måste 
göras på ett sätt som 
främjar rättssäker-
heten, betonar han.

Margareta nord-
strand, chef för sek-
tionen Externa re-
lationer, menar att 
avgifter kan bli ett 
sätt att finansiera 
dagens överproduk-

tion, eftersom universitetet i dag utbildar 
fler studenter än man får ersättning för av 
staten. Det betyder inte att avgiftsstuden-
terna blir en ”kassako”, menar hon. 

– Fast självklart skaver det att vi lever un-
der två parallella ekonomiska logiker. Vi har, 
kan man lite förenklat säga, dels en statligt 
reglerad, transparent ”planekonomi”, dels 
en ”marknadsekonomi”, som på något vis 
förväntas dansa i samma takt. 

”Planekonomin” handlar om rättssäker-
het, likabehandling, transparens. ”Mark-
nadsekonomin” handlar om varumärke, 
ranking, att vara aktiv på sociala medier, 
kommunicera snabbt och fatta snabba be-
slut, fortsätter hon.

– Mycket ställs på sin spets när det sätts 
prislappar på allt. Vår moral ifrågasätts om 
vi tar in studenter med lägre poäng, som be-

talar för sig. Men så har lagstiftarna uppma-
nat oss att tänka, i och med möjligheten till 
separat antagning. Vi har fått en ny ingång 
och det är en viktig pusselbit, om vi ska kun-
na vara attraktiva på en global utbildnings-
marknad. Jag förstår att studenterna protes-
terar, men de måste acceptera att villkoren 
förändrats, säger Margareta nordstrand 
som också tycker att de olika systemen blir 
tydligare med en separat antagning.

kristina eneroth är universitetets vice-
rektor för internationalisering samt prorek-
tor vid Ekonomihögskolan EHL. Hon leder 
en arbetsgrupp som ska föreslå hur universi-
tetet administrativt ska hantera separat an-
tagning av avgiftsstudenter. Hon tror inte 
marknadslogiken riskerar att ta över.

– Det är oroväckande att vi så ofta verkar 
utgå från att avgifts-
belagda stu denter 
har undermåliga me-
riter. Tror någon att 
till exempel Stan-
ford har undermåli-
ga studenter för att 
dessa är avgiftsstu-
denter? 

Det kan vara 
lockande för små Kristina Eneroth. 

Margareta Nord-
strand. 
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bereden väg för marknaden
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 idag
utbildning som kostar: Finansieras med 
avgifter från utomeuropeiska studenter 
eller av externa beställare/juridiska perso-
ner (uppdragsutbildning)

Luce, Lu:s uppdragsutbildning. 
Säljer utbildningar till juridiska personer: 
myndigheter, näringslivet, organisationer 
etc i Sverige och internationellt. Årlig 
omsättning 70 miljoner kronor.
exempel: Skräddarsyr utbildningar efter 
olika beställares önskemål, t.ex. staten, 
Sida, Region Skåne, företag, fackliga 
organisationer. Köper platser på vanliga 
utbildningar till ”uppdragsstudenter” 
som pluggar jämsides med studenter som 
antagits på betyg. Genomför strategiska 
projekt, erbjuder kompetensutveckling 
inom prioriterade områden i forsknings-
fronten.
antagningskrav: Ingen behörighet krävs; 
uppdragsgivaren utser deltagarna. För 
vissa utbildningar (framför allt inom legi-
timationsyrken) finns särskilda behörig-
hetskrav. 
omfattning: Cirka 1000 personer per år, 
varav 600 internationella.
kännetecken: Paketerar utbildning i 
samarbete med beställaren. Många olika 
uppdragsgivare. Ingår i universitetets 
samverkansuppdrag.

avgiftsstudenter. 
antagningskrav: Meriter motsvarande 
behörighet eller som visar förutsättningar 
att klara utbildningen. Samma som för 
övriga studenter.

akademisk bLandekonomi 

omfattning: LU hade 644 betalande stu-
denter 2013.
urval: Antas i konkurrens med svenska 
och europeiska avgiftsbefriade studenter.

 nytt ”fönster” på gång: 
separat antagning av avgiftsstudenter: 
egen kvot: Utomeuropeiska avgiftsstu-
denter antas separat på en handfull mas-
terprogram med högt söktryck tidigast 
från höstterminen 2015. 
syfte: Göra det lättare för universitetet 
att planera och lägga upp utbildningen 
och inte styras av svenska antagnings-
omgångar. Stärka universitetets konkur-
renskraft genom att kunna ge snabbare 
antagningsbesked.
behörighetskrav: Den sökandes förutsätt-
ningar att klara utbildningen är avgö-
rande. Bedömningen ska göras på meriter 
jämförbara med de svenska/européiska 
och på sakliga grunder.
 
 under utredning:
masterförberedande studieprogram: 
Möjligheten utreds att mot betalning er-
bjuda blivande avgiftsstudenter ett mas-
terförberedande basår från höstterminen 
2015. Basåret ska finansieras med avgifter 
och ges av en extern utbildningsarrangör.
målgrupp och behörighet: Internationella 
studenter som har akademisk behörighet 
men som saknar tillräckliga kunskaper i 
engelska. Ett basår ökar chansen att till-
godogöra sig studierna och gör Lund mer 
attraktivt för avgiftsstudenter. 
kännetecken: Avgiftsfinansierat, extern 
utbildningsarrangör. 

avgiftsbefriad utbildning: Finansieras av 
staten. 
antagningskrav: Öppen för alla behöriga 
i Sverige och övriga Europa 
omfattning: 28.000 helårsstudenter. 
Regeringen bestämmer ett tak för hur 
många utbildningsplatser varje lärosäte 
får ersättning för. 
urval: Grundutbildningen: Huvudsakligen 

svenska studenter som antas på betyg 
eller genom högskoleprovet. Marginellt 
bruk av fri kvot. Masternivå: Bredare 
bedömning, men med krav på likvär-
diga meriter, av svenska och européiska 
studenter.
kännetecken: Rättssäkerhet, likabehand-
ling, transparens.

”Planekonomi”

”Marknadsekonomi” 

ning. Hela antagningssystemet behöver 
ses över, anser Kristina Eneroth.

– Det är enbart riggat för att sortera 
svenska gymnasister efter vad vi bedö-
mer är ett objektivt mått, gymnasiebe-
tyget. Men den som följt debatten kring 
betygsinflation i den svenska gymnasie-
skolan inser att  ”objektivitet” är en il-
lusion i sammanhanget. Dessutom kan 
ett litet land som Sverige inte begära att 
resten av världen ska anpassa sig till oss. 

samtidigt behöver vi kunna rekrytera 
utifrån annat än betyg, fortsätter hon. 

– Ska vi ”plocka de bästa studenter-
na”, som exempelvis Stanford och Ber-
keley, handlar det om ett helt annat sätt 
att förhålla sig till vilka studenter som är 
lämpliga. En sådan typ av rekryterings-
processer kräver mycket resurser och jag 
tror det är detta vi måste vara beredda 
på i framtiden. Den mest intressanta frå-
gan är därför inte om vi har avgifter eller 
ej. Istället handlar det om studenternas 
kvalitet – och det kan bara lösas genom 
bredd i rekryteringsbasen.

britta coLLberg

Nästa LUM: Internationell mångfald men 
nationell snedrekrytering? Vad driver ut-
vecklingen inom utbildningssystemets 
”planekonomi”?
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LTH ordnade ett 
möte mellan kon-
sulten Tim rogers 
och ansvariga för 
fakultetens tiotal 
masterutbildningar. 
Budskapet var alltså 
entydigt: det är inte 
bra forskning och 
goda forskningsmil-
jöer som är säljan-
de, utan om utbildningen leder till attraktiva 
jobb, något som kanske förvånade många 
programansvariga som ser forskningskvali-
teten som sitt främsta säljargument.

– Att Lunds universitet har bra forskning 
och utbildning tar man för givet, förklarar 
Per Warfvinge. Utmaningen är att göra mas-
terutbildningen attraktiv för individen, visa i 
vilken bemärkelse den är unik.

den personLiga kontakten är viktig. 
– Det gäller att direkt fånga upp den stu-

dent som visar intresse och erbjuda möjlig-
het att chatta eller skypa med programföre-
ståndaren och därmed ge utbildningen ett 
ansikte, säger Christina Grossmann.

britta coLLberg

bra forskning räcker inte för att 
sälja en masterutbildning interna-
tionellt. nej, det som lockar är om 
utbildningen leder till jobb som stu-
denterna vill ha. det har man fått 
lära sig på Lth. där har man just 
startat ett pilotprojekt tillsammans 
med sektionen externa relationer. 
det handlar om att paketera och 
marknadsföra två masterprogram, 
ett gammalt och ett nytt, för att se 
om detta kan attrahera fler avgifts-
studenter.

Ett av masterprogrammen som genomgår 
denna ”makeover” för att nå framgång på 
utbildningsmarknaden är det mer än tio år 
gamla ”Water resources”. Innan avgifterna 
infördes lockade det många studenter från 
utvecklingsländer, men senast hade pro-
grammet bara tre antagna studenter som 
kom från länder utanför Europa.

Den andra masterkursen som ska pre-
pareras för marknaden är helt ny: Supply 
Chain Management. Den vänder sig till stu-
denter med examen antingen i ekonomi el-
ler i teknik.

– Bara genom att ordet ”management” 

finns med i namnet, ökar chansen att dra till 
sig många sökande, säger Christina Gross-
mann, internationell chef på LTH.

Detta enligt den externa konsulten Tim 
rogers som hjälper LTH med att lägga upp 
marknadsplaner – de handlar dels om vad 
man ska tänka på innan programmet läggs 
fast, dels hur marknadsföringen gentemot 
studenterna ska gå till.

när avgifter infördes för tre år sedan 
försvann en stor andel av de utomeuropé-
iska studenterna i ett slag. Lunds universitet 
satsade tio miljoner av universitetsgemen-
samma medel på framför allt marknadsfö-
ring – ett arbete som drivits centralt från 
sektionen Externa relationer.

– Den nedåtgående kurvan har vänt, och 
nu är tiden mogen för fakulteterna att ta 
en mer aktiv roll i rekryteringsarbetet, säger 
Christina Grossmann.

Masterutbildningarna utgör en mycket 
liten del av LTHs verksamhet, men blir allt 
viktigare.

– Det finns en potential att starta fler så 
länge de kan ge ett positivt bidrag till eko-
nomin, berättar Per Warfvinge, vicerektor 
ansvarig för internationella frågor på LTH. 

”Ompaketerade” masterprogram 
ska locka fler betalande studenter

Per Warfvinge. 

LTH hoppas att ny paketering av masterprogram ska locka fler avgiftstudenter. foto: gunnar menander
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”grattis anna – du har kommit in på 
läkarutbildningen! det ger dig en 
studieskuld på 600.000 kronor.”

eller
”grattis Lisa – du har inte kom-

mit in på läkarutbildningen. men 
du har jobb i sjukvården och din 
arbetsgivare tänker köpa en läkar-
utbildning till dig om du lovar jobba 
kvar ett antal år. du får lön under 
utbildningstiden!”

otänkbart? nja, i praktiken går 
det inte till så här – än. men i princip 
är det möjligt för arbetsgivaren att 
köpa en läkarutbildning av Lunds 
universitet.

Cecilia Lundberg är prodekan med ansvar 
för utbildningsfrågor vid Medicinska fakul-
teten. Hon kastar in den här brandfacklan 
för att få en debatt om de val Lunds univer-
sitet står inför.

– region Skåne köper redan kompetens-
utvecklingskurser för sin personal av Lunds 
universitet. Hur långt är steget till att köpa 
en hel utbildning? Det förekommer för öv-
rigt redan: utbildningen av strålsjuksköter-
skor bedrivs som uppdrag, eftersom den 
inte finns att få på annat sätt, säger Ceci-
lia Lundberg.

ännu tänker avnämarna inte längre 
än till att köpa kompetensutveckling, fort-
sätter Cecilia Lundberg. Men inom region 
Skåne råder stor brist på t.ex. ambulans-
sjuksköterskor och man diskuterar som en 
möjlig lösning uppdragsutbildning. Som 
policyn för Lunds universitets uppdragsut-
bildning är formulerad, behöver inte betyg 
bli urvalskriterium för att gå en sådan ut-
bildning.

Sannolikheten för att sjukvården ska 
köpa in yrkesutbildningar ökar i takt med 
att de ordinarie utbildningsplatserna inte 

blir fler trots bristen på läkare, sjukgymnas-
ter och barnmorskor.

– I Lund drar vi ner platser på barnmor-
skeutbildningen, samtidigt som sjukvården 
ropar efter personal. Universitetet levererar 
inte. 

i universitetsutbiLdningen slår man 
vakt om att ha vetenskapligt kompetenta 
lärare, helst aktiva forskare. Ett problem i 
uppdragsutbildningen är att det inte är tyd-
ligt vem som ska betala forskningsdelen av 
lärartjänster, menar Cecilia Lundberg.

– Det är upplagt för ett moraliskt dilem-
ma när det gäller utbildningar som arbets-
givaren efterfrågar, där söktrycket är högt 
och där det krävs toppbetyg för att komma 
in. För regelverket tillåter oss att sälja de här 

utbildningarna – om vi vill. Vi är naiva om vi 
inte inser att möjligheten kommer att ut-
nyttjas, det är bara för avnämarna att läsa 
vår uppdragspolicy.

vad kan universitetet göra? Cecilia 
Lundberg säger att hon som representant 
för medicinarna självklart vill att universite-
tet ska omfördela platser till Medicinska fa-
kulteten från fakulteter med lägre söktryck:

– Samtidigt så handlar det om mer än 
att få fram platser. Det handlar om ett väg-
val, vad universitetet är och vad universite-
tet vill. Och tar jag av mig ”representations-
oket” för en stund, så vill jag också slå vakt 
om bredden, universitetets idé och inte bara 
tillgodose min egen fakultets behov. Men vi 
måste diskutera de här sakerna. Så länge vi 
inte gör det, så länge vi skjuter upp de här 
viktiga valen, så kommer andra att göra val 
som påverkar oss.

britta coLLberg 

I princip möjligt att sälja 
hela läkarutbildningar

uppdragsutbiLdning

 LUCE, Lunds universitets uppdrags-
utbildning, bekräftar att det i prin-
cip går att köpa en läkarutbildning 
av Lunds universitet. 

– När det gäller läkarutbild-
ning så förekommer det inte vid 
LU i dag, men det är möjligt för 
en juridisk person att köpa en hel 
utbildning till sina anställda, säger 
Susanne Norrman, chef för LUCE.

Examination och praktik ska 
också upphandlas.

– Men att bli legitimerad läkare 
bör inte vara något problem, efter-
som det inte är universitetet utan 
Socialstyrelsen som utfärdar legiti-
mationen, säger Cecilia Lundberg.

”Så länge vi skjuter upp 
de här viktiga valen, så 
kommer andra att göra 
val som påverkar oss”

 

Cecilia Lundberg. foto: charlotte carlberg bärg

bereden väg för marknaden
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Indonesien, berättar richard Stenelo.
Även en större grupp brasilianska stu-

denter börjar i Lund till hösten – av cirka 
90 stipendiater i Sverige finansierade av den 
brasilianska staten kommer en tredjedel att 
hamna i Lund.

britta coLLberg

– många utbildningar behöver 
det globala klassrummet – själva 
upplägget förutsätter att studen-
terna kommer från olika delar av 
världen. separat antagning och en 
egen kvot för avgiftsstudenter är 
ett sätt att försäkra sig om denna 
mix, säger richard stenelo, biträ-
dande chef på sektionen externa 
relationer.

 
Det är fördomsfullt att tro att avgiftsstu-
denter skulle vara sämre än svenska eller 
europeiska studenter, menar richard Ste-
nelo. Många gånger klarar avgiftsstuden-
terna utbildningarna bättre än övriga stu-
denter. Och oavsett är det alltså en kvalitet 
i sig med en internationell mix på en utbild-
ning, menar han.

– Lunds universitet måste välja – vill vi 
vara ett internationellt universitet eller ett 
regionalt svenskt lärosäte? Vill vi vara inter-
nationella måste vi också skapa förutsätt-
ningarna för det.

trots att Lunds universitet tappade 
många utomeuropeiska studenter när av-
gifter infördes har universitetet nästan lyck-
ats hämta in bortfallet och klarar sig där-
med bäst i Sverige. Bara till hösten 2014 har 
Lunds universitets fått 25 procent fler an-
sökningar från avgiftstudenter än året innan 

– totalt över tusen.
Sökande till 

Lunds universitet 
har också fått en 
stor andel av stipen-
dierna som Svenska 
institutet delar ut 
till utomeuropeis-
ka studenter. Lund 
får till hösten 157 
stipendier, vilket är 

mer än 22 procent av det totala antalet som 
SI delar ut. Cirka hälften av stipendierna går 
till afrikanska studenter som ska läsa vid LU.

– Stipendierna täcker också levnadsom-
kostnader, vilket gör att vi nu når de verkligt 
duktiga, men som saknar egna medel. när 
det var avgiftsfritt kom bara de utomeuro-
péer som kunde visa att de hade egna till-
gångar för att klara uppehället.

förutom si-stipendier arbetar Externa 
relationer med att teckna avtal med olika 
stater som vill finansiera sina medborgares 
studier i Lund. nu förbereds ett avtal med 
Indonesien som man hoppas innebär att ett 
tjugotal av de nära femtio indonesier som 
sökt in till universitetet till hösten, ska kunna 
finansiera sina studier med statliga inhem-
ska stipendier.

– Det är ett stort framsteg. Tidigare har 
vi bara haft ett par stycken studenter från 

Lund popuLärast

Lunds universitet är det mest po-
pulära lärosätet för internationella 
studenter som söker utbildning i 
Sverige. 

Av Sveriges fem mest populära 
masterprogram finns fyra i Lund: 
International Marketing and Brand 
Management, International Deve-
lopment and Management, Public 
Health samt Master’s in Manage-
ment (MiM). 

Det senaste är nytt och startar 
på Ekonomihögskolan till hösten. 
Redan före programstart är MiM 
Sveriges femte mest sökta ma-
gister- eller masterprogram, med 
totalt 648 sökande studenter från 
hela världen.

Separat kvot för betalstudenter 
ska garantera internationell mix

Richard Stenelo. 
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Hopp för Parkinsonsjuka

Parkinsons sjukdom blir ett svårt och handikappande tillstånd för de patienter som 
fått sjukdomen i yngre år. Lunds universitet var tidigt ute med försök att transplantera 
nya nervceller till patienternas hjärna. Den sortens försök har legat nere ett tag men 
ska nu återupptas, bland annat i Lund. Och på sikt kan det kanske räcka att föra in 
nya gener, som kan omprogrammera redan existerande celler i hjärnan.

år 1990 åstadkom en grupp fors-
kare från Lund en världsnyhet. de 
hade lyckats ge en parkinsonpatient 
nya, välfungerande nervceller i ett 
transplantat till hjärnan. många 
kollegor utomlands hakade på, 
förhoppningarna var stora, men så 
småningom kom negativa rapporter 
och transplantationsidén hamnade 
i vanrykte. nu är det dock dags för 
nya försök.

I slutet på 80- och början av 90-talet var LU-
forskarna Anders Björklund och Olle Lindvall 
ledande i försöken att ge Parkinsonpatien-

ter transplantat med nya nervceller. Målet 
var att ge patienterna mer av det ämne, 
dopamin, som deras egna celler inte tillver-
kar i tillräcklig mängd.

Lundaförsöken inspirerade hjärnkirur-
ger på många håll att testa metoden, men 
resultaten blev blandade. Somliga patienter 
blev klart bättre, men andra fick oönskade 
biverkningar. 

För att reda ut läget gjordes därför två 
studier i USA som jämförde två patient-
grupper: en grupp som fått riktiga trans-
plantationer och en grupp som bara fått 
”låtsasoperationer”. Studierna visade ing-

en avgörande skillnad mellan grupperna.
– ”Låtsasoperationer” är inte så oetiska 

som det kan låta. Man går bara en liten bit 
in i skallbenet, så risken för patienten är mi-
nimal, menar neurologiprofessorn och läka-
ren Håkan Widner. Det är han som ansva-
rar för den nya omgången transplantationer 
som ska göras i Lund. 

han har däremot andra invändningar 
mot de amerikanska studierna. För att ingen 
utanför operationsteamet skulle veta vem 
som fått en transplantation och vem som 
fått en låtsasoperation måste en rad kom-
promisser göras i behandlingen. Medel-

nu startar nya försök att transplantera nervceller

t
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Nätverket av nervceller 
i hjärnan kan färgläggas 
så att det liknar ett fyr-
verkeri. foto: kennet ruona
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sonpatienter är en säker metod med mini-
mala biverkningar. Om metodens säkerhet 
anses tillräcklig, så blir nästa steg en studie 
av dess effektivitet. 

I den studien tänker man sig att jämfö-
ra transplantationerna med så kallad djup 
hjärnstimulering, DBS, där en elektrod förs 
in i hjärnan för att göra dess dopaminpro-
ducerande celler mer aktiva. DBS-metoden 
har hittills gett positiva resultat, men är fort-
farande på försöksstadiet.

För både transplantation och DBS gäller 
att patientens ålder är avgörande.

– Den som får Parkinsons vid 70 års ål-
der kan ofta behandlas med läkemedel och 
må bra resten av sitt liv. De hinner sällan el-
ler aldrig få de biverkningar som läkemed-
let för med sig på längre sikt. Det är främst 
för personer som får sjukdomen vid bara 40 
års ålder som vi behöver nya metoder, säger 
Håkan Widner. 

de yngre patienterna är visserligen en 
mindre del av alla Parkinsonsjuka, men ändå 
ganska många: 6000 om året i Europa och 
omkring 200 om året i Sverige. Om trans-
plantationerna fungerar, så skulle dessa pa-
tienter ha en betydligt bättre framtid att se 
fram emot.

ingeLa bJörck

ceLLer och ceLLforskning

Transplantationer vid Parkinsons 
sjukdom handlar om att föra in 
nya nervceller i som kan tillverka 
det dopamin som patientens egna 
nervceller inte producerar i tillräck-
lig mängd. Ett par olika möjligheter 
studeras:
•  fosterceLLer från aborterade 

foster är det man kommit längst 
med, och som ska användas i de 
transplantationer som nu startar 
bl.a. i Lund. Men förutom de 
känsliga etiska frågorna är det 
svårt att få tag på tillräckligt med 
cellvävnad. Fosterceller kommer 
därför aldrig att kunna användas 
i större skala.

•  embryonaLa stamceLLer är 
celler från befruktade ägg som 
blivit över vid en provrörsbe-
fruktning. De kan styras till att 
bli nervceller och är lättare att få 
fram i större mängd, eftersom de 
är bra på att dela sig och bli fler. 
Detta är dock också en nackdel, 
eftersom en okontrollerad del-
ning skulle kunna leda till cancer.

•  omprogrammerade ceLLer 
från t.ex. huden har en minimal 
cancerrisk. Om man tar hudceller 
från patienten själv försvinner 
också risken för avstötning. Tek-
niken har därför stora möjlig-
heter, men är ännu på ett tidigt 
stadium.

åldern på patienterna var också ganska hög, 
och de följdes inte under någon längre tid 
efter ingreppet.

– Jag tror att allt detta bidrog till att de 
amerikanska studierna fick ett negativt re-
sultat. Vi som arbetat med transplantationer 
har ju ändå sett att resultaten blivit goda i 
mellan en fjärdedel och en tredjedel av alla 
fall, säger Håkan Widner. 

han kan berätta om patienter som haft 
svåra biverkningar av sin tidigare medicine-
ring, men efter transplantationen kunnat 
klara sig helt utan medicin i över tio år. För 

somliga av dem han träffar på regelbund-
na återbesök är sjukdomen nästan inget de 
tänker på längre.

– Vi behöver inte tala om Parkinsonsym-
tomen i mer än någon minut – sen vill de 
tala om andra saker!

De var därför en hel del Parkinsonläkare 
och -forskare i Europa och nordamerika som 
fortsatte tro på transplantationsmetoden, 
även efter de amerikanska studierna. Grup-
perna har träffats i flera år för att diskutera 
hur metodiken kan förfinas på bästa sätt. 

varJe moment i de kommande försöken 
har diskuterats in i detalj vid dessa träffar. 
Om transplantationerna misslyckas lär hela 
idén vara död för all framtid, så det gäller 
att göra de optimala valen i varje moment: 
vilka patienter som ska ingå i försöken, hur 
de celler som transplanteras ska behandlas, 
hur själva ingreppet görs och så vidare.

Den nya omgången transplantationer 
startar i höst, och görs inom ramarna för 
ett EU-projekt kallat TransEuro. 14 lärosä-
ten, sjukhus och företag deltar i TransEu-
ro, men själva transplantationerna kommer 
bara att göras i Cambridge och Lund. Totalt 
tjugo patienter ska behandlas, varav minst 
fem vid Skånes universitetssjukhus.

Det studien hoppas kunna visa är att 
transplantation av nya nervceller till Parkin-

Hjalmar Bjartmarz – här med en skallpatient inhöljd i vita dukar – är överläkare på neurokirur-
gen och den som ska utföra celltransplantationerna. foto: gunnar gunnarsson

t
hopp för parkinsonsJuka



LUM nr 4 | 2014     27

vad är det som får en stamcell att 
utvecklas till en viss sorts cell i 
kroppen? är det möjligt att få den 
färdiga cellen att backa i utveck-
lingen och omvandlas till en annan 
celltyp? det är frågor som studeras 
av docenten i neurobiologi malin 
parmar.

Hon har också ansvar för att det cellmate-
rial som ska sprutas in i Parkinsonpatienter-
nas hjärnor är av högsta kvalitet i de kom-
mande transplantationsförsöken i Lund. Det 
som används då är nervceller från abortera-
de foster (se faktaruta på förra sidan). Det 
kan man göra så länge transplantationerna 
är på försöksstadiet, men om metoden skul-
le slå väl ut behövs mycket större mängder 
friska celler.

maLin parmar och hennes medarbetare 
väckte därför uppmärksamhet världen runt 
häromåret, när de visade att det gick att 
programmera om färdiga hudceller till att 
bli just nervceller.

– Vi hade läst om andra forskares fram-
gångar med att ändra utvecklingen av en 
cell med hjälp av några få gener. Vi prova-
de det i vår egen form, och det fungerade! 
säger hon.

Det forskargruppen ville uppnå var att få 
fram dopaminproducerande nervceller, som 
patienter med Parkinsons sjukdom har för få 
av. Genom att aktivera fem gener i de tidi-
gare hudcellerna fick man dem att byta spår 
och förvandlas till nervceller. 

om hudceLLer kan bLi nervceLLer och 
odlas upp i stora mängder, så blir det inte 
längre någon brist på cellmaterial för kom-
mande transplantationer. Ett enda aborte-
rat foster skulle kunna ge nya nervceller till 
hundratals patienter. Man skulle också kun-
na ta en bit hud från patienten själv, för-
vandla cellerna och odla upp dem till lagom 
mängd. Med den senare metoden minime-
ras också risken för avstötning, eftersom pa-

tientens immunförsvar inte får några främ-
mande celler att reagera på. 

En ännu elegantare version av samma idé 
är att föra in inte hela celler utan bara de ge-
ner som behövs. Malin Parmar och hennes 
medarbetare har i djurförsök lyckats att på 
så sätt förvandla gliaceller – stödjeceller i 
hjärnan – till nervceller.

– Ingreppet i hjärnan är väldigt likt, så 
för patienten blir det ingen skillnad. Men 
metoden är lättare att kommersialisera, vil-
ket ökar läkemedelsindustrins intresse. Det 
är ingen oviktig faktor, säger Malin Parmar.

Om transplantationsförsöken i Lund och 
Cambridge ger goda resultat borde me-
toden vara samhällsekonomiskt lönsam, 
menar hon. Parkinsons sjukdom kostar ju 

samhället stora summor genom förlorad 
arbetsinkomst, mediciner, sjukgymnastik 
m.m., särskilt när det gäller yngre patienter. 
Men att utveckla en ny behandling är myck-
et dyrt, och där kunde det vara bra med 
draghjälp från industrin.

maLin parmar arbetar med alla sina forsk-
ningslinjer parallellt: att ta fram fostercel-
ler till de pågående transplantationsförsö-
ken, att utveckla nervceller från embryonala 
stamceller (se faktarutan), att omprogram-
mera hudceller och att omprogrammera 
glia celler inuti hjärnan på försöksdjur. 

– Men jag gör ju inte allt jobbet själv. Vi är 
14 personer i forskargruppen, påpekar hon.

ingeLa bJörck

Styr om hudceller till nervceller

”Genom att aktivera fem gener i de 
tidigare hudcellerna fick man dem att 
byta spår och förvandlas till nervceller.”

Malin Parmar i laboratoriet. foto: kennet ruona

hopp för parkinsonsJuka
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dJurstudier. tobias Linné gjorde 
sak av sitt största intresse och 
var med och startade den första 
svenska utbildningen i kritiska djur-
studier. nu vill han att diskussionen 
om djurrätt ska synliggöra djuren 
som en viktig del av samhället. 

– Det är något speciellt att få jobba med det 
som är mitt största intresse. Det är inte bara 
roligt utan mitt arbete känns även viktigt. 
Ett jobb där jag kan vara med och påverka, 
säger Tobias Linné. 

Det är tidig fredagsmorgon när LUM 

träffar Tobias Linné på Pufendorfinstitutet 
där hans område är ett av de nu tre pågå-
ende forskningsteman som blivit antagna 
av det tvärvetenskapliga institutet. Det blir 
snabbt tydligt att han brinner för det han 
gör – han anser att det är ett stort problem 
hur samhället osynliggör djur. 

– Samhällsvetenskapen fokuserar oftast 
på människor. Men det är ju så att vårt sam-
hälle inte bara består av människor, utan ock-
så av djur. Det kan vara allt ifrån djur som 
används inom vården till exempel för rehabi-
litering, till de som hamnar på tallriken. Djur 
blir ofta marginaliserade eller reducerade till 
råvaror, produktionsenheter eller statussym-

boler. Många har även 
en extra familjemed-

lem i form av ett 

husdjur. Detta tycker jag är viktigt att lyfta 
fram och problematisera, säger han. 

tobias Linné är socioLog och universi-
tetslektor vid Institutionen för kommunika-
tion och medier. Från början hade hans ar-
bete inte något med djurrättsfrågor att göra 
– han skrev sin avhandling om digitala peng-
ar. Att intresset för avhandlingsämnet skul-
le avta var inget Tobias Linné visste då. En 
vändpunkt kom år 2011 när han lyssnande 
på en gästföreläsning om kritiska djurstu-
dier. Där och då växte en idé fram. 

– Trots mitt intresse tänkte jag aldrig att 
djurrättsfrågor var något man faktiskt kun-
de arbeta med. Men efter föreläsningen såg 
jag det på ett nytt sätt. Så här i efterhand 
känns det konstigt att jag inte 
tänkte på det tidigare. 
Efter före-

Vill synliggöra djuren 
som en viktig del av samhället

forskning.

Sociologen Tobias Linné tycker att 
djuren osynliggörs i samhället och vill 
starta ett centrum för djurstudier. 
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läsningen gick jag fram till föreläsaren och 
sa att vi borde jobba tillsammans, säger To-
bias Linné.

Och så blev det. Föreläsaren var Hele-
na Pedersen som då var forskare på Malmö 
högskola, numera på Stockholms universi-
tet. Tillsammans startade de 2012 den för-
sta kursen inom ämnet kritiska djurstudier i 
Sverige, Critical Animal Studies: Animals in 
Society, Culture and the Media, där han nu 
är kursansvarig.

– Vi hade tidigt en tanke om att vi skulle 
starta en utbildning. nu är vi inne på tredje 
omgången och vi har haft fullt varje termin. 
Många av kursarna har redan tidigare ett in-
tresse av djurrättsfrågor, säger Tobias Linné.

kursen är en grundkurs på 7,5 högsko-
lepoäng och har tilldelats ett pris av The Hu-
mane Society of the United States som är en 
av de största djurskyddsorganisationerna i 
USA. Ambitionen är att den ska utvecklas 
vidare. Ett första mål är att kursen ska bli 
en hel termin.

– Om man ser på de senaste tio, femton 
åren så har djurstudier som ämne växt otro-
ligt mycket och allt fler engagerar sig. I fram-
tiden hade jag gärna sett att vi hade fått ett 
centrum för djurstudier. Men vägen dit är 
snårig och det finns många svårigheter. Till 
exempel kan det vara svårt att motivera vad 
studenterna kan arbeta med efter en utbild-
ning i djurstudier. Det finns dessutom en hel 
del fördomar. när jag berättar att jag arbe-
tar med djur, så får jag ofta reaktionen att 
jag borde syssla med något viktigare, säger 
Tobias Linné. 

Samarbetet med Helena Pedersen fort-
satte och tillsammans med bland andra lit-
teraturvetaren Amelie Björck började de 
under 2013 arbeta med det tvärvetenskap-
liga forskningstemat ”Exploring the animal 
turn’: Changing perspectives on human-
animal relations in science, society and cul-
ture”. Forskningstemat finansieras Pufen-
dorfinstitutet och kommer att göra det till 
juni 2014. De övriga två pågående projek-
ten inom institutet handlar om en bättre 
synmiljö och tillit och identitet i den digi-
tala världen. 

text: fredrik bröndum

foto: gunnar menander

forskningsansLag. 33 miljoner 
till forskning på tidigare sjuk-
domsdiagnos och förbättrad 
stamcellsterapi samt 31 miljoner 
till forskning om stamcellsbe-
handling av kroniska lungsjuk-
domar delas ut av stiftelsen för 
strategisk forskning.

Forskare vid den nybildade LTH-institu-
tionen för biomedicinsk teknik håller på 
att utveckla en ny så kallad ultraljudsba-
serad Lab-on-a-chip-teknik som snabbt 
ska kunna koncentrera mikrovesiklar i 
exempelvis blod eller urinprov. Stiftel-
sen för Strategisk Forskning bidrar nu 
med 33 miljoner kronor.

Mikrovesiklar är små partiklar, bara 
hundra nanometer stora, som utsöndras 
från celler. Dessa bär på viktig molekylär 
information. Inte minst tenderar de att 
innehålla viktig information om eventu-
ella sjukdomar.

att kunna avkoda mikrovesiklarna 
för att spåra sjukdomar hos patienter 
är därför högintressant för sjukvården 
– men svårt. 

– Istället för att använda sig av långa 
och krävande anrikningsprotokoll med 
ultracentrifugering för att utvinna och 
analysera mikrovesiklar kommer man nu 
snabbt kunna koncentrera mikrovesiklar 
i biologiskt material, berättar Thomas 
Laurell, professor i medicinska och ke-
miska mikrosensorer vid LTH och ansva-
rig för konsortiet.   Tre medicinprofesso-
rer leder tre delprojekt som tar hjälp av 
den nya tekniken:

Prostatacancer för tidig cancerdi-
agnostik och förbättrad klassificering 

av tumörsjukdomen under ledning av 
Hans Lilja.

David Erlinge kommer studera mikro-
vesiklar som frisätts från trombocyter i 
blodet och utveckla förbättrade diagnos-
tiska metoder vid hjärta och kärlsjukdom.

Stefan Scheding ser nya möjligheter 
till förbättrad stamcellsterapi inom hjärt-
infarkt och stroke med hjälp av den nya 
teknikplattformen för mikrovesikelhan-
tering som nu utvecklas på LTH för medi-
cinska studier på BMC i Lund.

professor Gunilla Westergren-Thors-
son och hennes forskarkollegor på Med-
icinska fakulteten får 31 miljoner kronor 
under fem år för att undersöka om stam-
celler kan bota kroniska lungsjukdomar

Fler och fler drabbas av kroniska lung-
sjukdomar, som KOL, astma och lung-
fibros. Kroniska lungsjukdomar orsa-
kar förändringar i lungvävnaden vilket 
i sin tur leder till svår hosta, andfåddhet 
och syrebrist. Dagens läkemedel lindrar 
symptomen, men botar inte sjukdomar-
na i sig. Gunilla Westergren-Thorsson 
har tillsammans med sina medsökan-
de kollegor, Johan Malmström, Mattias 
Magnusson och Leif Bjermer, fått peng-
ar till ett projekt där de ska undersöka 
möjligheten att bota dessa sjukdomar 
med just stamceller.

– Förhoppningen är att i sjuka lungor 
identifiera delar i interaktionen mellan 
cellerna och vävnaden som vi kan rikta 
ny behandling mot. En tänkbar framtida 
behandling kan innebära att vi tillför nya 
celler i kombination med läkemedel som 
påverkar just denna interaktion, berättar 
Gunilla Westergren-Thorsson.

Jonas andersson

Strategiska forskningsanslag 
till teknik och medicin
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forskning.

fysik. päronformade atomkärnor 
kan avslöja ledtrådar till varför 
universum består av mer materia än 
antimateria. fysikprofessor Joakim 
cederkälls forskning om sådana 
atomkärnor har nu hamnat på tio-i-
topplistan för 2013 års genombrott 
inom fysikämnet.

Enligt teorin om universums tillkomst ska 
det i samband med den stora smällen, Big 
Bang, ha skapats materia från energi, i linje 
med Einsteins berömda insikt om att mate-
ria och energi är två sidor av samma mynt. 
I de processer man känner till idag så tycks 
dock varje materiepartikel som skapas på 
det sättet i laboratoriet följas åt av en parti-
kel av antimateria. Men om samma sak hän-
de vid Big Bang, det vill säga att det skapa-
des lika mycket materia som antimateria, så 
skulle partiklar och antipartiklar efter ett tag 
ha förintat varandra och inget handfast bli-
vit kvar. Vi och vår värld skulle då inte finnas 
till. Frågan är vad som hände.

– Det måste finnas något som gjorde att 
materia vann över antimateria. För tillfället 
har vi inga bevis för någon teori som för-
klarar varför skillnaden mellan materia och 
antimateria blev så stor som den blev. Det 
finns förklaringar till mindre skillnader, men 
inte så stora som man observerar, säger Joa-
kim Cederkäll, professor vid Fysiska institu-
tionen.

Han har under många år studerat oli-
ka egenskaper hos atomkärnor med hjälp 
av experiment vid acceleratoranläggningen 
CErn utanför Genève. 

Under förra året fick han och hans kolle-
gor fram forskningsresultat som tyder på att 
det finns atomkärnor som har en päronlik-
nande form. normala atomkärnor har sna-
rare formen av en rugbyboll eller är sfäriska 

som en vanlig fotboll. Hos de päronliknande 
atomkärnorna är kärnans massa något för-
skjuten åt atomkärnans ena ände. Och det 
är just denna förskjutning som väcker fors-
karnas intresse.

– Många forskargrupper runt om i värl-
den söker efter något som kallas EDM, 
elektriska dipolmoment, säger Joakim Ce-
derkäll.

eLektriska dipoLmoment kan nämli-
gen spela en nyckelroll i jakten på ledtrådar 
kring antimaterians vara eller icke vara. Joa-
kim Cederkäll berättar att flera grupper runt 
om i världen söker efter EDM på partikel-
nivå eftersom det skulle innebära att vissa 
grundläggande symmetrier bryts i naturen, 
vilket i sin tur skulle kunna förklara hur uni-
versum som vi känner det kom att domine-
ras av materia.

– Våra resultat pekar ut vilka atomer som 

Päronformade atomkärnor 
på tio-i-topp-lista

är speciellt lämpliga att studera när man sö-
ker efter EDM, framförallt med atomfysika-
liska metoder. Det är på så vis ett komple-
ment till den forskning som bedrivs vid de 
stora experimenten på CErn, säger Joakim 
Cederkäll.

förra året fick deras forskningsresultat 
vara omslagsbild i tidskriften nature. Och 
för en tid sedan hamnade de på Physics 
Worlds tio-i-topp-lista för genombrott inom 
fysikforskningen under 2013.

– Särskilt roligt är att utmärkelsen gick till 
hela forskarlaget. Den här typen av forsk-
ning kan inte en enskild individ göra, utan 
kräver ett lag av duktiga och entusiastiska 
forskare som väljer att samarbeta kring ett 
gemensamt intresse, säger Joakim Ceder-
käll.

text: Lena bJörk bLixt

foto: gunnar menander

Fysikprofessor 
Joakim Ceder-
käll jagar svar 
på materiens 
och antimate-
riens gåta. 
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miLJöfrågor. grön medborgarjour-
nalistik på sociala medier – kan det 
vara ett sätt att lösa kinas enorma 
miljö problem? 

– kanske. medborgarjournalisti-
ken tvingar fram förändringar. men 
myndigheterna tror fortfarande att 
det är experter och mer styrning 
uppifrån som ska lösa klimatfrågan. 
de har inte förstått att man inte kan 
vända utvecklingen utan engage-
rade gräsrötter. 

Sam Geall från University of Sussex forskar 
på innovation för att minska koldioxidutsläp-
pen i Kina. Tidigare i vår besökte han Centr-
um för Öst- och Sydöstasienstudier, ACE, 
vid Lunds universitet och forskningsprojek-
tet Digital China. En av LU-forskarna, Marina 
Svensson, inriktar sig på under sökande jour-
nalistik och aktivisters, inklusive ideella orga-
nisationers, användning av sociala medier.

– Möjligheterna har ökat i Kina att be-
driva journalistik i de offentliga ”mellanrum-
men” på nätet. Men det gäller att känna 
gränserna, veta vad makten tolererar, för att 
inte trampa fel, säger hon.

Kina har världens största utsläpp av kol-

dioxid. Men det är inte bara miljöproblemen 
som växer, utan även den sociala oron, be-
rättar Sam Geall. nästan hälften av befolk-
ningen uppfattar luftföroreningarna som 
det största samhällsproblemet.

poLitikerna gör seriösa försök att 
ändra utvecklingen. Man satsar enorma 
summor på att utveckla ny ”low carbon” 
teknologi och elbilar. Men det teknokratiska 
uppifrån-perspektivet gör alltså samtidigt 
att man stänger ute de bidrag till lösningar 
som ett brett folkligt engagemang kan ge. 

– när medborgare motsätter sig kärn-
kraft som ersättning för kol avfärdas de som 

irrationell, känslomässig medelklass av myn-
digheterna. Vad vi ser är en ny offentlig håll-
barhetsortodoxi hos kinesiska myndigheter.
Själv menar han att det är just i det min-
dre tvärsäkra och mångfasetterade förhåll-
ningssättet hos en allmänhet som en möjlig 
lösning finns. Kinas många tusentals ideel-
la miljöföreningar kan göra en skillnad. De 
samlar in uppgifter från olika håll och enga-
gerar både vanliga medborgare och profes-
sionella journalister. De driver egna nätsajter 
och är aktiva på sociala medier. Det växer 
fram en alternativ offentlighet och med den 
en mer komplex och sannare bild av miljö- 
och klimatproblemen.

– Den här journalistiken påverkar myndig-
heterna. Tydligast har det varit i de officiella 
mätningarna av luftföroreningar. när dessa 
visat att man haft blå himmel i Peking, så 
har medborgarnas inlägg bevisat motsatsen. 

Det fick genomslag i internationella me-
dier när ingenjörsstudenter började bygga 
egna drakar som mäter luftföroreningarna 
på en mängd platser i landet och sedan rap-
porterade in resultaten till fristående sajter. 
Den här medborgarbevakningen har tvingat 
fram mer korrekt rapportering också från 
myndigheterna.

eftersom miLJöprobLemen är så allvar-
liga i Kina finns en stark drivkraft hos både 
medborgare och styrande att göra något åt 
dem. Det har lett till en ökad öppenhet och 
pluralism i samhället som helhet. Ett exem-
pel är den tvåspråkiga nätsajten China Dia-
logue som Sam Geall själv är redaktör för 
(www.chinadialogue.net/ ). Här förs en di-
alog om miljö- och klimatfrågor på en nivå 
och med en öppenhet som ingen trodde var 
möjlig för bara några år sedan.

Är han då optimist eller pessimist när det 
gäller Kinas möjligheter att hantera miljöfrå-
gorna? Både och, blir svaret. 

– Vi kan lära av Kinas långsiktiga sats-
ningar på grön teknologi och innovation. 
Men den stora utmaningen är det som sker 
på det lokala planet, där vinsthungriga ex-
ploatörer samverkar med korrupta politiker 
som sitter vid makten i kraft av den ekono-
miska tillväxt de kan uppvisa. I de samman-
hangen väger miljölagarna lätt. 

britta coLLberg

Grön journalistik 
på gräsrotsnivå viktig 
i Kinas miljökamp

Sam Geall och Marina Svensson.

Miljöproblemen är stora i Kina och engagerar allt fler. foto: hung chung chih/shutterstock
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Allt färre malmöbor 
pausar på Stortorget

forskning.

arkitektur. stortorget i malmö har 
sett ungefär likadant ut de senaste 
35 åren, men sättet på vilket mal-
möborna utnyttjar torget har änd-
rats. förändringarna ger en bild av 
stadens och samhällets utveckling 
från industrisamhälle till tjänste- 
och konsumtionssamhälle.

Det är arkitekturprofessorn Mattias Kärr-
holm som studerat hur torget används idag. 
Han har kunnat jämföra sitt material med en 
liknande studie från slutet av 70-talet, och 
sett tydliga skillnader.

– Människor uppehåller sig inte lika länge 
på torget idag. Av dem som tar en paus är 
det bara hälften så många som tar sig tid 
att sätta sig på bänkarna, medan dubbelt 
så många står upp. Och när de pausar idag 
håller de oftare på med något: fotograferar, 
dricker kaffe, äter en lunchmacka, talar i te-
lefon eller skickar SMS.

– En annan skillnad är att det är betydligt 

fler kvinnor och barn på Stortorget idag än 
på 70-talet. En tredje skillnad är att det då 
var fler grupper som rörde sig över torget. 
Min gissning är att det var industriarbetare 
på väg till och från jobbet, säger Mattias 
Kärrholm.

hans JämföreLse visar hur det i industri-
staden Malmö fanns mer tid till pauser för 
dem som inte befann sig på jobbet. I kon-
sumtionssamhällets nya Malmö är tempot 
högre och pauserna kortare. Att äta och 
dricka utomhus ingår i vardagen, liksom att 
ständigt kommunicera via mobilen. rökan-
det verkar däremot ha gått ner: det syntes 
nästan inga rökande människor alls på den 
senare omgången bilder.

– Jag blev faktiskt förvånad över att skill-
naderna var så tydliga. Det är roligt att kunna 
spegla ett samhälles förändring med så enkla 
medel som foton, tycker Mattias Kärrholm.

70-talsstudien gjordes av en gästforska-
re i Lund, sociologen Perla Korosec-Serfaty. 

Hon och hennes medarbetare tog bilder av 
Stortorget ur olika vinklar och vid olika tider 
på dagen under en veckas tid. Med hjälp av 
dessa över 500 foton kunde hon sedan be-
skriva hur torget utnyttjades. Mattias Kärr-
holm har upprepat hennes studie, och räk-
nat på bilderna hur många människor som 
befunnit sig på torget, vad de gjort och hur 
länge de varit där.

1970-talet och nutiden skiljer sig också 
när det gäller stora arrangemang på Stortor-
get. Förr var det färre sådana, och de som 
fanns hade i regel politisk eller officiell ka-
raktär. nu är arrangemangen mycket fler, 
men mer inriktade på musik, kultur och un-
derhållning, som Malmöfestivalen och Mu-
sikhjälpen.

mattias kärrhoLm har forskat en hel 
del om köpcentra och andra konsumtions-
miljöer. Han har sett hur samhällsplanering-
en påverkats av de köpcentra som vuxit upp 
i städernas utkanter. För att hålla liv i Mal-
mö centrum har planerarna genomfört mot-
drag som t.ex. gågatan mellan Stortorget 
och Triangeln i Malmö – men det har inte 
lett till den önskade mångfalden i stadslivet.

– Man kan snarare säga att hela city för-
vandlats till ett enda köpcentrum. Det har 
ändå inte hjälpt i längden: vi kan redan se 
att handeln påverkats av Emporia i Hyllie, så 
att en del butiker tvingats stänga. Frågan är 
nu om Malmö ska satsa ännu mer på kon-
sumtion i city eller hitta någon annan väg 
framåt, säger Mattias Kärrholm.

ingeLa bJörck

Fotostudier med 35 års mellanrum 
visar på Malmös omvandling

Arkitekturprofessorn Mattias Kärrholm har med enkla medel studerat livet på Stortorget i Malmö, och jämfört med en studie från 70-talet. 
foto: kennet ruona och tupungato/shutterstock
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statsvetenskap. hur växte skol-
väsendet fram? varför valde vissa 
länder att sekularisera skolan helt 
medan andra gav statsbidrag åt 
privata religiösa skolor? 

Johannes Lindvall har gjort en 
genomgång av hur den västerländ-
ska skolan vuxit fram. artikeln pu-
blicerades i världens mest prestige-
fyllda statsvetenskapliga tidsskrift. 

American Political Science review är för 
statsvetare vad Science och nature är för 
naturvetare och medicinare. Endast de ab-
solut bästa vetenskapliga artiklarna publice-
ras där. Studien av skolans framväxt som Jo-
hannes Lindvall, professor i statsvetenskap, 
gjort tillsammans med kollegan Ben Ansell i 
Oxford blev den första artikeln av en svensk 
statsvetare som accepterats i tidskriften se-
dan 90-talet. 

– Det finns en 
enorm mängd lit-
teratur och artiklar 
kring välfärdssta-
tens framväxt, men 
det är få statsvetare 
som har gjort jäm-
förande studier av 
hur skolväsendet 
har vuxit fram, sä-
ger Johannes Lind-

vall som en delförklaring till varför just deras 
artikel passerade nålsögat. Det har varit en 
brist hos statsvetarna att det forskats så lite 
om hur skolan utvecklats. Man vet hur viktig 
skolan är för välfärdsstaten och för länders 
ekonomiska utveckling, trots detta har det 
varit ett åsidosatt ämne.

Idag är skolan ett slagträ i den politiska 
debatten och så såg det ut även vid förra se-
kelskiftet som är den period som Lindvalls 
artikel handlar om. 

Forskarna valde att fokusera på åren 
1870–1939, det vill säga de år som de fles-

ta västländer formerade sina skolsystem.
27 länder i Europa, nordamerika och 

Ostasien valdes ut och klassificerades en-
ligt tre parametrar: graden av centralstyr-
ning, om skolorna var sekulära eller kon-
fessionella och i vilka fall privata skolor fick 
statliga bidrag.

en sak som förvånade forskarna var att 
två helt olika ideologiska inriktningar ledde 
fram till att länder fick centraliserade skol-
system. Det var å ena sidan länder med li-
beraler och socialdemokrater vid makten, 
det vill säga två demokratiska ideologier. De 
ville komma bort från konservativa värde-
ringar genom att bryta med de gamla by- 
och församlingsskolorna, som ofta styrdes 
av präster, och ersätta dessa med centralt 
styrda skolor. Men å andra sidan strävade 
även fascistiska diktaturer mot centralstyr-
ning. 

– I båda fallen handlar det om att man 
vill bryta med det gamla och öka kontrollen 
över skolan, men det skedde av helt olika 
skäl, säger Johannes Lindvall.

En annan sak som kom fram tydligt i un-
dersökningen var att länder med religiösa 
minoriteter valde att ge statliga bidrag till 
religiösa privatskolor. 

– Man använde statliga pengar för att 
dämpa groende religiösa konflikter, säger 
Johannes Lindvall och ger den nederländska 
skolan som exempel. Där fick den allmänna 
skolgången fart först då man löst motsätt-
ningar mellan protestanter, katoliker och se-
kulära krafter genom att subventionera pri-
vata religiösa skolor.

Johannes Lindvall ser en viss likhet med 
dagens skolpeng. Fast nu handlar det om 
ett sätt att tillgodose medelklassens krav 
på ökad valfrihet i välfärdssamhället, påpe-
kar han.

sedan Johannes LindvaLL fick sin artikel 
publicerad i American Political Science re-
view så har ytterligare två artiklar av svens-
ka statsvetare kommit in i tidsskriften(och 
även lundafilosofen Marcus Agnafors). Han 
ser det som ett tecken på att svensk stats-
vetenskap håller på att ändras och bli mer 
internationell i sin profil.

– Forskare från andra europeiska länder 
har varit bättre på att publicera sig i de inter-
nationella tidsskrifterna, säger han. nu har 
det blivit viktigare även här att publicera sig 
och på så sätt kan vi bättre visa vilken poten-
tial svensk statsvetenskaplig forskning har.

uLrika oredsson

Artikel om skolväsendets framväxt 
publicerad i prestigefull tidskrift

Johannes Lindvall. 

Forskarna val-
de att foku-
sera på åren 
1870–1939, 
det vill säga 
de år som de 
flesta västlän-
der formera-
de sina skol-
system.
foto: everett 
collection 
shutterstock
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henri matisse, fernand Léger, sonia 
delaunay, henry moore och diego 
rivera är några av de konstskatter 
som täcker väggarna på skissernas 
museum i Lund. nu är siktet inställt 
på utbyggnad och på att, enligt mu-
seichefen, bli en av norra europas 
stora konstattraktioner. en privat 
donation på 20 miljoner innebär 
startskottet för expansionen. 

– Denna generösa donation har i grunden 
förändrat möjligheterna för Skissernas mu-
seum. Den skapar den stabila grunden för 
den första delen av det stora förvandlings-
arbete vi startat på museet, säger museichef 
Patrick Amsellem.

Utbyggnaden av museet innebär en ny 
entré med reception, museishop, kapprum 
och restaurang med upp till 80 sittplatser 
samt en möjlighet att sitta utomhus. 

– Donationen har gjort det möjligt att 

förverkliga detta efterlängtade projekt – ett 
nödvändigt tillägg till de nuvarande musei-
byggnaderna som gör att vi kan välkomna 
besökare på ett bättre sätt.

i börJan av apriL avslöjades det vinnande 
bidraget i Statens fastighetsverks arkitekt-
tävling om utbyggnaden: ”Skissernas träd-
gårdar”, utformat av arkitektkontoret Elding 
Oscarson. Omedelbart efter offentliggöran-
det inleddes arbetet med att utveckla försla-
get och ta fram ritningar för bygget. Bygg-
start förväntas till i början av 2015. Patrick 
Amsellem hoppas att utbyggnaden ska stå 
färdig om två år. 

– Vi ser fram emot att arbeta tillsam-
mans med Elding Oscarson. Den intelligen-
ta planlösningen kan bidra till utvecklingen 
av Skissernas museum som mötesplats för 
hela Lund. Det är vår förhoppning att kunna 
öppna museet den 6 april 2016, 75 år efter 
det att museet invigdes på den här platsen 

1941, säger museichef Patrick Amsellem
Den nu aktuella donationen är den en-

skilt största från en privatperson i muse-
ets långa historia. Den kan egentligen bara 
mäta sig med de gåvor av verk museet 
mottagit direkt från konstnärer och deras 
familjer, exempelvis donationen 1972 av 
hundratals skisser av Isaac Grünewald. Bir-
git rausings donation för inköp av verk av 
den svenska konstnären Maria Miesenber-
ger hör också hemma i detta sammanhang.

Andra stora anslag är det på 1,5 miljo-
ner kronor som museet fick direkt från re-
geringen 1965 för inköp av internationell 
konst, liksom stödet på sammanlagt cirka 
nio miljoner kronor från riksbankens Jubi-
leumsfond samt Crafoordska stiftelsen för 
museets infrastrukturprojekt. 

oscar heimburg

fotnot. Se en intervju med Patrick Amsel-
lem och Elding Oscarsson i anslutning till ar-
tiklen på www.lum.lu.se 

Nya Skissernas klart om två år

Den nya tillbyggnaden av 
Skissernas museum får en ny 
flexibelt inredd entré, som 
bland annat kan användas 
till diverse sammankomster. 
ill: elding oscarson
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eva Lindgren

intressen: konst, resor gärna med 
kulturell inriktning, sport
giLLar: allt som har med kultur att 
göra, att baka, katter och hästar
ogiLLar: oärlighet, att städa

Som anställd inom universitetet sedan 
mitten av 1970-talet har Eva Lindgren 
varit med om stora förändringar i sitt 
arbete som administratör. Men en 
sak har funnits med som en röd tråd 
genom hela karriären: känslan av att 
ha ett roligt och intressant arbete. 
Nyligen blev hon en av två mottagare 
av LU:s administrativa pris.

Administratör med stor insyn 
i utbildnings- och kvalitetsfrågor
Eva Lindgren arbetar som koordinator vid 
avdelningen Kvalitet och utvärdering och 
administrerar bl.a. utbildningsnämndens ar-
bete och är central kontaktperson gentemot 
universitetskanslersämbetet när det gäller 
pågående utvärderingar. Genom åren har 
det skett en rad omorganisationer, men i 
stort sett har hon hållit sig inom samma fält; 
utbildnings- och kvalitetsfrågor.

– Jag har trivts med människorna om-
kring mig och haft stor variation i arbets-
uppgifterna och det är väldigt roligt att ar-
beta mycket med verksamheterna ute på 
institutionerna, säger Eva Lindgren.

Samtidigt har det hänt mycket när det gäl-
ler arbetsmetoder och organisation. En stor 
förändring var i början av 1990-talet när för-
valtningen bytte från en byråorganisation till 
en betydligt plattare organisationsform. En 
annan förändring ägde rum för några år se-
dan när de dåvarande råden lades ner och 
det bildades nämnder i stället, där utbild-
ningsnämnden är ett exempel. Eva Lindgren 
har varit med hela vägen.

– Jag har fått en ganska stor insyn i ut-
bildnings- och kvalitetsfrågor över hela uni-
versitetet efter alla dessa år. Det ger en extra 
dimension till arbetet, säger hon.

Att Eva Lindgren hamnade inom admi-
nistrationen var mer eller mindre en slump. 
Hon läste många olika kurser på universi-
tetet med inriktning på museivärlden, fullt 
medveten om att det inte var (och är) det 
lättaste när det gäller att få jobb.

– De kommentarer jag fick från många 
var att jag ”inte läst någonting nyttigt”, men 
det är den typ av ämnen som man har med 
sig hela livet. Man får inte glömma att jag 
fick en generalistkompetens som inte är helt 
oviktig, säger hon.

Den 1 november 1976 fick hon arbete 
på den dåvarande PU-enheten (Pedagogiskt 
utvecklingsarbete), som vid början av 90-ta-
let blev Utvärderingsenheten.

mycket har skett under de nu snart 38 
år som gått. Den tekniska utvecklingen har 
inneburit mycket för det administrativa ar-
betet. En sådan självklar sak som att kopiera 
papper var på 70-talet ett tidskrävande ar-
bete. Ville man någon något fick man ringa 
eller möjligen faxa. Sedan kom datorerna 
och förändrade det praktiska arbetet från 
grunden. 

Å andra sidan har informationsmängden 
och flödet ökat enormt.

Eva Lindgren har arbetat med utbildnings- och kvalitetsfrågor sedan 1976.
foto: gunnar menander

 folk.

– Det är både för- och nackdelar, även 
om information generellt underlättar. Tem-
pot är mycket högre i dag och arbetsupp-
gifterna är betydligt fler.

Samtidigt är många frågor de samma när 
det gäller utveckling, utbildning och stu-
dentfrågor, även om internationaliseringen 
har ökat och de ekonomiska förutsättning-
arna har ändrats. 

I många år var det också i stort sett sam-
ma personal som arbetade med dessa frå-
gor, det fanns en kontinuitet på avdelningen 
som är mer ovanlig i dag. Men med åren har 
det skett en generationsväxling.

– Jag var yngst i många år, så det känns 
lite märkligt att vara äldst på avdelningen 
och den som har jobbat här längst, säger 
Eva Lindgren.

Jonas andersson
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JOnAS FrYKMAn
Ljusnande framtid 
(Historiska media) 

Skolans problem går inte att bara skylla på bråkiga elever eller 
utbrända lärare. Ett mer grundläggande problem, menar Jonas 
Frykman, är att skolan tappat förmågan att inge eleverna tilltro till 
framtiden – något som framför allt drabbar elever från studieovana 
hem. Hans bok utkom ursprungligen 1998 och har i denna nyut-
gåva försetts med ett nyskrivet slutkapitel. 

ÅKE LASSOn
blicken 
(Columbi Publishing) 

Åke Lasson har arbetat länge som kirurg och även varit aktiv som 
forskare. Hans roman, som tillkommit inom ramarna för LU:s för-
fattarskola, handlar om en ung kirurgs arbete på ett stort univer-
sitetssjukhus. Huvudtemat är de känsliga mötena med svårt sjuka 
patienter med dödliga sjukdomar, och hur starkt man som läkare 
påverkas av sina patienters öden och oro.

EVA QUECKFELDT
romarriket 
(Historiska media) 

Många av våra moderna politiska och kultu-
rella företeelser har sin grund i den romerska 
republiken. Därför är det romerska samhäl-
let fortfarande intressant för oss, menar f d 
lektorn och studierektorn i historia vid LU 
Eva Queckfeldt i denna bok.

några exempel från den politiska sfä-
ren är det överhus som finns eller funnits i 
många europeiska demokratier, inspirera-
de av den romerska senaten, och Capitoli-
um, namnet på den amerikanska kongress-
byggnaden. några exempel från kultur och 
samhälle är vårt alfabet, namnen på våra 
månader, och symboler som heraldiska ör-

Globalisering 
utan mer mänskliga 
 rättigheter?
– Efter det kalla kriget trodde 
många att globaliseringen skulle 
bidra till att sprida de mänskliga 
rättigheterna. Men det har visat 
sig att världen inte blivit särskilt 
mycket friare eller jämlikare. Kränk-
ningar, diskriminering och våld är 
fortfarade vanligt.

– Intresset för mänskliga rät-
tigheter är utan tvekan större än 
någonsin, och det talas allt mer om 
dem i politiska, sociala och kultu-
rella sammanhang. Men i praktiken 
är det ändå maktrelationer och 
hänsynen till ekonomiska intressen 
som brukar vinna.

– Min bok ger exempel från olika 
håll i världen, bland annat Hawaii 

som jag inriktat mig 
mycket på i min forsk-
ning. Den innehåller 
också en fallstudie 
från Borneo, där 
naturresurser skövlats 
utan hänsyn till det 
ursprungsfolk som bor 
i området.

Möten med 
de gamla romarna

nar och den akademiska lagerkransen.
när det talas om roms historia är det 

ofta senrepubliken och den tidiga kejsarti-
den man syftar på, skriver Eva Queckfeldt. 
Det innebär tiden från omkring 100 f.Kr. till 
200 e.Kr. Det är från den perioden de flesta 
källorna och den mesta litteraturen är beva-
rad, och det var också ett dramatiskt skede 
med stora fältherrar och kejsare. Eva Queck-
feldts bok berättar dock om en längre pe-
riod, med start före republikens grundande. 
Den tar upp både det politiska, sociala och 
religiösa livet, och försöker också lyfta fram 
de romerska kvinnorna.

ULF JOHAnSSOn DAHrE
mellan ord och handling 
– globaliseringens konsekvenser 
för de mänskliga rättigheterna 
(Studentlitteratur) 

Ulf Johansson Dahre, 
universitetslektor i socialantropologi

boken.
REDAKTÖR: INGELA BJÖRCK
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I LUM 1/2014 beskrivs en ny modell för hur ett pedago-
giskt utvecklingsarbete med akademiska förtecken på 
bred front skall initieras och i LUM 2 listar ordföran-
den för LUS fem punkter för ett bättre pedagogiskt 

genomslag i verksamheten. Som en följd av detta kan må-
hända praktiskt pedagogiskt arbete inom den studentinter-
aktiva verksamheten ute på institutionerna äntligen komma 
kunna ha ett meriteringsvärde. 

Men – nu hör det till saken att bättre undervisning inte 
kan erhållas bara genom krav på någon form av genom-
gången obligatorisk kom-
mandopedagogik gentemot 
lärarna/forskarna. Jag brukar 
i liknande sammanhang fram-
föra att: ”Man kan inte lära 
små barn att sjunga genom 
att slå på dem!” Det finns så-
ledes en påträngande verk-
lighet att förhålla sig till och från egen erfarenhet inom den 
naturvetenskapliga fakulteten, så måste följande högst vä-
sentliga faktorer beaktas: reellt tillgänglig tid – eget genuint 
intresse/engagemang – samt relevanta faktakunskaper.

inom de konkurrensutsatta experimentella ämnesom-
rådena är forskarna konstant pressade att söka nationella 
och internationella forskningsanslag, publicera vetenskap-
liga artiklar, handleda doktorander, delta i konferenser, i 
sakkunniguppdrag, i institutionella styrelser, kommittéer, ar-
betsgrupper, samt i fakultetsgemensamma dito, och ibland 
åta sig studierektorsskap, prefektskap, mm. Till detta skall 
fogas den kursbundna undervisningens uppgifter med an-
svar för struktur och innehåll, möten med lärarkolleger, hu-
vudläraransvar med studentkontakter, lokalbokningar, ev. 
arrangemang av studiebesök, tentamina och kursutvärde-
ringar. Att i detta sammelsurium av aktiviteter finna ytterli-
gare tid för egen fortbildning kan sannolikt av många upple-

Einar Everitt, professor em i mikrobiologi tycker 
till om förutsättningarna för god pedagogik.

vas som knepigt och som närmast ett beskäftigt pådyvlande 
från den övergripande myndighetens sida. Här föreligger så-
ledes en grannlaga uppgift ur en implementeringsaspekt. 

ingen modern pedagogik eller high-tech AV-utrustning 
i världen kan ersätta lärarens eget genuina intresse och en-
gagemang för undervisandet i sig, som borde upplevas som 
eftersträvansvärt, stimulerande och glädjefyllt. Med dyna-
mik, humor och roliga anekdoter kan undervisningsstoffet 
bli något som studenten tar med sig längre än till nästkom-

mande tentamenstillfälle. 
I Universitetsläraren 

nr. 2/2014 gör profes-
sor Ebba Witt-Brattström 
en tänkvärd jämförel-
se mellan universitets-
utbildningarna i Sverige 
och Finland, där hon på-

pekar att ”i Sverige kan du bli satt att undervisa om något 
som du bara behärskar aningen bättre än studenterna”. Till 
lärar-/forskartjänster inom den naturvetenskapliga fakul-
teten rekryteras främst aktiva forskare, som anses ha goda 
möjligheter att ”dra in” egna forskningsanslag till fördel för 
respektive institution och fakultet. Många lärares djupare 
kunskaper kommer därmed att ligga inom det egna forsk-
ningsfältet och att man med nödvändighet ofta ”får läsa in 
sig” på angränsande områden. Att lösa denna problematik 
torde således också inrymmas i det kommande pedagogiska 
utvecklingsarbetet.

Kreativa åtgärder krävs för att förverkliga det från univer-
sitetsledningen evigt upprepade mantrat om att vårt Alma 
Mater skall bli ett universitet i världsklass där inte bara front-
forskning skall synas utan även den goda pedagogiken.

einar everitt
PrOFESSOr EM I MIKrOBIOLOGI

MOTTAGArE AV STUDEnTErnAS PEDAGOGISKA PrIS 2008

God pedagogik – ingen quick fix!

”Ingen modern pedagogik eller high-
tech AV-utrustning i världen kan ersätta 
lärarens eget genuina intresse och 
engagemang för undervisandet i sig”

gästtyckaren.
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 utbiLdning. Femton år som allmän stu-
dievägledare på Lunds universitet har haft 
ett mycket tacksamt och givande innehåll. 
Majoriteten av studenterna jag träffat stu-
derar redan på LU, övriga har varit presum-
tiva från gymnasier, komvux, folkhögskolor 
och yrkesliv. Gemensamt är dock att de ofta 
uttalat tacksamhet över att i lugn och ro få 
sitta ner med någon som lyssnar och hjälper 
till att strukturera och tydliggöra ens tankar, 
bolla idéer, ge information, förebygga felval. 
Program eller sätta ihop kurser, vilket huvud-
ämne, behörigheter, antagningsregler, exa-
mina. Har kanske kört fast och vill byta in-
riktning. 

 Jag kan i samtalen höra att studenter-
na verkligen vill att det ställs krav i univer-
sitetsstudierna. Tydliga kunskapskrav så att 
de känner att de växer. Oftast tycker de sig 
möta sådana i Lund, men inte alltid.

något som förundrat mig under åren är 
hur fakulteterna HT och S årligen kan starta 
nya program och kurser samtidigt som det 
länge ställts krav på mera lärarledd undervis-
ning. Bättring har utlovats mer än en gång. 
Ett minimikrav på 15 tim per/vecka och att 
ingen ny utbildning startas inom fakulteten 

insändare. Skriv till LUM! lum@lu.se | LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund | Hämtställe 31

”Det finns en del övrigt att önska”
dessförinnan, skulle både jag och studen-
ter jag pratat med, vilja se. Ett kvalitets- och 
jämlikhetskrav som även rektor och univer-
sitetsstyrelse borde ta tag i.

Ständigt får jag höra hur arbetsplatsför-
lagd utbildning/praktik efterfrågas av mina 
besökare. Positivt är att detta har ökat i våra 
utbildningar under senare år, men här finns 
mycket kvar att utveckla. 

ytterLigare en kontaktväg med ar-
betslivet är examensarbetet. Studenten har 
ett intressant ”case” ur verkligheten att 
utgå ifrån, får kontakt med en arbetsplats 
och även råg i ryggen inför närliggande 
jobbsökeri. Jag märker dock på mina besö-
kare att våra fakulteter/institutioner här har 
mycket olika inställning. Vissa uppmuntrar 
dessa initiativ och ger tips och råd, andra 
pratar bara inte om det. Kanske är de rädda 
att studenten blir alltför styrd. Ändå finns ju 
examenshandledaren som ett stöd vad gäl-
ler akademisk kvalitet och självständighet. 
Hursomhelst ges våra studenter inte likvär-
diga möjligheter.

En annan vinst med dessa arbetsgivar-
kontakter är att de kan bli en stimulans och 
utveckling för lärarkåren: studiebesök ord-

reflektioner efter femton års studievägledarliv 

nas lättare, liksom inbjudningar till gästföre-
läsningar, kanske själv hålla externa föreläs-
ningar, fånga in nya forskningsbehov.

Och så den ständigt återkommande 
frågan i vägledningssamtalet: Ger utbild-
ningen jobb? Och vilka jobb? Jag tycker 
det vore naturligt att alla institutioner re-
dovisar alumni-uppföljningar kring detta 
på sin hemsida. Satsar studenten 300.000 
– 600.000 kronor i lån på en utbildning hos 
oss (tre till fem år), ja, då har de också full rätt 
att få information om vart den kan leda. Vil-
ket förstås också är en viktig aspekt i mark-
nadsföringen av våra utbildningar.

Tack alla för ett givande samarbete under 
dessa år! nu fortsätter mitt nya liv som pen-
sionär med koloni och skriverier.

åke heed

STUDIEVÄGLEDArE

kompetensutveckLing. lupod – 
Lunds universitets postdoktors-
program – är ett-åriga utvecklings-
program för forskare/lärare med 
postdoktoral anställning vid Lunds 
universitet.

Sedan starten av luPOD 2009 har cirka 
160 biträdande lektorer, forskarassisten-
ter, forskare och postdoktorer vid Lunds 
universitet deltagit. Programmen har fått 
mycket goda utvärderingar. 

sök lupod – Lunds universitets postdoktorsprogram
luPOD syftar till att stödja deltagarna 

i deras personliga och professionella 
utveckling och därigenom bidra till deras 
etablering och karriärutveckling, såväl 
inom som utanför akademin.

Teman som behandlas under program-
mets gång är: 
• Forskning och karriärvägar, tjänster, 

arbetsrätt
• Hur blir man en framgångsrik forskare?
• Hur blir man en framgångsrik lärare?
• Hur får vi ihop de olika rollerna?

• Kompetenser, meriter och prioriteringar
• Att kommunicera forskning: Tredje 

uppgiften
• Kommunikation och ledarskap

För mer information om programmet 
och ansökan, gå till lu.se/kompetensut-
veckling -> Översikt kompetensutveck-
ling-> luPOD och karriärutvecklingspro-
gram 

Sista ansökningsdag är den 12 maj 
2014. Programmet startar i augusti med 
en kick-off. 

Åke Hed.
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Skriv till LUM! lum@lu.se | LUM, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund | Hämtställe 31

bianca Jagger, Jan eliasson och 
sydafrikas före detta president f.W. 
de clark är bara några av de som 
har gästat studentafton i Lund. nu 
blir de klassiska aftnarna en doku-
mentärfilm.

I över hundra år har Studentafton bjudit in 
allt från musiker, toppolitiker och nobelpris-
tagare till Lund för att berätta om sig själva 
för Lunds studenter. Bakom filmen står Os-
car Edlund och Daniel Bengtson, två tidigare 
förmän för Studentafton i Lund.

– Det finns så mycket historia i Student-
afton. Vi två som har arbetat med det har 
haft en insyn som vi gärna ville dela med 
oss av. Det är dessutom spännande att följa 
Studentaftons utveckling. Förr var det näs-
tan uteslutande akademiker, men på senare 
år har det blivit allt mer kändisar, säger Da-
niel Bengtson, som var förman från 2005 
till 2009.

Filmen har fått namnet ”If there is such 
a place – en film om Studentafton i Lund”. 
Daniel Bengtson och Oscar Edlund har 
arbetat med den ända sedan 2010. Idén 
till filmen kom när de förstod hur lite av 

 aftnarna som faktiskt dokumenterades. 
– Vi kunde inte begripa att ingen hade 

gjort en film om Studentafton tidigare, så vi 
tog saken i egna händer. Vi ville göra filmen 
så bred och ärlig som möjligt. Därför berät-
tar vi inte bara det som har varit bra utan 
även det som har varit kontroversiellt, säger 
Oscar Edlund, som var förman för Student-
afton mellan 1999–2000.

Mycket av arbetet med filmen har varit 
att leta fram godbitar i videoarkiven. Men 
det har även blivit mycket resande för att 
göra intervjuer med tidigare gäster. 

– Vi har gjort ungefär hundra intervjuer 

till filmen. Gensvaret var stort och i princip 
alla som vi kontaktaktade ville medverka, 
säger Daniel Bengtson.

Filmen varvar nyinspelade intervjuer, 
ljudinspelningar och aldrig tidigare visat ar-
kivmaterial från SVT. Huvudfinansiärerna är 
Lunds universitet och Lunds kommun.

Premiärvisning för filmen kommer att ske 
den 6 maj för inbjudna gäster och därefter 
kommer den att gå upp på biografen Kino 
den 9 maj. Där kommer man även ha möj-
lighet att köpa filmen på DVD. 

fredrik bröndum

Hundra års studentaftnar 
porträtteras i ny dokumentärfilm

Oscar Edlund och Daniel Bengtson ligger bakom 
dokumentären. foto: fredrik bröndum

Skådespelaren Will Ferell gör ett bejublatframträdande på Studentafton i juni 
2007. foto: per lindström

2014 års stipendier och konferensbidrag från 

Anvisningar för ansökan – se hemsidan: 

www.sol.lu.se/forskning/stipendier 

Beslut om tilldelning sker i juni 2014.

The Birgit Rausing Language Programme
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Planetariet populär publikmagnet
popuLärvetenskap. det går  stadigt 
uppåt för planetariet. antalet 
besökare ökar varje år. under 2013 
deltog nästan 9.000 personer vid 
visningarna av planeter och stjärnor 
under kupoltaket.

naturvetenskapliga fakultetens planetarium 
har de senaste fyra åren haft sin hemvist i 
Vattenhallen, LTH:s science center. Och för 
två år sedan investerade fakulteten i en ny 
digital projektor till planetariet. Förestånda-
ren Anna Arnadottir är mycket nöjd med be-
söksstatistiken.

– Den nya digitala utrustningen är fan-
tastisk och gör att vi nu är ännu mer popu-
lära och kan ta emot ännu fler besökare än 
vad vi kunde förr. Dessutom gör vi alltid vårt 
bästa med att bjuda på extravisningar om 
det blir slutsålt, säger hon.

Totalt sett har Planetariet sedan flytten 
till Vattenhallen haft drygt 24.200 besöka-
re, fördelat på 1.350 visningar. Ungefär 44 
procent av besökarna består av allmänhe-
ten, medan grundskoleelever och gymna-
sieelever står för cirka 33 respektive 5 pro-
cent. Övriga besöksgrupper utgörs av allt 
från företag och klubbar till fakultetens 
egna astronomistudenter.

Planetariets visningar hålls av astrono-

mer från Institutionen för astronomi och 
teoretisk fysik, antingen Anna Arnadottir 
själv eller en av flera doktorander. Varje år 
skapas 2–3 nya föreställningar, som tas fram 
av institutionens astronomer.

– Genom att göra våra egna föreställ-
ningar kan vi diskutera de saker och förklara 
de begrepp som är aktuella och intresserar 

Planetariet fortsätter sin bana som publikmagnet.

våra besökare. Vi kan dessutom alltid visa 
natthimlen precis som den kommer att se 
ut här i Skåne den kommande kvällen, sä-
ger Anna Arnadottir.

Planetariet tar emot bokade besök tisda-
gar–fredagar och har öppet för allmänheten 
på helger och skollov.

Lena bJörk bLixt

den 15 maj arrangeras aimday® 
Wireless i Lund. Lu innovation sys-
tem tillsammns med institutionen 
för elektro-och informationsteknik 
bjuder in företag att ställa frågor 
som kan handla om genomförbarhet 
kring elektronik, kommunikation, 
nätverk och säkerhet, bredband, 
elektromagnetisk fältteori, signal-
behandling och mer.

För forskare kan deltagande på AIMday 

innebära en möjlighet att möta företag 
och deras utmaningar, att diskutera vilken 
spetskompetens som efterfrågas. Dagen 
innebär också en möjlighet att utvidga 
nätverk och lyfta fram intressanta samar-
betsmöjligheter.

Mötesformen AIMday har sitt ursprung 
inom Ångström Material Academy vid 
Uppsala universitet. Industriföretag fick 
expert feedback på frågor som var viktiga 
för dem samtidigt som de akademiska 
forskarna fick värdefulla insikter om 
vilken typ av frågor som var viktiga för 

industrin. Detta har genererat idéer till 
vidare forskning och blivit en källa till nya 
samarbeten.

Det unika AIMday formatet som inne-
bär en fråga, en timme, en expertgrupp 
har visat sig framgångsrikt och erbjuder 
en unik möjlighet för akademiska forskare 
och företag att knyta kontakter och ut-
byta kunskap. I små grupper lyfts en fråga 
från ett företag eller en organisation för 
diskussion med forskare och experter från 
flera olika discipliner. Ytterligare informa-
tion: www.aimday.se 

aimday® Wireless för gränsöverskridande möten
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6 maJ föreläsning. Arkeologi för alla. Debo-
rah Olausson: ”från stenåldern till brons-
åldern: den tidiga bronsgjutningen i 
skåne”. Kl 15.00–16.00 Archaeologicum, 
Sandgatan 1, Stora salen, Lund.

7 maJ populärvetenskapligt lunchfö-
redrag. ”med skogen i tanken. vad kör 
vi våra bilar på när fossila bränslen tar 
slut?”. Ola Wallberg, biträdande lektor i kemi-
teknik. Kl12.15 på Kemicentrum, sal B, Sölve-
gatan 39/Getingevägen 60, Lund.

7 maJ teknik- och naturvetarcirkeln. 
”Jord – funderingar kring grunden för vår 
tillvaro”, Håkan Wallander, biologi. Kl 19.30–
21.00 Edens hörsal, Lund.

12–16 maJ konferens. fem dagar om 
socialt företagande i nobelpristagare 
yunus anda. Info och anmälan, www.gram-
eencreativelab.com/sbwsweden. Kontakt: 
helene.vogelmann@luopen.lu.se. Plats: Bl.a. 
Medicon Village, Lund.

19 maJ föredrag. Kvinnliga Akademikers 
Förening (KAF) arrangerar ett föredrag med 
Kristina Persson, Karolinska Institutet: ”om 
malaria och svårigheter att hitta ett vac-
cin mot sjukdomen”. Kl 18.00–19.00. Info: 
paulina.geijer@gmail.com

21 maJ seminarium. Professor Ann 
Phoenix, University of London, Institute of 
Education, Thomas Coram research Unit: 
”narratives of varied everyday lives: in-
tersectionality and practices”. Kl 13.15–
15.00 i Edens hörsal, Lund.

22–24 maJ Internationell konferens. 
”gender and higher education in europe: 
assessing the past, reexamining the pre-
sent and shaping the future”. Konferensen 
är öppen för studenter, lärare, forskare och an-
dra som är intresserade av genusfrågor inom 

högre utbildning. Läs mer på www.soc.lu.se/
forskning/konferens Plats: Kulturen samt So-
ciologiska institutionen, Lund. Info: Mina.O_
Dowd@soc.lu.se

22 maJ the silk road of pop, screen-
ing and o&a with the film producer stijn 
deklerck. Info: http://silkroadofpop.com el-
ler www.smokesignalprojects.org/project_sil-
kroad.html Kl 16.00–18.00 Centrum för öst- 
och sydöstasienstudier, Scheelevägen 15 B, 
rum Alfa 1010, Lund. Info: marina.svensson@
ace.lu.se

23 maJ Lunchkonsert. musikhögsko-
lans gitarrister. Kl 12.15–13.00 Kapellsalen, 
Palaestra & Odeum, Lund.

25 maJ söndagsverkstad och familje-
visning på skissernas museum. Kl 12.30–
15.00. Info: www.adk.lu.se eller magdalena.
sigmond@adk.lu.se

25 maJ konsert. kammarorkestern 
odei framför W.A. Mozarts sista symfoniska 
mästerverk, den s.k. Jupitersymfonin, tillsam-
mans med annan musik från andra hälften av 
1700-talet. Kl 15.00–16.00 i universitetsau-
lan, Lund.

27 maJ föreläsning. ”om fitness, na-
turlig selektion och artbildning”, Jörgen 
ripa, ThePEG, Biologiska institutionen, Lund. 
Kl 18.30–19.30 Matematikcentrum, sal C, Söl-
vegatan 18, Lund. Info: Tomas.Persson@math.
lth.se

30 maJ Lunchkonsert. musikhögsko-
lans valthornister. Lärare: Thomas Kjelldén 
och Henrik Halén. Annika Bjelk Wahlberg, 
piano. Kl 12.15–13.00 Kapellsalen, Palaestra & 
Odeum, Lund.

30 maJ konsert. musikhögskolans 
tangoorkester under ledning av Kjell Eds-
trand, Håkan Andersson och Claes Ottelid spe-

9 maj

sven bjerstedt i musikpedagogik: ”Story-
telling in jazz improvisation: Implications of a 
rich intermedial metaphor”. Kl 10.00 i Lilla sa-
len, Musikhögskolan, Ystadvägen 25, Malmö. 

Johan klavestrand i pedagogik: 
”Towards healthy flourishing teachers and pe-
dagogical well-being – the effects of school 
climate and work demand on teachers’ health, 
job satisfaction, efficacy and work ability”. Kl 
9.15, Kulturens hörsal, Tegnérsplatsen, Lund. 

emily Wise i forskningspolitik: ”Service 

lar argentinsk tango. Vi får också höra mindre 
konstellationer ur orkestern formera sig i duo, 
trio och sextett. Kl 19.30–21.00 Kapellsalen, 
Palaestra & Odeum, Lund.

31 maJ konsert. examenskonsert med 
fredrik schütser, piano. Verk av Liszt, Bach, 
Albéniz och Clementi. Dessutom ett nyskrivet 
stycke för ”sceniskt piano” av Johan-Magnus 
Sjöberg. Kl 17.00–18.30 i universitetsaulan, 
Lund.

5 Juni Lunchkonsert. nya tolkningar 
av ture rangström och birger sjöberg. 
rocksångaren Philip Schuster sjunger klassiska 
romanser till eget ackompanjemang och den 
klassiske sångaren Sven Kristersson framför 
”Galendansaren och Frida” – egna tonsätt-
ningar av Birger Sjöbergs postuma sångtex-
ter. Kl 12.15–13.00 Kapellsalen, Palaestra & 
Odeum, Lund.

11 Juni Workshop. global gender mat-
ters workshop med kirin narajan, Univer-
sity of Wisconsin. Kl 15.15–17.00 Genusveten-
skapliga institutionen, rum 221, Allhelgona 
kyrkogata 14 M, Lund.

stations along knowledge pipelines. On inno-
vation intermediaries’ function in fostering 
globalized innovation processes”. Kl 10.00 i 
EC3:207, Holger Crafoords Ekonomicentrum, 
Lund.

14 maj

david gudmundsson i kyrkohistoria: Kon-
fessionell krigsmakt. Predikan och bön i den 
svenska armén 1611–1721”. Kl 10.15 i sal 118, 
Centrum för teologi och religionsvetenskap, 
Allhelgona kyrkogata 8, Lund.

Följande disputationer har ägt rum:

ylva holmberg i pedagogik: ”Musikskap. 
Musikstunders didaktik i förskolepraktiker”. 

Johan sandberg i sociologi: ”Social po-
licy of our time? An inquiry into evidence, as-
sumptions, and diffusion of conditional cash 
transfers in latin America”. 

martin sunnqvist i rättshistoria: ”Kon-
stitutionellt kritiskt dömande – förändringen av 
nordiska domares attityder under två sekel”. 

kerstin kronholm diab i yrkes- och mil-
jömedicin: ”Female hairdressers – respirato-

på gång.

disputationer.

doktorspromotion

Årets doktorspromo-
tion äger rum tors-
dagen den 5 juni. Kl. 
12.00 lämnar proces-
sionen Universitets-
huset och beger sig till  
Lunds domkyrka. Om-
kring kl.15 går proces-
sionen i motsatt rikt-
ning. 
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ry symptoms, mechanisms, and health-related 
quality of life and their views on the work envi-
ronment”. 

elisabeth persson i klinisk medicin med 
inriktning rehabiliteringsmedicin: ”Mus-
culoskeletal pain rehabilitation a one-year fol-
low-up of occupational performance, psycho-
social functioning and disability”. 

anne sundén i sjukgymnastik: ”Hip dis-
orders and osteoarthritis: focus on health-rela-
ted quality of life, assessment and intervention”. 

kenneth frogner i mekanisk teknologi 
och verktygsmaskiner: ”Industrial induction 
heating – with a focus on multi coil solutions”. 

fredrik bergenfeldt i ekonomisk histo-
ria: ”roads to market. Transport and agricul-
tural change –the case of southern Sweden, 
1750–1850”. 

Liang mei i fysik: ”Light propagation and 
gas absorption studies using tunable diode la-
ser techniques”. 

elna bollin i biomedicin med inriktning 
immunologi: ”MHC class I – peptide binding 
and complex stability”. 

marie carlsson fagerberg i klinisk 
medicin med inriktning obstetrik och gy-
nekologi: ”Birth after caesarean section”. 

emma persson i biomedicin med inrikt-
ning cell- och molekylärbiologi: ”The onto-
geny and function o fintestinal dendritic cells”. 

rebecka eriksson i kinesiska: ”Changing 
the colours of the world. Modernism and mo-
dernity in chinese drama and film, 1919–1937”. 

viroj Jienwatcharamongkhol i natio-
nalekonomi: ”What drives exports? Empirical 
evidence at the firm level”. 

ståle holgersen i kulturgeografi: ”The 
rise (and fall?) of post-industrial Malmö. In-
vestigations of city-crisis dialectics”. 

vanessa romero segovia i reglertek-
nik: ”CPU resoruce management and noise fil-
tering for PID control”. 

rasmus persson i franska med språkve-
tenskaplig inriktning: ”ressources linguisti-
ques pour la gestion de l´intersubjectivité dans 
la parole en interaction. Analyses conversa-
tionnelles et phonétiques”. 

elin Johansson i industriell näringslära: 
”Barley and legume products beneficially af-
fect metabolic responses and appetite regula-
tion – implicating a role of gut fermentation in 
an over-night perspective”. 

per gabrielson i mekanisk teknologi 
och verktygsmaskiner: ”High-performance 
manufacturing of advanced thin plates – for-
ming of titanium and stainless steel materials”. 

carlos rodriguez arza i polymertekno-
logi: ”Graphene oxide network formation and 
crosslinking in polybenzoxazines and poly [(r)-
3-hydroxybutyrate]”. 

maryam nastar i hållbarhetsveten-
skap: ”navigating troubled waters. An ana-
lysis of how urban water regimes in the global 
South reproduce inequality”. 

maria söderberg i socialt arbete: ”Hän-
synstagandets paradoxer. Om äldre, närståen-
de och biståndshandläggare vid flytt till särsk-
skilt boende”. 

ida truedsson i förbränningsmotorer: 
”The HCCI fuel number – measuring and de-
scribing auto-ignition for HCCI combustion 
engines”. 

Jakob engman i biologi: ”Bacterial resis-
tance to oxidative stress – the role and regula-
tion of Pfx”. 

vanessa stjernborg i trafik och väg: 
”Outdoor mobility, place and older people. 
Everyday mobilities in later life in a Swedish 
neighbourhood”. 

malin olander roese i förpackningslo-
gistik: ”From PowerPoints to reality – mana-
ging strategic change in the paper packaging 
industry”. 

gunnar thor pétursson i eu-rätt: ”The 
proportionality principle as a tool for disinte-
gration in EU law – of balancing and coheren-
ce in the light of the fundamental freedoms”. 

susanne ohlsson i klinisk medicin med 
inriktning experimentell njurmedicin: 
”Macrophages and neutrophils in AnCA asso-
ciated vasculitis”. 

erik cederfjäll i biomedicin med inrikt-
ning neurovetenskap: ”novel strategies for 
enzyme replacement with gene therapy in mo-
dels of Parkinson´s disease”. 

gitte bunkenborg i klinisk medicin 
med inriktning anestesiologi och inten-
sivvård: ”In-hospital patient safety – preven-
tion of deterioration and unexpected death by 
systematic and interprofessional use of early 
warming scoring”. 

malin åkerblom i biomedicin med in-
riktning neurobiologi: ”The role of mirnA 
in neurogenesis and cell specification”. 

anna magnusson-Lind i biomedi-
cin med inriktning experimentell hjärn-
forskning: A peripheral immune response in 
Huntington’s disease and delineation of its im-
portance in disease pathology”. 

ola belfrage i klinisk medicin med in-
riktning ortopedi: ”Allograft bone in hip re-
vision: the effect of locally applied pharmaco-
logical treatment”.

föreningsstämma
Pensionsföreningen mellan yngre lärare och 
tjänstemän vid Lunds universitet (understöds-
förening) kallas till ord. föreningsstämma tis-
dagen den 3 juni 2014, kl 17.00 i rum 206, His-
toriska institutionen, Magle Stora Kyrkogata 
12 A, Lund.

Mötesplats!
Hos oss är det lätt att mötas, samla tankarna och 
fatta kloka beslut. Till din hjälp har du goda luncher 
och middagar, vacker miljö och behagligt boende. 
Varmt välkommen!

Åkersbergsgatan 3, · Höör tfn 0413–55 91 00 · www.akersberg.se

Konferenspris! 

fr. 598 sek 

/person

Upptäck Backagården!
– det kompletta kurs- och konferens- 
centret mitt i natursköna Skåne. 

Vi har nio moderna konferenssalar, 
med senaste teknik. Nyrenoverat bo-
ende och en restaurang med menyer 
enligt god skånsk tradition.

Stenskogen 735, 243 91 Höör, tel 0413-746 00, info@backagarden.se 
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beskoWska. Vitterhetsakademien ger i år 
Beskowska stipendiet på 25.000 kronor till fil.
dr. roger Johansson, för hans nytänkande 
forskning beskriven i bland annat avhandling-
en ”Tracking the Mind’s Eye. Eye movements 
during mental imagery and memory retrieval”.
Det handlar om hur ögonen rör sig när det, så 
att säga, inte finns något att se, annat än för 
ens inre öga, till exempel när något beskrivs för 
en eller man själv beskriver något ur minnet.  
Professor em. Jan hjärpe, får akademiens för-
tjänstmedalj i guld för förtjänstfullt arbete inom 
akademien. Densamma går till professor Lars 
Larsson för hans engagerade medverkan i Aka-
demiens förvaltningsutskott samt hans betydel-
sefulla insatser i Antikvariska nämnden.  

koL-pris. Jonas Jakobsson, nyutexaminerad 
civilingenjör i medicinsk teknik vid LTH, fick nyli-
gen pris av Svenska Ingenjörers medicintekniska 
nätverk för sitt examensarbete om en ny metod 
att ställa diagnos på andningssjukdomen KOL. 
Arbetet omfattar teori, mätmetoder, resultat 
och en prototyp för precisionsmätningar av na-
nopartiklar i lungan. 

bästa avhandLing. kristofer andréas-
son, doktorand inom reumatologi belönas för 
sina studier om systemisk skleros med Anna-
Greta Crafoords pris för bästa avhandling för 
2013. Han har bland annat kartlagt sjukdomens 
förekomst i Skåne. 

hänt.

professor al roth, 2012 års vin-
nare av riksbankens ekonomi-
pris till alfred nobels minne, och 
strategiprofessor J c spender 
blir 2014 års hedersdoktorer på 
ekonomihögskolan vid Lunds 
universitet.   

 
al roth (född 1951) 
innehar en professur 
i nationalekonomi vid 
Stanford University och 
har under sin karriär 
verkat vid många av de 
största universiteten i 
USA. Hans forskning 
berör ämnen som ope-

rationsanalys, mekanism design och ex-
perimentell ekonomi. Han har fått en rad 
internationella utmärkelser och år 2012 
tilldelades han, tillsammans med Lloyd 
Shapley, Sveriges riksbanks pris i ekono-
misk vetenskap till minnet av Alfred no-
bel för teorin om stabila allokeringar och 
för utformning av marknadsinstitutioner 
i praktiken”.

En lika storslagen som öronmärkt dona-
tion på 500 kronor överlämnades vid en 
ceremoni den 2 april (inte den 1 april) på 
Café Athen till Lunds universitets jubi-
leumsfirande, LU350. Bakom donationen 
ligger Societas Spulinginiensis Lundensis. 
Vid ceremonin diskuteras lämpliga ända-
mål, exempelvis nasifiering av en förtjänt 

Donationsbrevet 
och kontantsum-
man visas upp av 
jubileumskom-
mitténs ordfö-
rande Göran Bex-
ell, omgiven av 
Rolf Lindroth, 
Stig Persson och 
Stisse Johnsson.  
foto: carina jensen

spulinsk donation till Lu350
person, särskilt som detta inte kostar nå-
got, stimulerande inslag vid en fest, eller 
något annat spulingskt. Jubileumsord-
förande Göran Bexell lovade att lunden-
sisk spextradition kommer att synas un-
der LU350, bl.a. i projektet Tio scener ur 
LU:s historia.

nobelpristagare och strateg 
nya hedersdoktorer vid ekonomihögskolan  

J.c. spender (född 
1936), är professor 
emeritus vid Paris In-
ternational School of 
Management. Spen-
ders vetenskapliga pro-
duktion spänner över 
flera områden inom 
ledarskap, ledning och 

strategi. Hans forskning har alltid foku-
serat på vad kompetenta chefer vet och 
gör. Under åren 2006-2009 innehade JC 
Spender Svenska Handelsbankens Gäst-
professur inom Knowledge Management 
vid Ekonomihögskolan i Lund. Han har 
varit en flitig gäst i över 20 år, och varit 
aktiv med handledning och seminarier 
vid olika institutioner på Ekonomihögsko-
lan vid Lunds universitet. Spender själv 
hävdar också att han sedan 70-talet varit 
influerad av Ekonomihögskolans meto-
dologiska arbete och teoretiska utveck-
ling inom strategi- och organisations-
forskningen.

al roth.

J.c. spender.

missa inte 
futuralkarnevalen 
16–18 maj!
I år är det vart fjärde år igen och allt-
så dags för Lundakarnevalen, denna 
gång med framtidstema. Som vanligt 
förvandlas Lundagård till ett sprud-
lande karnevalsområde med små 
och stora nöjen, artistuppträdanden, 
mat- och dryckestält med mera. Om-
rådet håller öppet kl 12.00–24.00 
samtliga karnevalsdagar. Från Lunda-
gård avgår också det stora karnevals-
tåget kl 13.00 lördag och söndag, 
vilket pågår i cirka två timmar. 

För ytterligare information om 
program och biljettköp se www.
lundakarnevalen.se



posttidning b

Lunds universitet
box 117
221 00 Lund
www.lu.se

Hallå Petra Holst...
... Lunds universitets studentkårers 
studentombud, aktuell med en rapport 
som kartlägger förra vårens ärenden.  

Vilka problem kontaktar 
studenterna dig om?
– Det kan handla om allt från att man 
känner sig illa eller orättvist behandlad, 
till att man inte får det stöd man behöver 
till mobbing. Exempelvis om man känner   
sig utfryst av sin studentgrupp, eller om 
man behöver ompröva ett betyg. Det kan 
även vara så att man har problem med en 
lärare. Oavsett vilket problemet är så är 
det viktigt att man vet att det finns hjälp 
att få, oavsett om man vill gå vidare med 
ett ärende eller bara vill notera det.

vad bör man göra om man kän-
ner sig orättvist behandlad som 
student?
– Först och främst bör man vända sig till 
sin kår. Kårerna är de som primärt be-
handlar ärenden där studenter behöver 
hjälp eller stöd. De har goda kontakter 
vid fakulteten och institutionerna. Om 
problemen fortsätter, är invecklade eller 
om de är allt för tidskrävande för kåren 
så får man komma till mig. Jag fungerar 
som ett stöd och kan ge råd och vägled-
ning genom att exempelvis hjälpa dem 
med deras yttrande eller sköta kommu-
nikationen med de berörda. Jag tror att 
en viktig del i att hjälpa studenterna är att 

låta dem öppna sig och berätta om pro-
blemet. Därefter får man se på vilket sätt 
man kan hjälpa till. 

varför har du skrivit den här rap-
porten?  
– rapporten har varit ett pilotprojekt för 
mig och syftet med den är att upplysa 
om vilka ärenden som har behandlats un-
der terminen. Den ska fungera som ett 
redskap för främst kårerna, men även för 
universitetet. Studenter ska kunna använ-
da sig av den om de hamnar i liknande 
situationer. Målsättningen är förstås att 
den i framtiden ska bidra till att förbättra 
och utveckla hur ärendena hanteras. 

brukar studenternas situation för-
bättras?
– Oftast löser problemen sig på ett bra 
sätt, men inte alltid. Min övertygelse 
är att det är viktigt att göra en uppfölj-
ning med den student man har träffat. 
Att man tar sig tid efter det första mötet. 
Det kan ibland räcka med ett telefonsam-
tal. Annars är risken stor att problemen 
kvarstår och kanske till och med förvär-
ras. En annan viktig sak är att studenter-

na, men också lärarna, måste få bättre 
kännedom om vilka rättigheter och skyl-
digheter man har.
 
vilka rättigheter är det?
– Sedan juni förra året finns en ny rättig-
hetslista för Lunds universitets studenter 
och den fungerar som basen i mitt arbe-
te. Listan beskriver studentens rättighe-
ter och skyldigheter vid universitetet på 
grund- och avancerad nivå. De kan hand-
la om studentinflytande, studenternas 
arbetsmiljö, genomförande av prov och 
examensarbeten och mycket annat. Det 
är vanligt att jag får frågor om uppsats-
skrivande där studenterna till exempel vill 
byta handledare. Det är inte så många 
som vet att man har rätt att byta handle-
dare i de flesta fallen. 

vilket ansvar har universitetet för 
studenternas välmående?
– Det har ett stort att ansvar, och det är 
man medveten om och arbetar för att 
förbättra det. nästa steg blir att öka stu-
denternas och lärarnas vetskap om rät-
tighetslistan.

text & foto: fredrik bröndum


